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Abstract
In literature on innovation intermediaries, much is known regarding what intermediaries do for individual
companies. However, a research gap exists regarding how intermediaries contribute to the system within which
they operate. This article addresses this gap by visualizing the organization and structure upon which a regional
support system is built, and explains how the activities within the system can be analyzed in relation to
literature on innovation intermediaries. In doing so, this thesis combines a literature study with empirical
findings from a case study on the regional support system of Östergötland, Sweden. Adding to that, the
identified systemic actors and projects are categorized in a modified framework for niche internal processes to
analyze their individual functions and to quantify their collective contribution to facilitate the development and
diffusion of eco-innovations.
The study suggest that much has been done in the region in order to generate and spread information on how to
improve the system practices, which is facilitated by the common objective among the supporting actors and the
publicly motivated transparency. Adding to that, a strong implementation of the European Commission’s
cohesion policy has resulted in extensive commitments building platforms for networking focusing on regional
strengths. Moreover, obtained results suggest that the studied system is coordinated around a centralized cluster
of financially strong actors with a good potential of intermediating between other actors in the network. This is
by generalization considered related to the system activities dependence on structural funds from the EU as their
requirements for co-financing from receiving partners authorizes actors with greater financial resources. In the
studied system, these actors are characterized by their strong linkage to the public sector. In Östergötland it is
Region Östergötland, the region’s equivalent to the county council, who has the public responsibility of economic
growth. That also goes in line with the organization’s central role and influence in the network as well as its
strategic and coordinating role in the presence of other organizations in the network, which is demonstrated by
the organizations ability to gather and mobilize these other actors in the system. Linköping University is another
actor that is centrally in the system, whose primary role in the support system can be described as transferring
knowledge from academia to the supporting actors, which partly is illustrated in the network maps where the
university’s strong influence stems from scientists’ and students’ frequent participation in different types of
collaborative projects.
Among the decentralized organizations in the network, actors that provide business and innovation support
services emerges to a greater extent. These actors are often government-affiliated through financing but work
more operationally close to the business sectors. Thus, they adopt roles as ‘extended arms’ among the businesses
and ‘entry points’ to the system for the entrepreneurs seeking support. Furthermore, these decentralized actors
commonly work with greater niche focus areas and offerings, where for instance Cleantech Östergötland work
to promote collaborations between cleantech companies from the business sector with the public sector and
academia, while representing cleantech companies politically for upstream advocacy.
In literature regarding the roles of intermediaries in supporting niches, policy and regime renewal is presented
as one of the most vital undertakings. This thesis outlines how Region Östergötland and Länsstyrelsen
Östergötland are the organizations in the studied system that continuously articulates the needs of regional
businesses and innovators to policy makers. However, regime destabilization can be challenging for politically
and technologically neutral organizations since these actors are limited in promoting and prioritizing ecoinnovations above other types of innovations. Consequently, the incentives for highlighting, nurturing, and
fostering eco-innovative support actors should be of growing nature for the support system in general, and
Region Östergötland in particular.
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Sammanfattning
Inom litteraturen för innovationsintermediärer har många studier utförts med syftet att kartlägga intermediärers
bidrag till enskilda företag. Däremot finns det ett forskningsgap gällande hur intermediärer bidrar till det system
de verkar inom. Den här uppsatsen adresserar detta gap genom att visualisera hur ett regionalt stödsystem är
organiserat och förklarar hur aktiviteter inom systemet kan analyseras i relation till litteratur på intermediärer
inom innovation. För att åstadkomma detta kombineras en litteraturstudie med empiriska data insamlade från
det regionala stödsystemet i Östergötland. Vidare kategoriseras systemiska aktörer och projekt i ett modifierat
nätverk för interna nischprocesser med syftet att kunna analysera deras individuella funktioner och kvantifiera
deras kollektiva bidrag för att underlätta utvecklingen och spridningen av eko-innovationer.
Studien indikerar att stödsystemet som helhet har gjort mycket för att generera och sprida information om
systemförbättringar – ett arbete som underlättas genom det gemensamma målet som stödsystemets ingående
aktörer verkar för att uppfylla, samt genom den transparens som råder mellan offentligt förankrade aktörer.
Vidare har ett stort genomslag av den europeiska kommissionens reformerade sammanhållningspolitik i
regionen resulterat i omfattande åtaganden för att bygga nätverksplattformar utifrån regionala styrkeområden.
Erhållna resultat antyder dessutom att det studerade systemet är koordinerat kring ett centraliserat kluster av
aktörer med stora ekonomiska resurser samt med en potential att på ett effektivt sätt förmedla kontakter i
nätverket, vilket bedöms vara en följd av systemaktiviteternas höga beroende av strukturfondsmedel från EU
som genom sina krav på medfinansiering ”förskjuter” makt åt resursstarka organisationer. I det studerade
systemet karaktäriseras dessa framförallt genom sin starka koppling till offentligheten. I Östergötland är det
Region Östergötland, regionens motsvarighet till landsting, som har det offentliga ansvaret för tillväxt. Detta går
också i linje med organisationens centrala roll och inflytande i nätverket samt övergripande strategiska och
koordinerade roll inför resterande aktörer i systemet, vilket bland annat demonstreras genom organisationens
förmåga att samla och mobilisera andra aktörer i systemet. Centralt i systemet förekommer även Linköpings
Universitet, vars roll i stödsystemet framförallt består i att överföra kunskap från akademin till systemet, vilket
bland annat illustreras i nätverkskartorna där universitetets starka inflytande springer ur forskares och
studenters frekventa inblandning i olika typer av samverkansprojekt.
Bland de decentraliserade organisationerna i nätverket återfinns i större utsträckning offentligt (via finansiering)
förankrade organisationer som operativt tillhandahåller företags- och innovationsstöd, och därmed fyller en
viktig roll som ”förlängda armar” ut i näringslivet, samt som ingångsportar till systemet för entreprenörerna som
söker stöd. Dessa decentraliserade organisationer arbetar även ofta med nischade fokusområden och
erbjudanden, där till exempel Cleantech Östergötland arbetar för att främja samverkan mellan miljöteknikbolag
från näringslivet med offentligheten och akademin, samtidigt som organisationen politiskt representerar
miljöteknikbolag för uppströms påverkansarbete.
I vetenskaplig litteratur rörande intermediärers roll för att främja nischer presenteras policy- och regimförnyelse
vara ett av de viktigaste åtagandena som systemiska intermediärer åtar sig. I uppsatsen redogörs det för hur
Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland är de organisationer i det studerade systemet som arbetar
med de tydligaste kanalerna för uppströms påverkansarbete och att utmana existerande samhällsstrukturer,
vilket bland annat verkställs genom organisationernas åtagande att artikulera behov för det regionala
näringslivet. Som offentliga organisationer präglade av teknologisk och politisk neutralitet finns det däremot en
utmaning för dessa organisationer att kunna främja eko-innovation som nisch, vilket för stödsystemet i
allmänhet, och Region Östergötland i synnerhet, bör innebära ökade incitament att belysa, vårda och främja de
organisationer i systemet som fokuserar på att främja eko-innovation.
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Ordlista
Intermediär - En organisation eller ett samfund som fungerar som en agent eller en mäklare mellan två eller fler
parter eller faser inom innovationsprocesser.
Triple helix – Ett koncept eller ett arbetssätt som syftar till att sammanföra akademi, näringsliv och offentlig
sektor. Den part som ansvarar för att väva samman dessa tre byggstenar kallas för trippelhelixbaserad
systemintermediär.
Eko-innovation - Process som syftar till att ta fram och sprida produkter och eller tjänster som har bättre
miljöprestanda än andra alternativ på marknaden.
Innovationssystem - Nätverk av aktörer som möjliggör innovation, till exempel innovatörer, entreprenörer,
finansiärer, affärscoacher, inkubatorer, forskningsinstitut och universitet.
Stödsystemet - En delmängd av innovationssystemet som utgörs av de aktörer som direkt eller indirekt erbjuder
stöd till entreprenörer.
Nisch - Innovationskategorier som kan främjas genom skydd från konkurrens i tidiga innovationsfaser. Ekoinnovation är en delmängd av nischad innovation.
Nod – En punkt i ett nätverk, där punkten demonstrerar en aktör eller ett projekt.
Båge – Binder samman punkter i ett nätverk, där bågen demonstrerar en upprättad relation mellan noderna.
Smart Specialisering (S3) - Ett arbetssätt initierat av den Europeiska kommissionen för att kraftsamla för
innovation och tillväxt inom de områden i Europa där det finns störst potential. Många regionala projekt springer
ur denna strategi.
Strukturfondsmedel – En typ av finansieringsinstrument (garantier, lån och riskkapital) som skiljer sig från direkta
ekonomiska bidrag. Strukturfondsmedel från EU innebär att den mottagande parten behöver samla ihop en
minst lika stor summa medfinansiering, varför de ofta kallas ”1:1-medel”.
Top-down – Ett arbetssätt där beslut fattas på hög strategisk nivå, varpå den sedan implementeras i
nedanstående led. Det kan till exempel handla om nationell lagstiftning som regeringen vill implementera ute i
länen och hos de enskilda företagarna.
Bottom-up – Ett arbetssätt där beslut byggs upp nedanifrån baserat på uttryckta behov, varpå det sedan
implementeras i ovanstående led. Det kan till exempel handla om enskilda företag som går ihop i
branschorganisationer för att uttrycka sina behov och på så sätt påverka lagstiftning som fattas på högre ort.
Systemisk – Påverkan på en större strukturell nivå, till exempel stödsystemet i stort. Detta skiljer sig bland annat
från ageranden vars konsekvenser enbart genererar kännbara effekter för en enskild aktör.
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Förord
För länge sedan, i den till synes oändliga vinternatten begav sig två osnutna ynglingar sig ut på en resa. En resa
som skulle innehålla faror och äventyr som ingen utav dem någonsin kunnat föreställa sig. En resa genom en
mystisk, legendomsusad och ännu icke kartlagd plats. En resa genom Stödsystemet. Beväpnade endast med två
laptops och ett oändligt förråd av kanelbullar korsade de byråkratiska bergstoppar och akademiska avgrunder
för att söka essensen, kärnan och sanningen.
Du håller nu i din hand resultatet av detta idoga arbete, må det komma dig till mycken nytta, och kom ihåg: med
tillräckligt många kanelbullar kan du åstadkomma vad som helst.
I och med detta arbete lägger vi nu våra akademiska bravader till handlingarna, och en ny livsfas kan ta vid. Vi
vill rikta ett särskilt tack till våra familjer och vänner, kvinnan i Café Ellen, våra opponenter Jacob Hedin och
Jesper Bergman samt ledsagarna Wisdom Kanda och Olof Hjelm - vårt personliga stödsystem.
/ Albin och Anton

”Sanningen är gåtan och den går så här:
Han är en god vän men han är alltid försen”
- Johan Borgert & Holy Madre
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1. Introduktion och syfte
I en tid där samhällets hållbarhetsrelaterade utmaningar blir allt mer omfattande (Bhore, 2016) förväntas
utveckling och spridning av innovation spela en nyckelroll för omställningen till ett hållbart samhälle (Ash, 2010;
Machiba, 2010). Eko-innovation är ett tillvägagångsätt för miljömässig hållbarhet (Kanda et al., 2018) och kan
betraktas både som en process utövad av enskilda aktörer i framtagandet av miljöfrämjande innovationer samt
som en framtagen produkt, teknik eller modell med förbättrad miljöprestanda i relation till befintliga
marknadsalternativ. Att adoptera eko-innovation har visat sig vara ett av näringslivets mest effektiva verktyg för
att nå globala hållbarhetsmål (Europeiska Kommisionen, 2015; del Río et al., 2016; Kuo & Smith, 2018) som FN:s
mål för hållbar utveckling (UN, 2019) samt för att åstadkomma en cirkulär ekonomi (Barrie et al., 2019).
Men trots att eko-innovation idag är vida erkänt som gynnsamt för både företag och samhället i stort (Bossle et
al., 2016) präglas utveckling och implementering av eko-innovation i små och medelstora företag (SMF) av en
rad svårigheter (Lisowska & Stanislawski, 2014; Gupta & Barua, 2018; Kanda et al., 2018) som dessa företag ofta
inte kan lösa på egen hand. Externt stöd kan då ofta tillhandahållas från stödsystemet, vilket kan sammanfattas
som den grupp av företag, institutioner och tillgångar som erbjuder stöd till SMF (Fichter et al., 2013; Lisowska
& Stanislawski, 2014) i faser där deras interna resurser är otillräckliga. Dessa stödsystem har historiskt sett
studerats med olika geografiska omfattningar, men eftersom det har betonats att kunskap tenderar att flöda
omkring och fastna inom särskilda geografiska utrymmen har ett större fokus på senare tid placerats i regionala
stödsystem (Edquist, 1997; Schot & Steinmueller, 2018).
En av de nämnda svårigheterna för eko-innovation är att dess utveckling i regel kräver samverkan med fler
externa parter än för annan innovation (De Marchi, 2012). Detta resulterar i att aktörer som kan fungera som
intermediärer får nyckelroller genom att stimulera samverkan i systemet (Cooke et al., 1997; Howells, 2006;
Kanda et al., 2018). Dessa intermediärer kan definieras som agenter eller mäklare mellan två eller fler aktörer i
innovationsprocessen, som hjälper bolagen att realisera deras innovationsambitioner (Howells, 2006). Genom
att aktivt engagera sig i nyckelfaser som forskning och utveckling, demonstration och verifikation,
kommersialisering och marknadsföring samt spridning av ny teknologi spelar de en viktig roll i
innovationsprocessen (Kanda et al., 2018).
För en stor del av den tidigare litteraturen inom området har det primära målet varit att beskriva stödsystemets
samt intermediärernas betydelse med avseende på vad de erbjuder de SMF som söker stöd (Deschamps et al.,
2013; Fichter et al., 2016; Fukugawa, 2018; Kanda et al., 2018). Däremot har konceptet med intermediärer
utvecklats under det senaste decenniet, där det har beskrivits att de utöver endast mäklande aktiviteter också
kan bidra till artikulering av samhälleliga behov, visioner och förväntningar, och förnyelse av policy och styrning
(Kivimaa, 2014; Polzin et al., 2016). Dock saknas det inom litteraturen en enhetlig approach till och innebörd av
konceptet intermediär och Bergek och Mignon (2017) framhäver bland annat att det fortfarande är oklart hur
intermediärers påverkan på systemnivå kan konceptualiseras och demonstreras empiriskt. Trots att litteraturen
behandlat ’systemiska intermediärer’ är det inte alltid klart vilket system de försöker påverka, och i vilken
utsträckning denna påverkan sträcker sig bortom individuella projekt (Bergek & Mignon, 2017). Dessutom
implicerar intermediering rollen som förmedlare, men litteraturen markerar ofta intermediärers roll som
främjare utan att definiera mellan vilka enheter detta främjande sker (Bergek & Mignon, 2017; Kanda et al.,
2019)
Baserat på tillgänglig litteratur på ämnesområdet (till exempel Barrie et al., 2017; Kanda et al., 2018; Kanda et
al., 2018b; Stewart & Hyysalo, 2008) upplever författarna för den här uppsatsen en avsaknad på betydande
forskningsbidrag gällande vilka relationer som finns upprättade mellan aktörer inom stödsystemet. Detta kan
betraktas som vitalt eftersom det primärt är deras inbördes samverkan med varandra som återspeglar hur
verkningsfullt, effektivt och navigeringsbart stödsystemet är samtidigt som deras kännedom om varandras
verksamheter förhindrar dubbelarbete, möjliggör synergier och kompletterande erbjudanden gentemot
bolagen de stödjer. Eftersom privata aktörer har minskade incitament för att adressera marknadsmisslyckanden
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(Turnheim & Geels, 2012) tenderar många av aktörerna inom stödsystem, annat än de som erbjuder direkta
konsulttjänster, vara offentligt finansierade. Detta innebär i förlängningen att ett välkoordinerat system också
innebär en effektiv hantering av skattebetalarnas pengar. Vidare har litteraturen återkommande redogjort för
intermediärers roll och funktion i stödjandet av nischer, utan att analysera hur olika typer av insatser i praktiken
är fördelade. I och med det traditionella fokuset kring intermedieringprocessen mellan entreprenörer och
stödjande aktörer saknas också litteratur kring vilka aktiviteter som intermediärerna genomför för att främja
stödsystemets verkningsfullhet genom bidrag som går bortom stöd till och involvering i specifika projekt och
företag, eller som förekommer som positiva ’spill-overs’ från dessa aktiviteter.
Med hänsyn till identifierade forskningsgap syftar den här uppsatsen till att skapa en överblick för hur aktörer
och aktiviteter i stödsystemet är organiserade, vilka systemfrämjande aktiviteter som identifierade
intermediärer inom stödsystemet ägnar sig åt samt hur detta sammantaget främjar utveckling och/eller
spridning eko-innovation. Följaktligen ämnar författarna uppfylla syftet genom att besvara följande
forskningsfrågor.
F1: Vilka interaktioner sker mellan aktörer inom stödsystemet?
F1 utgår från den inom existerande vetenskapslitteratur låga förekomsten av studier på hur regionala
stödsystems ingående aktörer är koordinerade för att stötta innovationer ”från start till mål” och i vilken
utsträckning som dessa kan hjälpa en entreprenör att navigera sig till rätt aktör utefter avsett behov. Eftersom
många av aktörerna inom stödsystemet har offentlig finansiering är det av allmänhetens intresse att
skattepengarna används på ett så effektivt sätt som möjligt, och dubbelarbete undviks. Detta ställer av naturen
högre krav på kompletterande erbjudanden (gentemot entreprenörer) aktörerna emellan, vilket betraktas som
komplext då till exempel vissa av aktörerna är regionalt förankrade medan andra är nationellt förankrade (med
regional representation). Detta gör det extra intressant att studera i vilken utsträckning som aktörerna
samarbetar och har en dialog upprättad mellan varandra. Detta sammanfattas i uppsatsen med hjälp av en
visualiseringsmodell, vilken i sin tur kan användas för att identifiera stödsystemets intermediärer.
F2: Vilka systemfrämjande projekt utförs inom stödsystemet, och hur kan dessa kategoriseras under
funktioner för utveckling och/eller spridning av eko-innovationer?
Då tidigare vetenskaplig litteratur kartlagt viktiga intermediära funktioner för utveckling och spridning av ekoinnovation används F2 för att ta existerande forskningsresultat vidare. Genom att kategorisera och kvantifiera
identifierade aktiviteter inom stödsystemet utefter befintliga teoretiska ramverk för intermediärers roller i
stödjandet av nischer och eko-innovation kan författarna redogöra för hur aktiviteter inom stödsystemet är
fördelade och hur detta kan användas för systemförbättringar.
F3: Vad är intermediärernas övergripande systempåverkan, och hur kan detta kategoriseras under funktioner
för utveckling och/eller spridning av eko-innovationer?
F3 syftar till att belysa de aktiviteter hos aktörer inom stödsystemet som har ett positivt bidrag på stödsystemets
sammantagna förmåga att främja eko-innovation. Eftersom tidigare studier primärt fokuserat på enskilda
stödjande aktörers bidrag till entreprenörer är det intressant att veta vilka aktiviteter som främjar (”smörjer”)
systemet i stort. Detta kan i sin tur betraktas som aktiviteter direkt adresserade för att smörja stödsystemet
samt systempositiva ’spill-over’-bidrag från de aktiviteter som primärt syftar till entreprenörsstöd.
För att besvara F1, F2 och F3 samt uppfylla syftet för uppsatsen använder sig författarna av Östergötland som
fallstudie. Valet att avgränsa sig mot en region bottnar framförallt i att det är intressant att studera stödsystem
ur en regional kontext, och särskilt inom en region som Östergötland med ett rikt och välutvecklat stödsystem
(Kanda, Hjelm and Jansson, 2018), vars näringslivsutvecklingsåtaganden från offentligt håll har ett uttalat fokus
mot hållbarhet.
Uppsatsen som följer är uppdelad i 9 kapitel (inklusive introduktion) vilka är ordnade enligt följande. I kommande
kapitel (2) sker en redogörelse för Östergötland som geografiskt innovationsområde. I kapitel 3 sker redogörelser
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för uppsatsens grundläggande begrepp (eko-innovation, stödsystem och intermediärer), där författarnas
definitioner samt resultaten från litteraturstudierna även ingår. I kapitel 4 presenteras metoden som författarna
har använt sig av, inklusive framtagna ramverk för att analysera empiriska data. I kapitel 5, 6 och 7 presenteras
och diskuteras empiriska data (resultat och diskussion) löpande utefter deras respektive frågeställningar. I
kapitel 8 presenteras författarnas avslutande reflektion och slutsatser, och i kapitel 9 redovisas författarnas
rekommendationer för framtida studier.

3

Examensarbete VT 2019
Antka397 Albjo843

2. Regional kontext och förutsättningar för Innovation i
Östergötland
Östergötland är med ca 450 000 invånare Sveriges fjärde största län (Region Östergötland, 2018a), med en delad
koncentrationskärna mellan Linköping och Norrköping. Länet präglas av en stor branschbredd och en stark
industriell tradition.
Regionen huserar Linköpings universitet (LiU), som tillgodoser regionen med högre utbildning. Med avdelningar
för bland annat energisystem och industriell miljöteknik etablerar universitetet en värdefull kunskapskärna och
plattform för ett brett internationellt kontaktnätverk (Region Östergötland, 2018).
Ett problem inom regionen var länge den bristfälliga förekomsten av ett samlat och koordinerat arbetssätt för
offentliga aktörer som arbetar med näringslivsutveckling i Östergötland. Detta födde i sin tur East Sweden
Business Region (ESBR), ett initiativ från (Region Östergötland, 2019a) där offentliga regionala aktörer som
arbetar med företagsstöd medverkar med syftet att tydliggöra och underlätta för stödsökande aktörer att få
hjälp från eller navigera sig i det samhällsfinansierande stödsystemet.

2.1 Smart Specialisering
En omfattande satsning för att främja innovation och som i stor utsträckning berör Östergötland är europeiska
kommissionens koncept Smart Specialisering (S3). Detta koncept har tagits fram för att driva på jobbskapande
och tillväxt i Europa och innebär i praktiken att regioner inom EU identifierar och utvecklar sina egna
styrkeområden, varpå samarbeten mellan offentlig sektor, näringsliv, industri och det civila samhället kan byggas
för att utveckla och sprida innovation på lokal, regional, nationell och internationell nivå (Europeiska
Kommisionen, 2014, 2018; East Sweden Business Region, 2018; Region Östergötland, 2019b; Tillväxtverket,
2019). Smart specialisering kan därför sammanfattas som en regional strategi som påverkar hur resurser fördelas
på olika fokusområden för innovation (Europeiska Kommisionen, 2014, 2018; East Sweden Business Region,
2018; Region Östergötland, 2019b; Tillväxtverket, 2019)
Östergötland har historiskt sett haft en framstående roll inom klimat- och energiområdet, med en utvecklad och
omfattande teknisk infrastruktur för avfallshantering, biobränsleproduktion för fjärrvärme, el och
fordonsbränsle, samt en geografi som ger goda förutsättningar för en hållbar energiomställning (Länsstyrelsen
Östergötland, 2008). Miljöteknik och ”den gröna sektorn” är fortfarande ett styrkeområde som genererat stor
ekonomisk tillväxt i regionen (Länsstyrelsen Östergötland, 2008; Region Östergötland, 2012; Kanda et al., 2018).
Bland annat beskriver ESBR Östergötlands styrkor på följande sätt:
”Affärsmodeller och arenor för hållbara systemlösningar är ett styrkeområde i Östergötland. Det beror
till stor del på att näringslivet, i samexistens med Linköpings universitet och offentliga aktörer, varit
mycket framgångsrikt när det handlar om att omsätta modeller som industriell ekologi och cirkulär
ekonomi till reella lösningar på samhälleliga utmaningar. Det stora antalet internationella besökare i
regionen är ett kvitto på detta. Regionen har goda förutsättningar att i samverkan med industri,
akademi och offentlig sektor ta fram de komplexa, systemorienterade erbjudanden som efterfrågas på
den globala marknaden.” - (East Sweden Business Region, 2018, p.16).
Region Östergötland har därför identifierat (East Sweden Business Region, 2018; Region Östergötland, 2019b)
miljönytta som affär som ett av regionens främsta styrke- och kompetensområden, tillsammans med
visualisering och simulering, uppkopplade system och produkter, effektiv logistik och avancerade material.
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3. Bakgrundskoncept och litteratur
I nedanstående delar definieras uppsatsens centrala begrepp, samtidigt som en djupare litteraturgenomgång
genomförs kring de i introduktionen presenterade forskningsgapen.

3.1 Eko-innovation
Den här uppsatsen fokuserar på utveckling och spridning av innovationer som är bra för miljön, varför begreppet
eko-innovation förekommer frekvent. Det är ibland otydligt vad som skiljer denna typ av innovation ifrån annan
innovation, varför vikten av en konsekvent tillämpning bör understrykas.
Nedan följer den definition av eko-innovation som kommer att användas i uppsatsen, och sedan följer en
litteraturstudie kring begreppet och dess relaterade egenskaper.

3.1.1 Definition av eko-innovation
I uppsatsen kommer en definition av eko-innovation användas som är inspirerad av Kemp (2010), Rennings
(2000) och Carrillo-Hermosilla et al. (2010), där eko-innovation förväntas uppfylla följande kriterier:
•
•
•

Utvecklad med intentionen att erbjuda förbättrad miljöprestanda i relation till andra
marknadsalternativ.
Verksamheten är beroende eller påverkad av policy kopplat till problemet med dubbla externaliteter
(se 3.1.2) i någon del av innovationsprocessen.
Främjar ekonomiska och sociala värden.

I nedanstående delar följer en fördjupning av begreppet, samt vidare motivering och nyansering av den valda
definitionen.

3.1.2 Litteratur rörande eko-innovation som begrepp
Inom forskningslitteraturen har eko-innovation definierats på ett flertal olika sätt (Carrillo-Hermosilla et al.,
2010; Kemp, 2010), varför konceptets definition betraktas vara under utveckling (Kemp, 2010). Enligt Kemp
(2010) är den mest användbara definitionen för mätbar eko-innovation myntad av Europeiska Kommissionen,
vilken innefattar alla innovationer som genererar miljövinster i förhållande till andra marknadsalternativ,
oberoende av entreprenörens egna intentioner. Den faktiska definitionen lyder:
”...produktion, anpassning eller utnyttjande av en produkt, produktionsprocess, tjänst, ledning eller
verksamhetmetod som nyligen implementerats i en organisation (egenutveckling eller adoption), vilket ur ett
livscykelperspektiv resulterar i minskade miljörisker, föroreningar och annan negativ påverkan på
resursanvändning i jämförelse med andra marknadsalternativ” (Kemp, 2010, p. 398).
Forskare, företag och institutioner har historiskt sett placerat olika stor vikt vid de ekologiska, ekonomiska och
sociala aspekter som eko-innovation (eller hållbar innovation) innefattar, vilket i förlängningen också resulterat
i likställandet av eko-innovation med snarlika begrepp, däribland miljöinnovation, hållbar innovation, grön
innovation och innovativa affärsmodeller för hållbarhet (Carrillo-Hermosilla, del Río and Könnölä, 2010; Jesus et
al., 2018). Samtidigt har begreppet nyanserats ytterligare med avseende på huruvida eko-innovation som
begrepp bör fokusera på miljöskydd under produktion och konsumtion, på innovatörens egna miljömässiga
intentioner eller på innovationens nymodighet (Carrillo-Hermosilla et al., 2010), varför det också råder
oenigheter kring vilka typer av produkter, tjänster och processer som bör inkluderas i begreppet.
Eko-innovation har framförallt behandlats i miljömanagement- och policylitteraturen samt i forskningslitteratur
rörande ’sustainability transitions’ (Carrillo-Hermosilla et al., 2010; Kiefer et al., 2019). En betydande del av
litteraturen som behandlar konceptet eko-innovation konceptualiserar och definierar begreppet, men studerar
också eko-innovationens inflytande på hållbarhetsomställningen i samhället. Litteraturstudier av bland annat
Jesus et al. (2018) indikerar att åstadkommandet av en cirkulär ekonomi står och faller med systematisk
integration mellan flertalet aktörer, där eko-innovation utgör kärnan i samarbetet. Vidare hävdar CarrilloHermosilla et al. (2010) att eko-innovation kan leda till förbättring av designmässiga, användarmässiga,
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produkttjänstemässiga och styrningsmässiga dimensioner, vilken kan resultera i såväl ekonomiska som
miljömässiga förbättringar.
I och med eko-innovations växande relevans för policystrategi har mer fokus lagts på utvecklingen av stödsystem
inom forskningslitteraturen, där Fichter et al. (2013, 2016) och (Kanda et al., 2018) bland annat studerat vad
stödjande aktörer erbjuder gentemot entreprenörer och hur detta skiljer sig mellan eko-innovation och övrig
innovation. Däremot är förekomsten av forskningslitteratur som behandlar hur eko-innovation kan främjas
bortom de enskilda fallen genom ett väloptimerat och effektivt stödsystem relativt liten.
Enligt Kemp (2010) och Carrillo-Hermosilla et al. (2010) har eko-innovation över tiden gått från att handla om så
kallade ’end-of-pipe’-lösningar till större förändringar på processer, produkter, resurshanterings- och
avfallsminimeringssystem samt alternativa system för produktion och konsumtion. Dock kritiserar författaren
den konventionella inkluderingen av all typ av miljöteknik som eko-innovation, eftersom endast produkter och
tjänster som genererar ny och förbättrad miljönytta bör betraktas som eko-innovation, vilket också
överensstämmer med vad Carrillo-Hermosilla et al. (2010) säger gällande att många typer av innovation felaktigt
faller inom ramen för eko-innovation. Dock kan också eko-innovation se ut på flera olika sätt, från inkrementella
innovationer på komponentnivå till radikala innovationer som bidrar till omfattande systemomställningar
(Kanda et al., 2016).
I en djupare analys kring skillnaden mellan eko-innovation och annan innovation menar Rennings (2000) att ekoinnovation särskiljer sig genom tre specifika karaktärsdrag. Dessa kan sammanfattas som innovationens positiva
miljöprestanda, det starka beroendet av policyinflytande i framtagande och spridning av innovationen samt det
unika problemet med dubbla externaliteter (se 3.1.3).

3.1.3 Litteratur rörande drivkrafter och hinder för eko-innovation
Enligt Kiefer et al. (2019) kan organisationers engagemang i eko-innovation härledas ur i) interna faktorer
(interna resurser och förmågor) samt ii) externa faktorer (policy och regleringar), varpå litteraturen har ämnat
att klarlägga vilka drivkrafter och hinder som finns inom respektive område. Sett ur det breda spektrat av ekoinnovation konstaterar Kemp (2010) att framväxten av eko-innovation framförallt drivs av miljölagstiftning och
ekonomiska incitament, till exempel kostnadsbesparingar, tillgång till nischmarknader och subventioner.
Kiefer et al. (2019) undersöker närmare hur resurser, kompetenser och dynamiska förmågor som interna
faktorer kan fungera som drivkrafter eller hinder för eko-innovation, där slutsatsen dras att olika interna faktorer
har olika påverkan på olika typer av eko-innovation, där skillnader framförallt observerats mellan mer
inkrementellt orienterad eko-innovation och radikalt orienterad eko-innovation som präglas av större brytningar
med existerande processer och arbetssätt. Vidare menar Kiefer et al. (2019) på att såväl privata som offentliga
beslutsfattare för policy och reglering bör applicera mer policys skräddarsydda för avsedd eko-innovationstyp, i
kontrast till det rådande tillvägagångssättet som ämnar stimulera ett brett spektrum av eko-innovation med ett
fåtal generella insatser. Förekomsten av litteratur rörande externa faktorer (policy och regleringar) kan betraktas
som relativt stor, där Machiba (2010) hävdar att det är av stor nödvändighet att nationella och globala styren
och beslutsfattare innehar rätt kunskap och kompetens för att kunna balansera främjandet mellan kortsiktig och
långsiktig innovation, samt inkrementell och radikal innovation.
En barriär som särskilt lyfts fram för eko-innovatörer är problematiken kring dubbla externaliteter (Rennings,
2000), vilket också går i linje med att utveckling av eko-innovation i regel kräver samarbete med fler externa
parter än vad som är fallet för annan innovation (De Marchi, 2012). En externalitet är en ekonomiskt märkbar
effekt av en aktivitet, vars konsekvenser bärs (åtminstone delvis) av en eller flera grupper som inte kontrollerar
den externalitetsproducerande aktiviteten (Jaffe et al., 2005). En externalitet kan klassas som negativ då den
beslutsfattande gruppen inte själva behöver betala den fulla kostnaden för beslutet. Ett exempel på en negativ
externalitet kan vara en fabrik som producerar miljöföroreningar. I detta fall är förorenad miljö den samhälleliga
kostnaden, och den ”betalas” av fler personer än producenterna, och klassas därmed som en negativ
externalitet. Analogt är en positiv externalitet en fördel som en grupp kan erhålla som ett resultat av en
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ekonomisk aktivitet som den inte direkt har betalat för. Ett liknande exempel är ett köp av en elbil, som bidrar
till en förbättring av luftkvalitén. Då är den positiva externaliteten den renare luften, och trots att endast en
person har betalat för elbilen kan alla som vistas i området dra nytta av den förbättrade luftkvalitén.
En viktig egenskap hos eko-innovation är generering av positiva externaliteter i såväl innovationsfasen som vid
kommersialisering och spridning av innovation, och det är detta som brukar benämnas dubbla externaliteter
(Rennings, 2000). I innovationsfasen produceras, precis som i övrig teknikutveckling, positiva externaliteter i
form av ökad kunskapsnivå och ny teknik som kan bidra till samhällsutvecklingen. Men till skillnad från övrig
teknikutveckling leder eko-innovation även till positiva externaliteter i diffusions- och implementeringsfasen.
Detta beror på att implementeringen av eko-innovation leder till förbättrad miljöprestanda, vilket är till nytta
för samhället. Dock kompenseras detta inte alltid ekonomiskt. Andra aktörer kan sedan fortsätta att
implementera äldre och billigare teknik med sämre miljöprestanda. Detta gör att det blir dyrare att investera i
eko-innovation, eftersom detta medför kostnader för ”extra” samhälleliga ’spill-over’-effekter (Rennings, 2000).

3.2 Stödsystem
Innovation i allmänhet, och eko-innovation i synnerhet, är en process som inte uppstår i vakuum, utan som
kräver samverkan mellan många aktörer både för uppkomst och spridning av innovationer (De Marchi, 2012;
Lindholm-Dahlstrand et al., 2018; Vinnova, 2018). I stora företag kan många aktörer och mycket utav den
kompetens som krävs för en framgångsrik eko-innovationsprocess finnas internt inom företaget, men SMF kan
i större utsträckning behöva stöd utifrån för att lyckas. Detta förklarar varför det har växt fram nätverk av aktörer
- ett stödsystem, som erbjuder hjälp till dessa företag i de processer där de interna resurserna inte räcker till.
Aktörerna inom detta nätverk drivs oftast av offentliga medel (Turnheim & Geels, 2012), då det är ett sätt för
staten att främja innovation och näringslivsutveckling. I och med att utveckling av eko-innovation i höge
utsträckning föds ur en kombination mellan olika kunskapstyper, blir också aktörer som ägnar sig åt intermediära
processer en viktig del av stödet för just den typen av innovation.

3.2.1 Definition av stödsystemet
I denna uppsats kommer en definition av stödsystemet inspirerad av Fichter et al. (2013) och Hekkert et al.
(2011) att användas, som lyder enligt följande:
•

Stödsystemet omfattar alla aktörer, institutioner och resurser inom innovationssystemet hjälper SMF
att med framgång generera och implementera innovationer.

I nedanstående delar följer en fördjupning av begreppet, samt vidare motivering och nyansering av den valda
definitionen.

3.2.2 Litteratur rörande innovations- och stödsystemet
I ’Systems of innovation’-litteraturen beskrivs innovation som en process som inte kan uppstå i ett vakuum, utan
skapas inom ett system i samverkan mellan många aktörer, där en institutionaliserad miljö som underlättar
experimenterande är central för att bibehålla ett välfungerande innovationssystem (Lindholm-Dahlstrand et al.,
2018). Enligt Cooke et al. (1997) och Lundvall (2010) bygger dessa innovationssystem framförallt på relationer
och interaktioner som binder samman vissa nyckelorganisatoriska element som universitetsforskning,
forskningsinstitut, tekniköverföringsbyråer, konsulter, kompetensutvecklingsorganisationer och andra offentligt
eller privat finansierade organisationer (av olika storlek och med olika intressen) som hänger sig till
innovationsutveckling.
För SMF kan det vara en stor utmaning att integrera eko-innovation som en process i verksamheten då dessa
ofta saknar nödvändig kompetens (Hjelm 2011; Hjelm & Lindahl, 2016; Kanda et al., 2018). Detta är en av
anledningarna till att många SMF söker externt stöd, och således blir ett välfungerande (nationellt)
innovationssystem viktigt för att främja innovation (Kemp 2010). Dessa aktörer skapar innovationssystemet
(Lindholm-Dahlstrand et al., 2018). Som en del av innovationssystemet finns stödsystemet, vilket utgörs av de
stödjande organisationerna i innovationssystemet (Hekkert et al., 2011). Detta illustreras i figur 1. Fichter et al.
(2013, p. 9) hävdar att stödsystemet omfattar ”alla aktörer, institutioner och resurser som hjälper entreprenörer
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att med framgång generera och implementera innovation”, och markerar dessutom att stödsystem kan se
väldigt olika ut beroende på vilken nationell kontext som studeras, varför dessa bäst refereras till som specifika
fall. I och med att innovation utvecklas och sprids inom en teknologisk, sektoriell, geografisk och politisk kontext
(Carlsson et al., 2002) har stort fokus lagts på det dynamiska samspelet och synergier mellan aktörer, nätverk
och institutioner i framväxt och spridning av innovation.

Figur 1. Innovationssystemsstruktur, adopterad av Hekkert et al. (2011, p.5).

Historiskt sett har forskningslitteraturen i avseendet innovationssystem framförallt haft ett nationellt fokus
(Cooke et al., 1997), där bland annat Edquist (1997), Freeman (1992), Lundvall (2010) och Nelson (1993)
undersökt nationella innovationssystems viktigaste bidrag. Däremot har det rått oenigheter kring huruvida
innovationssystem bör betraktas som något som återspeglar upprättade mål för policyutformning rörande
teknologi och design eller om det bör betraktas som ett fenomen som saknar ett konkret ändamål och därför
innefattar interna konflikter inom systemet, där Edquist, (1997) i sin forskning menar på att båda två kan stämma
för olika delar av det betraktade systemet.
Vidare har tankesättet och perspektivet differentierat sig ytterligare för hur olika innovationssystem kan se ut.
För aktörer som befinner sig i en och samma bransch med genomgående tekniska problem har så kallad kognitiv
anpassning föreslagits genom sektoriella innovationssystem, medan betonandet av kunskapens förmåga att
flöda omkring och fastna över särskilda geografiska utrymmen inneburit ett större fokus mot regionala
innovationssystem (Edquist, 1997; Schot & Steinmueller, 2018). Dessutom konstateras att studier av ett
nationellt innovationssystem blir ett otroligt mycket mer komplext och omfattande arbete än ifall fokus läggs på
en regional nivå (Cooke et al., 1997), där huvudstadsregioner, ’high-tech’-regioner, tjänsteregioner,
högpresterande ingenjörsregioner, industriregioner samt lant- och jordbruksregioner skulle kunna fungera som
kandidatkategorier bland studerade system.

3.2.3 Litteratur rörande effektiva regionala stödsystem
Porter (1990) beskriver hur framgången för aktörsnätverk till stor del består i täta förbindelser och en vilja att
samarbeta bland de ingående aktörerna, varför också regionala innovationssystem rimligtvis innehåller aktörer
med kontaktytor mot och tillgång till andra aktörer inom samma sektor, däribland kunder, leverantörer, nätverk,
kunskapscenter, akademin, forskningsinstitut, teknologiöverföringsbyråer, privata vinstdrivande företag, samt
aktörer och myndigheter från den offentliga sektorn. Vidare framför Cooke et al. (1997) hypotesen att de
kopplingar som finns inom systemen kan betraktas som starka eller svaga, regelbundna eller oregelbundna samt
intensiva eller avspända för att öka förståelsen för den bakomliggande dynamiken till interaktioner inom
systemet, samtidigt som de kan ta olika strukturella skepnader. Exempel på dessa skepnader kan vara ’top-
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down’-strukturer, där systemet i högre grad är styrt ovanifrån, och ’bottom-up’-strukturer som mer utgår från
de behov som artikuleras ute bland företagen.
Gällande hanteringen av regionala budgetar menar Cooke et al. (1997) att de regioner som har störst chans att
på ett effektivt och verkningsfullt sätt dra nytta av sina finansiella resurser för att stimulera
innovationsutveckling och -spridning utgörs av de som har mandat att utfärda skatter. Detta eftersom de då ges
möjlighet att med hjälp av offentliga finansiella medel ta fram förebyggande policys och skattebelägga på ett
sätt som är fördelaktigt för särskilda verksamheter (till exempel innovativa företag). Däremot har historien visat
att utfärdande av skatter inte per se genererar innovationsutveckling och -spridning då marknader kan vara
känsliga för policyns utformning, förutsägbarhet och trovärdighet. Bland annat beskriver Ash (2010) hur den
betvivlade genomförbarheten kring japanska SOx-avgifter (för svaveloxider) hade en negativ inverkan på
patenterande i det långa loppet, trots att avgifterna ansågs vara höga. Vidare beskrivs det att miljömässiga
skatter riktade mot proxys för föroreningar, till exempel motorbränsle eller fordon istället för det förorenade
ämnet, är populärt eftersom det är enklare att administrera men att dessa relativt sett minskar utrymmet för
innovationsframväxt (Ash, 2010). Att tillägga är även att då Květoň och Horák (2018) studerat R&D-subventioner
(direkta bidrag eller skattelättnader) utfärdade inom regionala innovationssystem har resultaten indikerat på att
nettoeffekten är avsevärt högre för företag som verkar i regioner med lägre ”R&D-intensitet”, det vill säga i
regioner med lågutvecklade innovations- och stödsystem. Vidare visar deras resultat att ökade skattelättnader
innebär en minskad effekt för direkta ekonomiska bidrag, och att direkta bidrag i de mest avancerade regionerna
ger en väldigt liten effekt i relation till skattelättnader (Květoň & Horák, 2018).
Av Lundvall (2010) framgår det bland annat att mindre länder med begränsade resurser behöver fokusera dessa
på vissa utvalda styrkeområden och utöver det absorbera värdefull innovation från annat håll. Detta är något
som dessutom går i linje med Europiska kommissionens sammanhållningspolitik med smart specialisering, vilket
går ut på att nationer och regioner ska identifiera sina respektive styrkeområden, konkurrensfördelar och
utvecklingspotential, varpå dessa sedan erhåller ett ökat politiskt stöd och investeringsstöd (Europeiska
Kommisionen, 2014; Tillväxtverket, 2019).

3.3 Intermediärer
Att ha aktörer som agerar mellanhänder för att kunna förmedla kunskap, information, kontakter med mera är
viktigt för att stödja SMF i de interna processer där deras egna resurser inte räcker till. Detta kan avse såväl
utveckling som kommersialisering och spridning av innovationer. En mängd forskare har försökt att definiera
vilka typer av aktörer som kan klassas som intermediärer, samt vilka funktioner dessa fyller inom olika områden.
Intermediärer inom innovation och teknologisk utveckling kan härledas tillbaka till ’mellanhänder’ som förekom
inom jordbruk, textil- och ullindustri redan under 1500-talet (Hill, 1969). Dessa mellanhänder var viktiga
informella förmedlare av kunskap om viktiga teknologiska förbättringar inom sina respektive fält, varför de
historiskt visat sig vara värdefulla för gränsöverskridande handel, där till exempel distributörer som tar gods och
information från en geografisk plats till en annan hjälper till att sprida viktiga resurser över stora områden och
därigenom spelar en nyckelroll i byggandet affärsmässiga relationer (Spiro et al., 2013). Men trots att
intermediära processer behandlats flitigt inom vetenskaplig litteratur råder ännu inget konsensus gällande när
intermedieringsprocessen börjar och slutar, samt var och när generella interaktioner bör betraktas som
intermediering (Kivimaa et al., 2019).
Utöver att enbart betrakta intermediärer som fysiska aktörer förekommer inom vetenskapslitteraturen också
intermediering som process, vilken traditionellt refererats till som ’brokerage’ där en aktör fungerar som en
brygga mellan två eller fler parter som annars inte hade kunnat nå ut till varandra (Gould & Fernandez, 1989;
Spiro et al., 2013). Spiro et al. (2013) beskriver hur dessa bryggande funktioner faller inom tre olika klasser, vilka
sammanfattas nedan och illustreras i figur 2:
•

Transfer - Intermediärer genererar värde genom att överföra resurser från part A till part B.
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•
•

Matchmaking - Intermediärer genererar värde genom att underlätta/introducera kontaktyta mellan
part A och part B.
Koordinering - Intermediärer genererar värde genom att låta part A och part B att verka utan att skapa
en relation dessa emellan, varför intermediären antar en roll att koordinera dessa parters aktiviteter.

Figur 2. Tre klasser av bryggande mekanismer. Solida bindningar markerar upprättad relation mellan gråfärgade intermediärer och vitfärgade
parter som är i behov av intermediering. Streckade bindningar markerar den intermediära processen. Adopterad av Spiro et al. (2013, p.
132).

På ett mer övergripande plan för intermediärers roller i främjandet av så kallad nischad innovation på en
systemnivå har Kanda et al. (2018) analyserat olika typer av intermediärer och hur dessa verkar inom olika typer
av system. Dessa delas upp i fyra skilda systemnivåer (’system level activities’) enligt nedanstående figur 3,
baserat på i) de entiteter som intermediären verkar mellan, ii) de olika intermedieringsrollerna och iii)
omfattningen för vilken den intermedieriära processens positiva fördelar kan igenkännas.
Beträffande de fyra intermedieringstyperna beskriver Kanda et al. (2018) systemnivåerna enligt nedanstående
beskrivning:
•
•
•
•

Systemnivå 1 - Kvalificerar sig nödvändigtvis inte som systemisk intermediering då den karaktäriseras
av ’one-on-one’-interaktioner mellan enskilda entiteter.
Systemnivå 2 - Intermediären fokuserar på att verka mellan entiteter i ett större nätverk.
Systemnivå 3 - Intermediering mellan olika nätverk.
Systemnivå 4 - kan betraktas som den mest systemiska typen av intermediering, då den väver ihop
intressenter och deras nätverk på en horisontell nivå för att åstadkomma en vertikal påverkan på större
strukturer och institutioner med hänsyn till multilevelperspektivet (se 3.3.2). Intermediärer som verkar
inom ramen för systemnivå 4 arbetar generellt över längre tidsperioder och är ofta på något sätt
kopplade till staten genom finansiering och styrning, och deras uppgift kan omfatta större
systemomställningar, ’bottom-up’-orienterat påverkansarbete (policys) eller ’top-down’-orienterad
policyimplementering.
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Figur 3. Fyra typer av intermediära aktiviteter på systemnivå. Solida pilar markerar intermedieringsprocess mellan intermediärer och parter
som är i behov av intermediering. Streckade bindningar markerar nätverksrelationen. Adopterad av (Kanda et al., 2018).

I 3.3.1 följer den definition av intermediär som används i denna uppsats, och senare följer en fördjupning i hur
begreppet har använts inom forskningslitteraturen.

3.3.1 Definition av intermediärer
En ofta använd definition av konceptet med intermediär finns i en omfattande litteraturgenomgång av Howells
(2006, p. 720), som definierar en innovationsintermediär som ”en organisation eller samfund som fungerar som
en agent eller mäklare mellan två eller fler parter i någon del av innovationsprocessen”. Dock kan
forskningsfokuset också ligga på specifika faser i innovationsprocesser, där exempelvis Stewart och Hyysalo
(2008, p. 296) beskriver användarintermediärer som “aktörer som skapar utrymmen och möjligheter för
adoption och generering av uppdykande tekniska eller kulturella produkter av andra som kan beskrivas som
utvecklare eller användare”.
Sett till den rika förekomsten av snarlika definitioner för intermediärer ämnar författarna för den här uppsatsen
använda en egenutvecklad definition av begreppet som går bortom det traditionella fokuset på intermediärers
samverkan med SMF och mellan enskilda entiteter, för att i stället handla om systemisk intermediering inom ett
system. Definitionen tas fram genom en demontering av Howells (2006) kriterier kring vad som definierar en
intermediär, vilken i sin tur kombineras med Kanda et al. (2018) nivåer för systemisk intermediering, Gould och
Fernandez (1989) samt Spiros et al. (2013) mer formella syn på medlande.
•
•
•

Offentliga eller privata aktörer, organisationer eller samfund som stödjer innovation, i såväl bredare
som smalare (nischade) avseenden.
Har förmåga att agera mäklare eller brygga mellan i) entiteter inom ett nätverk, ii) nätverk av entiteter
och iii) aktörer, nätverk och institutioner genom transfer, matchmaking eller koordinering.
Antar intermediära roller i innovationsprocesser, däribland genom prognoser och kartläggning,
insamling och spridning av information, främjande av nätverkande och partnerskap, utvecklande av
prototyper och pilotprojekt, teknisk rådgivning, resursmobilisering, kommersialisering eller legitimering
och byggande av varumärke.

I nedanstående delar följer en fördjupning av begreppet, samt vidare motivering och nyansering av den valda
definitionen.
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3.3.2 Litteratur rörande bryggande funktioner och sociala nätverk
I Gould och Fernandez (1989) formella ’approach to brokerage’ konstateras att intermediering är en
mäklandeprocess, betraktad som en relation mellan (minst) tre aktörer, varav två av parterna upplever
transaktionen medan den tredje parten agerar intermediär/mäklare. Den bygger på att en binär (endast
existerande eller icke-existerande) förmedling 𝑅 mellan 𝑖 och 𝑘 existerar om, och endast om, en tredje part 𝑗
⃗ k via aktiviteterna iRj och jRk. Med andra ord är 𝑖 direkt knuten till 𝑗, 𝑗 är
agerar intermediär och fulländar iR
direkt knuten till 𝑘 och 𝑖 är inte knuten till 𝑘. Vidare kan därför konstateras att ifall ijk existerar är 𝑖𝑘𝑗 ickeexisterande. Modellen går också i linje med hur Spiro et al. (2013, p. 131) ser på intermedieringsprocesser i det
att ”mäklande sker då en aktör fungerar som en brygga mellan två andra aktörer som själva saknar direkt kontakt
till varandra”.
Vidare beskriver Gould och Fernandez (1989) hur samhällsvetenskaplig forskning visat att centralitet inom
nätverk (baserat på antalet kopplingar till en och samma nod) kan ge en indikation på hur väl aktören kan
påverka och influera resten av nätverket. Däremot har andra forskare nyanserat den slutsatsen, där exempelvis
Cook et al., (1983) visat på att en aktörs centralitet skulle försämra flödet av information i ett nätverk som är
präglat av så kallade negativa kopplingar, det vill säga system där aktörerna av olika anledningar inte interagerar
med varandra. Detta förklarar också enligt dessa författare varför centralisering tenderar att ske i positiva
nätverk, i kontrast till negativa nätverk där decentralisering kan förekomma i högre utsträckning. Samma
författargrupp beskriver därför betweenness centrality (BC) som ett bra sätt att mäta sårbarheten för ett system
med positiva kopplingar. Därtill bör tilläggas att BC är ett centralitetsmått som baseras på en nods förmåga att
generera kortaste vägen mellan andra noder i nätverket (Freeman, 1977; Gould & Fernandez, 1989). Freeman
(1977) menar på att hög BC indikerar på att ett systems eller ett nätverks välfungerande till stor del beror av
aktören.

3.3.3 Litteratur rörande hållbara omställningar
’Sustainability transitions’-litteraturen belyser intermediärers roll att adressera svårigheterna för att
destabilisera de redan befintliga icke-hållbara socio-tekniska systemen, eftersom nischad innovation (däribland
eko-innovation) är svårt att implementera på större skala (Markard & Truffer, 2006; Raven & Geels, 2010) då
den existerande tekniska regimen uppvisar resistens mot förändringar (Hegger, Van Vliet and Van Vliet, 2007).
Markard och Truffer (2006) fortsätter berätta att nischad innovation och nya tekniska lösningar kan stimuleras
av ekonomiskt välbärgade aktörer, av beslutsfattare inom policyområdet och av en efterfrågan inom specifika
kundsegment eller applikationsområden där den nya teknologin är bättre än den äldre.
Ovanstående konceptualiseras ytterligare av bland annat Geels (2002, 2005) genom det så kallade
mulitlevelperspektivet av det sociotekniska systemet. Detta illustreras i figur 4 där det framgår hur det på
mikronivå uppstår teknologiska nischer och radikal innovation, medan makronivån motsvarar större
sociotekniska landskap och strukturer som i förhållande till andra nivåer betraktas som fix eftersom det
inbegriper de materiella aspekterna av samhället, däribland stadsplanering, vägar och elektrisk infrastruktur.
Den mellersta nivån utgörs av existerande etablerade teknisk regim, det vill säga den där ‘mainstream’innovation och mer inkrementell innovation uppstår, vilken nischad innovation initialt behöver hållas separerad
ifrån.

12

Examensarbete VT 2019
Antka397 Albjo843

Figur 4. Illustration av de olika sociotekniska systemnivåerna i multilevelperspektivet. Adopterad från Geels (2002).

Hodson et al., (2013) beskriver intermediärer som centrala katalysatorer som accelererar utvecklingen mot mer
hållbara sociotekniska system, eftersom omställningar av sociotekniska system per se karaktäriseras av
förändringar i relationer mellan aktörer, grupper, infrastrukturer, teknologier och applikationsområden och att
detta i sin tur ökar behovet av medlande (intermediära) funktioner (van Lente et al., 2003; Moss, 2009). Vidare
beskriver van Lente et al. (2003) att vissa intermediärer bidrar till artikuleringen av samhälleliga behov, visioner
och förväntningar samt förnyelse av policy och styrning (Kivimaa, 2014; Polzin et al., 2016). Detta
överensstämmer också med Backhaus (2010) påstående om att intermediärers roll inom energi- och
miljösektorn är att implementera policys i en ’bottom-up’-struktur, samt att dessa till karaktär och syfte bör
definieras genom deras verkan mellan konsumenter, försörjare och policymakare snarare än deras
organisatoriska struktur eller faktiska verksamhetsområden. Smits och Kuhlmann (2004) hävdar att systemiska
intermediärer har roller att hantera gränssnitt, bygga och organisera system, erbjuda plattformar för inlärning
och experimentering, tillhandahålla en infrastruktur för strategisk information och stimulering av artikulering av
efterfrågan, strategi och utveckling av vision.

3.3.4 Litteratur rörande innovationssystem, öppen innovation och
innovationsintermediärer
’Systems of innovation’-litteraturen fokuserar på innovation som en process som genom interaktioner,
gemensamma aktiviteter och problemlösning mellan aktörer, nätverk och institutioner som innovation kan växa
och skapa stora hållbarhetsomställningar (Carlsson & Stankiewicz, 1991; Bergek et al., 2008), där de ingående
aktörerna frekvent engagerar sig i uppdykande teknologier och vetenskaplig utveckling (Boon et al., 2010).
Således skapas innovation inom ett system i samverkan mellan många aktörer, det vill säga innovationssystemet.
Vidare beskriver litteraturen att intermediärer kan rätta till marknadsmisslyckanden genom att underlätta
kunskapsflöden och byggande av nätverk mellan systemet och dess omgivning (Küçüksayraç, Keskin and Brezet,
2015) samt internt mellan aktörerna i systemet (Klerkx & Leeuwis, 2009). Vidare uppfattar Klerkx och Leeuwis
(2009) att intermediärer underlättar för innovation genom att engagera sig i nätverks- och systembyggande
aktiviteter, vilket också går i linje med vad Latour (2005) beskriver gällande att intermediärer uppfyller sitt syfte
utan att ändra på den ursprungliga kunskapen, produkten eller tjänsten som förmedlas.
Inom ’open innovation’-litteraturen har det visats att intermediärer assisterar företag för en ökande inkludering
av användare och andra intressenter utanför organisationsgränserna i deras innovationsprocesser för att få
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tillgång till nödvändiga idéer, resurser och kompetens (Chesbrough, 2006). Dessutom nämner ett flertal studier
att vissa intermediärer bidrar till artikuleringen av samhälleliga behov, visioner och förväntningar (van Lente et
al., 2003).
Klerkx och Leeuwis (2008) har ett utökat fokus mot innovationsintermediärer, där de utforskar hur intermediärer
från stödsystemet kan delas upp i vad författarna benämner som ’ren innovationsintermediering av KIBS’
(hädanefter benämnt som rena intermedieriärer), samt ’övriga KIBS’, där KIBS står för knowledge intensive
business services. Enligt den Hertog (2000) kan de rena intermediärerna beskrivas som de aktörer som
huvudsakligen fokuserar på att främja framväxt av innovation, medan traditionella KIBS har ett tydligare
engagemang i de enskilda innovatörerna, där de kan vara delaktiga i att ta fram och utveckla innovationen. Rena
innovationsintermediärer har främjande av innovation inom systemet som kärnverksamhet, och en viktig
premiss är således en opartisk och oberoende ställning.

3.3.5 Litteratur rörande strategisk nischhantering
Inom ’strategic niche management’-litteraturen karakteriseras intermediärer genom sina stora systemmässiga
funktioner i skyddandet av så kallad nischad innovation (till exempel Kivimaa, 2014), där så kallade ’niche
managers’ har en central funktion i att underlätta framväxten inom avsett innovationsområde (Weber et al.,
1999) genom avskärmande, vårdande och möjlighetsskapande aktiviteter (Smith & Raven, 2012), en roll som
kan antas av flera typer av aktörer, däribland individer, grupper, företag, branschorganisation, universitet,
intressentgrupper, regleringsmyndigheter och policymakare (Kemp et al., 1998).
’Strategic niche management’ är ett angreppsätt inom forskningslitteraturen som går ut på att bygga skyddade
utrymmen för experimentering av innovation där nya teknologier som är förenliga med hållbarhetsmål kan
skyddas från hård konkurrens. Bland annat hävdar Markard och Truffer (2006) att det enda sättet för radikala
innovationer att bli konkurrenskraftiga är genom att utvecklas och förbättras på en nischad marknad där nya
produkter och teknologier är temporärt skyddade från konventionella standarder, urvalsprocesser och
marknadskrafter (Kemp et al., 1998; Hoogma et al., 2002). För att åstadkomma en storskalig hållbar
systemomställning utifrån ett helhetsperspektiv krävs det en framväxt av nischad innovation, vilken kräver
inkubation i ett nisch-tillstånd innan den konkurrera inom rådande teknisk regim och infrastruktur (Geels, 2005).
Enligt Geels (2005) ges i dessa nischer utrymme för inlärnings- och utvecklingsprocesser med avseenden på en
mängd dimensioner, däribland teknologiskt förfinande, användarvänlighet, lagar och regler, produktion, med
mera – samtidigt som utrymme ges för att bygga nödvändiga nätverk som stödjer innovation, till exempel
försörjningskedjor (’supply chains’) och relationer mellan användare och producent.
Vidare tar detta litteratursegment upp konceptet med så kallade ’triple helix system intermediaries’
(trippelhelixbaserade systemintermediärer) vilka beskrivs som en ny typ av aktörer inom nätverk för innovation
(Barrie et al., 2017, 2019) med styrning ifrån offentlig sektor (reglerare, policymakare), akademin
(kunskapsproducenter) och industrin (kunskapsanvändare), vars syfte är att fokusera på nischnätverket snarare
än individuella projekt och experiment. Genom sin unika styrningsmodell skulle dessa systemintermediärer driva
på hållbarhetsutveckling genom att facillitera och förstärka samarbete och samverkan mellan aktörer från de
tre styrningsenheterna inom det skyddande nischnätverket, och på så sätt stimulera synergier mellan nischad
innovation och rådande tekniska regimen (Barrie et al., 2017, 2019) i multilevelperspektivet.
Konceptet med trippelhelixbaserade systemintermediärer skiljer sig således från det traditionella top-downnärmandet inom ’Strategic Niche Management’, där nisch-managers haft svårt att på ett effektivt sätt vårda och
stärka nischad innovation, vilket därför lett till negativa konsekvenser, till exempel dåliga lärandeprocesser,
falska förväntningar och låg adoption av innovation utanför nischsegmentet (Barrie et al., 2019). Enligt den nya
modellen förväntas systemintermediärer ta en ledande roll i främjandet av gemensamma förväntningar, lärande
och kunskapsbyten mellan nischaktörer och andra aktörer genom en, i kontrast till traditionell top-downstyrning, polycentrisk styrningsform. Men trots ökat upptagande och adopterande av trippelhelixbaserade
systemintermediärer i västvärlden har deras intermediära funktion mellan nätverk förblivit relativt ostuderade
(Metcalfe, 2010; Suvinen et al., 2010).
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Då Kivimaa (2014) studerade offentligt förankrade intermediärer tog hon fram en typologi för hur intermediärer
kunde bidra till nischer genom fyra olika huvudaktiviteter – artikulering av förväntningar och behov, byggande
av sociala nätverk, lärande- och upptäckandeprocesser samt övriga. I samma artikel understryker hon även
offentligt förankrade systemiska intermediärers roll kring policyförnyelse och regimdestabilisering via sin
neutralitet, samtidigt som hon också påpekar att intermediärer med fullständig ekonomisk och politisk
neutralitet, där aktören i fråga inte prioriterar någon nisch ovanför någon annan, kan försämra potentialen för
nisch-’transition’.
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4. Metod
Följande delar redogör för metoden som använts under uppsatsens genomförande, presenterade i delarna:
övergripande forskningsstrategi, litteraturstudie, insamling av empiriska data samt bearbetning av empiriska
data.

4.1 Övergripande forskningsstrategi
Innan denna uppsats påbörjades genomfördes en pilotstudie av en av författarna (Johansson, 2019) inom ramen
för den avancerade projektkursen TMPI04 (12 hp) på LiU, avsedd för civilingenjörer inom masterprofilen hållbart
företagande. Pilotstudien syftade till att få en första överblick för stödsystemets funktion och är inte publicerad.
Resultaten från pilotstudien antydde bland annat att Region Östergötland har en faciliterande och samordnande
roll för stödsystemet, att det finns en innovationsförädlingstratt tillgänglig för innovationer sprungna ur
akademin, att investerare och finansierare framförallt interagerar med andra aktörer genom intresset för
avkastningspotential i deras respektive bolagsportföljer, att företagsinkubatorer ”scoutar” nya bolag via
stödsystemskanalen samt att nätverksplattformarna utnyttjar stödsystemet för att komplettera sitt eget
erbjudande inför de egna medlemsbolagen.
En annan observation som gjordes i samband med förstudien var att mycket av arbetet som genomförs inom
stödsystemet sker i projektform, varför en utförligare analys av stödjande aktörers interaktioner med varandra
kan ske genom att studera vilka projekt som de samverkar inom under en viss tids tidsperiod. Följaktligen
arbetade författarna för uppsatsen med ett fokus på just projektsamverkan mellan aktörer, vilket presenteras
utförligare nedan.
Den här uppsatsen syftade till att skapa en överblick för hur det östgötska stödsystemet var organiserat, vilka
systemfrämjande aktiviteter som aktörer inom stödsystemet ägnade sig åt samt hur detta sammantaget främjar
eko-innovation. På förhand saknades en tydlig bild av hur samverkan mellan aktörer inom stödsystemet uppstår.
I och med studiens komplexitet bedömdes en kvalitativ metod (Yin, 2011) vara bäst lämpad för avsedd studie,
med inslag av vissa kvantitativa element, framförallt i bearbetningen av empiriska data tillhörande F1 (vilket
redogörs för i 4.4.2). Intervjuer med lämpliga personer inom stödsystemet utfördes, varpå validiteten i det
insamlade materialet sedan säkerställdes via triangulering, dels genom att låta respondenterna prata om
gemensamma koncept och projekt, men framförallt genom att studera webbsidor, rapporter och andra
dokument som rör det som sades under intervjuerna. Därför gjordes en inledande webbsökning för alla
intervjuade, för en ytlig kartläggning av aktörens projekt, syfte och aktivitet. Dessutom har dokumentation av
projekt och aktiviteter efterfrågats under intervjuerna, för att kunna styrka erhållna data från intervjuerna.
Ovan presenterad metodik går i linje med hur tidigare forskning på ämnesområdet bedrivits av bland annat
Fichter et al. (2013, 2016), Kanda et al. (2018, 2018b) samt Mignon och Kanda (2018). Kvalitativa studier anses
vara bra för att analysera komplexa problem (Yin, 2016), men ställer också höga krav på en väl genomförd
intervjustudie och datavalidering. På samma sätt har bland annat Kanda et al. (2018) i tidigare forskning på
ämnesområdet tillämpat ett exploratoriskt tillvägagångssätt för insamlingen av empiriska data, vilket ger
utrymme för att utforska uppdykande element inom avsett forskningsområde. Det motiverar också till varför en
exploratorisk studie bedöms vara väl tillämpad för den här uppsatsen, vilket enligt Yin (2011) också tillåter den
studerande parten att genomföra datainsamlingen innan forskningsfrågor och analytiska ramverket definierats,
även om det finns ett behov för att skapa ett ramverk för studien, vilket presenteras ovan i form av
avgränsningar.
Som tidigare beskrivet innehåller studien Östergötland som studerat fall, varför uppsatsen genomförs som en
fallstudie. Enligt Yin (2011) är fallstudier användbara när den undersökande parten i) arbetar med bredare
ämnesområden i sin studie, ii) täcker kontextberoende förhållanden och iii) bygger sin studie på multipla
evidenskällor. Nedan presenteras det empiriskt fokuset för fallstudien:
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Geografiskt fokusområde: Östergötland
’Systems of innovation’-litteraturen (vilken redogörs för i 3.2.2) beskriver hur innovation utvecklas och sprids
inom en teknologisk, sektoriell, geografisk och politisk kontext (Carlsson et al., 2002). Vidare har det konstaterats
att näringslivsutveckling och innovation ofta koordineras på en regional nivå, där finansiella medel från EU
distribueras via Tillväxtverket till regionalt verkande aktörer. Detta gäller i synnerhet medel från den Europeiska
medel från den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) (Europeiska Kommisionen, no date). Detta
innebär också i förlängningen att företag och entreprenörer som söker stöd först och främst gör det i det egna
länet. Därför kommer den här uppsatsen att ha ett fokus mot det regionala stödsystemet i Östergötland, dock
med hänsyn till det faktum att det regionala systemet bör betraktas som ett öppet system, där resursflöden
även sker in och ut från det studerade länet, vilket i vissa fall behöver omnämnas för att sätta resultat och analys
i kontext.
Aktörtyper: Offentligt förankrade aktörer från stödsystemet
Stödsystem utgörs i Sverige generellt och för Östergötland specifikt av aktörer med statlig förankring, till
exempel genom finansiering eller styrning. Därför har uppsatsen ett primärt fokus mot offentligt förankrade
aktörer. Av den anledningen har alltså författarna för uppsatsen förbisett aktörer som saknar offentlig förankring
eller inte ingår som en tydlig part i det östgötska regionala stödsystemet, oavsett deras koppling till
projektsamverkan (F1 och F2) samt systemiska bidrag (F3). Således fokuserar uppsatsen på det stödsystem som
aktiveras vid marknadsmisslyckanden, och inte på erbjudanden direkt riktade till SMF.
Tidsbegränsning: Skeenden som initierats och/eller fortlöpt sedan 2017
Då stödsystemet är dynamiskt och ingående projekt och aktörer kan förändras mycket under en kort tid krävs
en tydlig tidsavgränsning. Många projekt inom systemet är fleråriga, och således var det lämpligt att sätta en
tidsbegränsning som kan tjäna till att göra studien rik (stor mängd empiriska data), men utan att ta basera den
på inaktuella data. Tidsgränsen sattes till tre år bakåt i tiden. Uppsatsens fokus är således aktiviteter som har
inträffat eller fortlöpt mellan 2017 till 2019.
I samband med pilotstudien togs en första visualisering fram för hur olika aktörer inom det östgötska
stödsystemet samverkar med varandra, vilken snabbt blev oförståelig som följd av alltför breda empiriska data.
Av erfarenhet från detta fokuserar författarna till den här uppsatsen på projektsamverkan i framtagandet av en
visualiseringsmodell. Projekt definieras som temporära satsningar som tilldelats resurser av något slag för att
erhålla en önskad produkt, tjänst eller tillstånd, för vilka det finns tillgängliga beskrivande dokument (med
information som projektets syfte, tidsram, omfattning och budget/finansiering). I förlängningen innebär detta
att insatser som av aktörerna själva definierar som aktiviteter eller program i särskilda fall kan falla inom ramen
för uppsatsens definition av projekt.
Projektfokuset bygger i sig på ett antagande att gemensamma projekt rörande företags- eller innovationsstöd
generar direktvägar (kontaktytor) mellan företagen, varför en visualisering kan ge en god bild över hur aktörer
inom stödsystemet har potential att samverka med varandra. Det är dock viktigt att ha i åtanke att projekten
som samlas in för den studien inte är begränsade till Östergötland, utan kan ha en spridning eller omfattning
över större geografiska områden, till exempel interregionala i Östra Mellansverige (ÖMS-regionen). Det är också
viktigt att vara uppmärksam på vilka slutsatser som kan dras utifrån visualiseringen. De projekt som redovisas i
uppsatsen är alla av olika karaktär och med olika resurser, där de ingående parterna också har olika roller och
funktioner (finansiering, administration, koordinering och så vidare), men detta är inte något som behandlas i
visualiseringsmodellerna. Där ligger fokuset istället endast på de samverkande parterna i respektive projekt.
Detta åtgärdas dock delvis då resultatet för F1 bearbetas och då filtrerar bort de aktörer som endast ägnar sig
åt ren finansiering.
Vidare går det att ifrågasätta ifall en studie som fokuserar på samverkan i projekt faktiskt återspeglar vad som
händer i ett stödsystem, eftersom projekt inte fångar in aktörernas fulla erbjudanden. Vissa aktörer genomför
helt enkelt inte sina huvudsakliga aktiviteter i projektform. Dessutom ger denna typ av analys statisk bild av ett
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system som i verkligheten är väldigt dynamiskt. Det är därför viktigt att förtydliga att modellen som presenteras
i uppsatsen är förenklad. Detta kan bland annat kan ses på att mycket som händer inom systemet bygger på
personliga relationer snarare än avtal.
Genomförande: Upplägget för uppsatsgenomförandet presenteras i figur 5 i form av ett flödesschema. Ur
figuren går det att utläsa de särskilda insatser som utfördes i samband med undersökning av specifika
frågeställningar, och vilka delar som kompletterades med extra dokumentstudier och webbsökning.

Figur 5. Flödesschema för genomförandet av uppsatsen.

4.2 Litteraturstudie
En omfattande litteraturstudie utfördes för att kartlägga hur problemen tidigare angripits inom litteraturen,
undersöka de olika definitionerna av nyckelbegreppen och för att kunna kartlägga eventuella forskningsgap.
Nedan presenterade ämnen ansågs centrala att besvara under litteraturstudien.
•

Hur definieras, diskuteras och problematiseras nyckelbegreppen intermediärer, eko-innovation och
stödsystem inom litteraturen?
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•

Vilka lämpliga ramverk finns för analys av stödsystem och dess ingående intermediärer eller intermediära
funktioner?

4.2.1 Litteratursökning
En stor del av den lästa litteraturen har mottagits från examensarbetets handledare Wisdom Kanda, som själv
publicerat artiklar inom ämnesområdet (till exempel Kanda et al., 2018 och Kanda et al., 2018b). För att
komplettera litteraturstudien har en litteratursökning också utförts, där universitetsbibliotekets databas, Google
Scholar, UniSearch, LIBRIS samt Web of Science varit centrala databaser för den eftersökta
forskningslitteraturen. Under litteratursökningen användes och kombinerades sökord som ’eco-innovation’,
’sustainability’, ’intermediaries’, ’innovation system’ och ’support system’.
För att kunna validera informationen som insamlades under intervjuerna utfördes webbsökningar på de
intervjuade aktörerna och institutionernas hemsidor, i syfte att erhålla externa dokument och beskrivningar av
verksamheter och projekt.
Litteratursökningen ledde till en bättre förståelse av nyckelbegrepp och låg till grund för hela den empiriska
studien. Ett ramverk för analys av aktiviteterna inom stödsystemet, och hur de adresserar viktiga nischfunktioner hittades och modifierades i samråd med handledare. För en mer ingående beskrivning angående det
teoretiska ramverket, se 4.4.3.

4.3 Insamling av empiriska data
Intervjuerna som utfördes var av semi-strukturerad karaktär. Detta beskrivs av Galletta och Cross (2013) som en
användbar metod för kvalitativa studier där specifika dimensioner för aktuella forskningsfrågor tas i hänsyn
samtidigt som utrymme lämnas för respondenterna att skapa nya betydelser samt unika bidrag till studien, vilka
går utöver tidigare definierade ramverk.
Inför samtliga intervjutillfällen tillfrågades respondenten om intervjun fick spelas in, för att en sammanställning
av intervjun kunde utföras efteråt. Dessutom tillfrågades respondenterna om deras namn och företag fick
publiceras i uppsatsen samt om citat eller annat material från intervjutillfället fick användas i den skrivna
uppsatsen. Målet med varje intervju var att få en överblick för och undersöka i) aktörens roll inom stödsystemet,
ii) vilka interaktioner som aktören erfarit inom stödsystemet via projektsamverkan samt iii) vilka
systemfrämjande aktiviteter som intermediärerna inom stödsystemet ägnar sig åt, via både aktiviteter enbart
avsedda för stödsystemet samt aktiviteter med positiva systemiska ’spill-over’-effekter.
Författarna för uppsatsen tog inför intervjustudien fram en intervjumall (se bilaga 1 i appendix) med allmänna
frågor kring teman som aktörens roll i stödsystemet, aktörens projektdeltagande och aktörens systemiska bidrag
till stödsystemet, vilken sedan inför varje enskild intervju skräddarsyddes mot deras specifika
verksamhetsområden. Exempelvis riktades frågor till statliga myndigheter mer mot deras regionala
innovationsstöd i allmänhet och till Östergötland i synnerhet, till skillnad från vid intervjuer med östgötska
aktörer som av naturen har en mer direkt koppling till det regionala stödsystemet, samtidigt som frågor kunde
anpassas utefter på förhand identifierade samverkansprojekt. Samtliga intervjuer pågick mellan en till en och en
halv timme.

4.3.1 Val av intervjupersoner
För att vidare undersöka stödsystemet och besvara frågeställningarna utfördes ett antal intervjuer med
relevanta aktörer med koppling till Östergötlands stödsystem. Valet av intervjupersoner baserades
huvudsakligen på en rapport om stödsystemet för eko-innovation i Östergötland av Kanda et al., (2018). Medan
empiriska data i huvudsak insamlats under uppsatsperioden (21/1/2019 – 5/6/2019) har också en del av
empiriinsamlingen som skedde under pilotstudien använts för den här uppsatsen. Dock saknade pilotstudien en
avgränsning mot projektsamverkan, vilket resulterade i att endast en begränsad mängd av informationen kunde
kopplas till F1, F2 och F3 i den här uppsatsen. Detta är också anledningen till att vissa av intervjuade personer
och aktörer intervjuats vid två tillfällen (se tabell 1).
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Viss kritik kan riktas mot författarnas val att genomföra intervjuer tills dess att en mättnad av empiriska data
inträffar, det vill säga att intervjupersonerna inte längre adderar någon större mängd nya projekt till projektlistan
(se bilaga 2), och anger liknande svar rörande aktörernas olika systemiska bidrag. En förbättrad studie hade
istället innefattat intervjuer med samtliga av de stödjande aktörer som presenteras av Kanda, Hjelm och Jansson
(2018) då dessa ämnat identifiera samtliga aktörer inom det östgötska stödsystemet. Dock bedöms det
tillvägagångssättet inte ha genererat några stora skillnader i resultatet, då uppsatsen i sig snarare handlar om
att belysa större strukturer. En annan svaghet med studien är att vissa förenklingar av organisationstillhörigheter
har skett vad gäller andra kommunala säten inom Östergötland än Linköping och Norrköping, samt större
koncerner och organisationer som till exempel RISE som i praktiken finns uppdelat i flera sektioner (ACREO, ICT,
SICS East, med fler). Det innebär i förlängningen att intervjun med RISE SICS East representerar RISE som
koncern, trots att andra sektioner inom koncerner ägnar sig åt andra saker. Samma gäller för LiU, som skulle
kunna delats upp i avdelningar, forskare och studenter. Syftet med uppsatsen var att ta fram en överblickbar
visualiseringsmodell, varför dessa sammanslagningar kan motiveras, då en mer korrekt uppdelning hade lett till
många fler aktörer och ett rörigare resultat, samtidigt som slutsatserna antagligen inte hade skiljt sig nämnvärt.
Tabell 1. Uppsatsens respondenter, deras funktion, organisation och datum för genomförande av intervju, samt om intervjun utfördes under
pilotstudien och/eller under uppsatsen.
Respondent och funktion
Organisation
Pilotstudie
Uppsats
Jonas Nilsson (Enhetschef)
LiU Invest
2018-11-06
Peter Karlsson (Strateg samhällsplanering)
Region Östergötland
2018-11-08
Fredrik Borgsjö (Vice VD)
InGenious
2019-03-12
Helene Oscarsson (VD/Klustermotor)
Vreta Kluster
2019-03-15
Cecilia
Hunnershage-Sandgren
(Strateg Region Östergötland
2019-03-18
näringslivsutveckling)
Maria Bolin (VD)
Lead
2018-11-08
2019-03-20
Emina Radenitac (Projektledare)
Länsstyrelsen Östergötland
2019-03-28
Ranko Simic (Projektledare)
Susanne Pettersson (enhetschef)
LiU Relation
2019-04-05
Jimmy Hankvist (Rådgivare)
Nyföretagarcentrum
2019-04-08
Malin Price (Handläggare)
Tillväxtverket
2019-04-08
Linn Johansson (Handläggare)
Cecilia Johansson (Smart specialisering)
Eva Andersson (Smart specialisering och
klustermiljö-ansvarig)
Gio Fornell (Enhetschef)
LiU Innovation
2018-11-09
2019-04-09
Peter Björling (Rådgivare)
Almi Östergötland
2018-11-21
2019-04-12
Johan Rydberg (VD)
Cleantech Östergötland
2018-11-29
2019-04-11
Malin Ljung (Näringslivsutvecklare)
Linköpings Kommun
2019-04-24
Anders Ferntoft (Projektledare)
East Sweden Tillväxtkapital
2019-04-25
Niclas Fock (sektionschef)

RISE SICS East

2019-05-03

Fysiska möten prioriterades under intervjustudien och endast intervjun med Tillväxtverket skedde via Skype. I
tabell 1 presenteras de parter som intervjuats i samband med uppsatsen samt datumet som de intervjuats i
samband med uppsatsen eller förstudien. Utöver intervjutillfällena hölls även en halvtimmes lång workshop den
11 april tillsammans med innovationskraftsgruppen (IKG), ett nätverk för innovationsstödjande organisationer i
Östergötland, lett av Region Östergötland. Tillfället dedikerades framförallt till att insamla kompletterande
empiriska data rörande F3 genom att låta workshopdeltagarna diskutera kring möjliga systemförbättringar.
Närvarande på IKG-mötet var representanter från Region Östergötland, Vreta Kluster, Mjärdevi Science Park,
Norrköping Science Park, Almi, InGenious, Energikontoret Östergötland, LiU och Länsstyrelsen. Som en följd av
IKG-mötet erhölls även kompletterande material från Lena Miranda, VD på Science Park Mjärdevi, rörande
teknikparkens verksamhet och deltagande i olika samverkansprojekt.
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4.4 Bearbetning av empiriska data
Arbetet med sammanställningen skedde under och efter intervjustudiens fortlöpande, varpå det
sammanställande arbetet i sig har baserats på Yins (2011) tematiska femstegsmodell, vilken illustreras nedan i
figur 6.

Figur 6. Yins (2011) femstegsmodell för analysarbete.

I steg 1 använde sig uppsatsparet av en arbetsmodell där intervjuerna spelades in, samtidigt som
stödanteckningar togs under intervjun. Baserat på dessa anteckningar och ljudupptagningarna demonterades
och remonterades (steg 2 och steg 3) intervjuerna i ett separat, sammanfattande dokument. Projekt samt
systemiska bidrag som nämndes under intervjun samordnades i separata kalkylark, då dessa har en extra tydlig
relevans för aktuella frågeställningar. Parallellt validerades även insamlad datas robusthet genom triangulering,
där webbsökningar och rapport-, avtal-, och projektbeskrivningsstudier användes för att validera och
komplettera intervjuerna för att minimera risken för missuppfattningar och felaktigheter.
Vidare betraktas framtagandet av en visualiseringsmodell för östgötska stödsystemet ingå i steg 3. Detta skedde
i form av en ’Social Network Analysis’, vilket är ett sätt att beskriva och analysera sociala interaktioner genom
att fokusera på medlemmar i ett nätverk och deras relationer till varandra (McKay, 2018). Metoden har av
forskare använts för att studera hur olika sociala faktorer relaterar till kreativitet, innovation (McKay, 2018) och
bryggande (’brokering’) funktioner (Spiro et al., 2013). Barrie et al. (2019) har bland annat använt det som ett
verktyg för att värdera trippelhelix-baserade systemintermediärers roll i att vårda specifika innovationsnätverk.
Visuellt sett bygger metoden på att illustrera aktörer som noder i ett nätverk, där storleken på nätverket
korrelerar med antalet noder. Bågarna mellan noderna kallas kanter, kopplingar, band, anslutningar eller linjer
och indikerar på någon typ samverkan eller utbyte mellan aktörerna (Wasserman and Faust, 1994). För studien
möjliggör denna metodologi att illustrera hur stödsystemet är organiserat samtidigt som det ger en bra
indikation på hur stort inflytande respektive har för intermediära processer (till exempel kommunikation eller
kontaktförmedling) i systemet.
Det tolkande arbetet (steg 4) redogörs för i 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 och 4.4.4 varpå material analyserades och
diskuterades (steg 5 - presenteras löpande utmed resultatdelarna) genom att syntetisera insamlad empiri med
teoretiskt ramverk. Detta innebar även att en progression skedde i analys och diskussion för de olika
resultatdelarna, det vill säga att F2 bitvis kopplas till vad som tagits fram rörande F1, och att F3 tar in element
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av rörande såväl F2 och F1. Detta för att skapa en förståelse för hur aktörernas samverkansintensitet kan
korrelera med aktivitetsfördelningen (F2) och systemiska bidrag (F3). Vidare diskuteras i avslutande reflektioner
och slutsatser (kapitel 8) hur väl uppsatsparet anser att utdragen från en fallstudie på Östergötland kan
appliceras i bredare kontexter, det vill säga i andra regioner, nationellt och internationellt. Delar av kapitlet
dedikerades även till att nyansera slutsatserna, vilket skapar en bättre förståelse för vilka slutsatser som med
säkerhet kan och inte kan dras ifrån uppsatsen.

4.4.1 Visualiseringsmodell
För att visualisera det insamlade materialet bokfördes alla projekt tillsammans med deras ingående aktörer
(såväl operativa som finansierande) i ett excelark på formen [aktör, projekt]. Nedan (tabell 2) följer ett
godtyckligt exempel där två projekt och fyra aktörer ingår. I exemplet ingår aktör 1, 2 och 3 i projekt A, och aktör
1, 4 och 5 i projekt B.
Tabell 2. System för bokföring av aktörer i projekt.

Ingående aktör
Aktör 1
Aktör 2
Aktör 3
Aktör 1
Aktör 4
Aktör 5

projekt
Projekt A
Projekt A
Projekt A
Projekt B
Projekt B
Projekt B

Datasetet matades in i Googles verktyg för nätverksvisualisering, Fusion tables, som har ett verktyg för att
generera en nätverkskarta, enligt figur 7.

Figur 7. Visualisering av tabell 3. Nodstorlek är här baserad på valens, det vill säga antalet bågar som går ut från noden till andra noder.

Figur 7 illustrerar en visualisering av tabell 3. De blå noderna representerar aktörerna, de orangea noderna
representerar projekten, och bågarna där emellan representerar kopplingar mellan noderna. I detta fall kan
bågarna tolkas som möjliga kontaktytor. Redan i detta steg blir det tydligt att en visualisering lämpar sig för
analys av denna typ av data. Här framgår det att aktör 1 är involverad i både projekt A och B, och att det enda
sättet för aktör 5 att interagera med aktör 2 är genom aktör 1 i denna förenklade modell.
Visualiseringsverktyget använder en layoutalgoritm som hittar nätverkets mest naturliga läge genom att
använda repulsionsformeln hos elektriskt laddade partiklar för noder i nätverket (𝐹𝑟 =

𝑘
𝑑2

) och

attraktionsformeln för fjädrar för bågar (𝐹𝑎 = −𝑘 × 𝑑) där d representerar avståndet mellan två noder och k är
en konstant som kan användas för att skala nätverket. Sedan hittas den layout som ger nätverket lägst
lägesenergi (Jacomy et al., 2014).
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Dock kan visualiseringen förtydligas ytterligare. Genom att skala bort projekten, och bara ta hänsyn till de
interaktioner mellan aktörerna som projekten ger upphov till, kan en nodtyp (projektnoderna) helt tas bort, för
att ge en mer lättöverskådlig nätverkskarta.
För att undersöka alla interaktioner mellan aktörerna genom projekten kodades ett skript (se bilaga 3) som
registrerade varje interaktion inom alla projekt på formen (aktör, aktör). Detta resulterade i ett nytt excel-ark
på samma form som exemplet i tabell 3:
Tabell 3. System för bokföring av interaktioner mellan aktörer ifrån tabell 2.

Aktör 1
Aktör 1
Aktör 2
Aktör 1
Aktör 1
Aktör 4

Aktör 2
Aktör 3
Aktör 3
Aktör 4
Aktör 5
Aktör 5

Tabell 3 är en bearbetad version av tabell 2, där projekten är ersatta med direkta kopplingar mellan aktörerna. I
exemplet representerar de röda fälten alla möjliga interaktioner i projekt A och de blå fälten representerar
motsvarande interaktioner i projekt B. På detta sätt registreras alla beröringspunkter mellan aktörerna genom
projekten. I och med användningen av oriktade bågar kommer kopplingen (aktör 1, aktör 2) att vara identisk
med (aktör 2, aktör 1). Även detta dataset matades in i Google Fusion tables, och en ny nätverkskarta
genererades.

Figur 8. Visualisering av tabell 3.

I detta exempel förekommer aktör 1 i två projekt, vilket gör dess nod något större. Det samma gäller även i fallet
vid identiska kopplingar, om exempelvis (aktör x, aktör y) arbetar tillsamman i både projekt i och j, registreras
denna koppling två gånger för att kunna markera en starkare koppling i visualiseringen (Jacomy et al., 2014).
Utöver Google Fusion Tables användes även verktyget Gephi, ett open source-verktyg för analys och visualisering
av nätverk, system och grafer (Jacomy et al., 2014). Gephi innehåller ett flertal verktyg för analys av sådana
nätverk som studeras i denna uppsats, och således har alla analytiska värden rörande figurerna (betwenness
centrality och valens) tagits fram med hjälp av Gephi. Gephi användes också för kompletterande visualisering,
då det har kraftfullare sorteringsalgoritmer än Google Fusion Tables.

4.4.2 Intermedieringspotential (F1)
Såväl Gould & Fernandez (1989) som Spiro et al. (2013) har i tidigare litteratur rörande bryggande funktioner
och sociala nätverk (se 3.3.2) beskrivit intermedieringsprocesser som ett mäklande som endast sker då en aktör
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fungerar som en brygga mellan två andra aktörer som själva saknar direkt kontakt till varandra. Eftersom
författarna för den här uppsatsen studerar ett stort regionalt nätverk är denna definition alltför strikt för att i
praktiken kunna tillämpas för att identifiera intermediärer i ett stödsystem vid en statisk kartläggning, då en stor
del av alla aktörer ingår i ett flertal projekt, och alla möjliga kontaktytor registreras som konstant kontakt. En
binär indelning av intermediärer i denna typ av analys skulle innebära att ett idealt system med bågar mellan
samtliga aktörsnoder (där varje aktör har perfekt tillgång till hela systemet) helt saknar intermediärer. I och med
att uppsatsen studerar ett större system som ett statiskt system, och där aktörernas systemiska bidrag (F3) också
studeras har uppsatsparet valt att applicera en mer gradvis kvantifiering av intermediering som process i
nätverket, med hjälp av vissa grafteoretiska nyckeltal, vilket anses vara ett komplement till de aktörskartor som
redogörs för i 4.4.1.
I uppsatsen kartläggs systemet ur ett statiskt perspektiv då fokus för visualiseringen placeras på interaktioner i
projekt. Detta är en svaghet, då en statisk modell inte tar hänsyn till förändringar över tid och i vilken ordning
interaktioner sker. En dynamisk modell där man registrerar alla utförda kontakter/samarbeten inom nätverket
längs med en tidsaxel hade kunnat utgöra grunden för en mer kraftfull analys. Den typen av datainsamling har
inte varit möjlig under med de förutsättningar och resurser som den här uppsatsen haft. Det som kan härledas
från insamlade empiriska data i den här uppsatsen är hur många projekt de studerade aktörerna ingår i samt
vilka aktörer som ingår i samma projekt, vilket i sin tur kan användas för att förstå hur väl aktörerna interagerar
med varandra. En djupare studie hade också med fördel kunnat ta större hänsyn till karaktären och
förutsättningarna som finns för de projekt som studeras, i avseenden som budget och långvarighet. Detta hade
i sådant fall kunnat utgöra grunden för en viktning över styrkan på de bågar som binder ihop olika aktörer, samt
en djupare analys för aktiviteternas fördelning i F2. Vidare kan det konstateras att visualiseringsmodellen som
presenteras i uppsatsen visar på systemets potential för storskalig intermediering snarare än de
intermedieringsprocesser som faktiskt sker i systemet.
Med syftet att kunna bygga en ytterligare förståelse för de visualiserande aktörskartorna, där olika aktörer har
olika stor betydelse för nätverket, har empiriska data även kvantifierats. Inom grafteori är det vanligt att
analysera alla ingående noder i ett nätverk för att värdera deras centralitet i nätverket (Freeman, 1977). Ett
viktigt begrepp är valens, som representerar hur många bågar som kopplar till en nod. I denna uppsats blir
valensantalet ett mått på hur många olika andra aktörer varje studerad aktör kopplar till.
Ett annat begrepp inom grafteorin är betweenness centrality (BC), vilket är ett mått på hur ofta en nod 𝑣 ingår i
den kortaste vägen mellan två noder, 𝑠 och 𝑡, i nätverket. Detta antas kunna ge en indikation på hur väl en aktör
kan utöva intermediära funktioner i nätverket. Formeln för mätverktyget är:
𝐶𝐵 (𝑣) = ∑
𝑠≠𝑣≠𝑡

𝜎𝑠𝑡 (𝑣)
𝜎𝑠𝑡

Där 𝜎𝑠𝑡 är det totala antalet kortaste vägar från nod 𝑠 till nod 𝑡, och 𝜎𝑠𝑡 (𝑣) är hur många av dessa vägar som
passerar igenom 𝑣. I denna uppsats kan 𝐶𝐵 (𝑣) användas för att studera en aktörs centralitet i nätverket, då
𝐶𝐵 (𝑣)blir ett mått på hur viktig en aktör är för de kortaste vägarna igenom nätverket, och således hur stort
inflytande aktören potentiellt har. Om noden med högst centralitet försvinner kommer störst omarrangering
av nätverket behövas (Freeman, 1977).
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Figur 9. Exemplifierat nätverk där BC anges som siffror i aktörsnoder för olika nätverkskonfigurationer. För tydlighetens skull är
centraliteten normaliserad för att motsvara antalet kortaste vägar som var och en av noderna erbjuder.

4.4.3 Fördelning av systemiska projekt (F2)
För att kunna utvärdera hur väl aktiviteterna inom stödsystemet adresserar viktiga nisch-funktioner samt
studera hur fördelningen mellan funktionerna ser ut, behövdes ett analytiskt ramverk där projekten kunde
placeras in under olika kategorier framtagna från litteraturen. Ett ramverk har därför adopterats från Kivimaa
(2014) (se 3.3.5), varpå det sedan modifierats för att analysera stödsystem, i kontrast till ramverkets ursprungliga
fokus mot nischer. Ramverket och dess huvudfunktioner som användes för att analysera empiriska data
presenteras nedan, tillsammans med de sub-funktioner som används, och en motivering för de sub-funktioner
som inte ansågs passa fokuset för denna uppsats.
Artikulering av förväntningar och visioner
Innehåller handlingar som erbjuder riktning till lärande och utforskande. Kategorin innefattar också handlingar
som ger uppmärksamhet till och legitimerar skyddande och närande av nischer. Under denna kategori hamnar
sub-funktioner som är strategiska i sin natur. Dessa aktiviteter är:
•
•

Artikulering av behov, förväntningar och krav
Utveckling av strategier

Kivimaas (2014) hypotes är att om samma förväntningar delas av många aktörer, och om dessa förväntningar är
specifika nog för att vara vägledande, och om förväntningarna implementeras i befintliga projekt kommer det
att främja nisch-utvecklingen.
I och med fokuset mot systemiska bidrag bedömdes Kivimaas (2014) sub-funktion påskyndande av
kommersialisering och utökad användning av ny teknik samt striktare hållbarhetsmål ej tillföra värde till det
modifierade ramverket eftersom punkten fokuserar på stöd åt SMF.
Byggande av sociala nätverk
Innehåller handlingar som främjar kontakter av olika slag, vilket underlättar för en nisch att utvecklas. Dessa
aktiviteter kan exempelvis skapa en uppslutning bakom en ny teknologi, underlätta för interaktioner mellan
relevanta intressenter och erbjuda nödvändiga resurser (pengar, människor, expertis). Dessa sub-funtkioner är:
•
•
•
•

Skapande och underhåll av nätverk
Samordning av intressen
Söka och ordna finansiering – hitta möjlig finansiering och finansiera aktiviteter
Identifiering och hantering av kompetens
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Kivimaas (2014) hypotes är att ett nätverk med olika typer av aktörer, och där aktörer är motiverade och har
resurser för att engagera sig i nätverk där interaktion och samordning sker regelbundet kommer att främja nischutveckling.
I och med fokuset mot systemiska bidrag bedömdes Kivimaas (2014) punkt gatekeeping och mäklande ej tillföra
värde till det modifierade ramverket eftersom de analyserade projekten av sin natur innebär ökad samverkan
mellan aktörerna inom stödsystemet.
Lärande- och upptäckandeprocesser
Innehåller handlingar som fokuserar på informationsinsamling av olika slag som främjar en nisch som
teknikutveckling, marknadsanpassning, produktion, samhälleliga och miljömässiga effekter. Dessa subfunktioner är:
•
•
•

Insamling, behandling och generering av kunskap och information
Kunskapsspridning
Utbildning

Kivimaas (2014) hypotes är att lärandeprocesser som främjar nischutveckling sker i två plan: ackumulering av
fakta och data samt att möjliggöra för förändringar i befintliga strukturer och antaganden. Lärandeprocesserna
bör vara breda och fokusera på teknologiska, ekonomiska och sociala aspekter.
I och med fokuset mot systemiska bidrag bedömdes Kivimaas (2014) punkter Utvärdering av ny teknik,
framtagande av prototyper och pilotprojekt, investeringar i nya affärsområden, rådgivning och stöd samt
förhållandeskapande genom genomförande och användning ej tillföra värde till det modifierade ramverket
eftersom punkterna fokuserar på SMF.
Övriga
Innehåller handlingar som inte faller inom ramen för intermediära roller som Kivimaa (2014) menar på inte
passar in i de andra kategorierna. Dessa sub-funktioner är:
•
•
•
•

Långsiktig projektdesign, projektunderhåll och utvärdering
Policyimplementering
Policy- eller regimförnyelse,
Ackreditering och standardsättning

I och med fokuset mot systemiska bidrag bedömdes Kivimaas (2014) punkter medling baserat på neutralitet och
tillit samt skapande av arbetstillfällen ej tillföra värde till det modifierade ramverket eftersom punkterna
fokuserar på SMF. Policy- eller regimförnyelse har adderats, motiverat av att Kivimaa (2014) i sin studie fann en
dessa intermediära funktioner som rörde påverkansarbete för lagstiftning.
För att kategorisera de funna projekten användes detta modifierade ramverk, men då frågeställningen handlar
specifikt om aktiviteter inom stödsystemet som främjar utveckling och spridning av eko-innovation inkluderades
avgränsningar för att filtrera bort projekt som inte rör stödsystemet (till exempel väldigt teknikspecifika
forskningsprojekt) och som inte har någon potential för att främja eko-innovation. Sett till de avgränsningar som
användes är det därför viktigt att veta att vissa signifikanta nisch-främjande bidrag här föll bort, då nischfrämjande även kan ske fastän projektet i sig inte fokuserar på stödsystemsförbättringar. Dessutom uteslöts
projekt där det inte gått att erhålla tillräcklig information under intervjuerna. Således togs nedanstående frågor
fram för att identifiera de projekt som kunde placeras in i ramverket rörande F2:
1.
2.
3.
4.

Finns det tillräckligt med information om projektet tillgängligt?
Har projektet ett systemfokus?
Vilka systemiska nischbidrag har projektet?
Under vilken kategori i Kivimaas (2014) modifierade ramverk ska projektet placeras i?
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För att få ett grepp om projektens olika omfattning, syfte och mål genomfördes dokumentstudier där
projektbeskrivningar, -ansökningar, -beslut och i vissa särskilda fall webbsökningar (till exempel projektbanker
på webbplatser) genomfördes för vart och ett av de medtagna projekten (efter gallringen). Resultatet för F2
presenterats kortfattat för att besvara frågeställningen. Detta ansågs lämpligt då den största delen av den
insamlade datan kom ifrån offentliga dokument som projektbeskrivningar, och således var enklare att
systematisera.

4.4.4 Sammanställning av intermediärernas systemfrämjande bidrag (F3)
I samband med intervjuerna tillfrågades respondenterna om, och i så fall hur, deras organisation engagerar sig
för att främja stödsystemets funktion. Med andra ord hur aktören i fråga arbetar för att på en mer övergripande
nivå främja systemet som i sin tur existerar för att främja innovation. Svaren som erhölls, samt andra
anteckningar som rörde samma område, sammanställdes i ett textdokument, varpå dessa tematiserades utifrån
karaktär och syfte.
Som beskrivet ovan i 4.4.3 har Kivimaa (2014) tagit fram ett ramverk för att analysera intermediärers funktion
att främja nischad innovation på en systematisk nivå. I försöket att besvara i används därför samma ramverk
som för F2, där författarna utvärderar hur väl anpassat ramverket är för att tillämpas på studier som fokuserar
på det stödjande systemet. Däremot fokuserar F2 på projekt medan F3 fokuserar på såväl aktörerna som deras
projektengagemang, för att därefter kunna utvärdera ifall en aktör fungerar som en systemisk intermediär eller
ej. I relation till informationen i F2 var informationen i F3 mer svårtolkad, då den i största delen hämtades från
öppna diskussioner. Därför presenteras detta resultat på ett mer kvalitativt vis, och fokus ligger i stället på att
ge en överblicksbild i hur man inom systemet jobbar med de olika systemfrämjande handlingarna. Bidragen
presenterades i löpande text där det presenterades hur bidragen tänks passa in i varje kategori. I diskussionen
för F3 väljs sju kandidater (aktörer) ut för en djupare analys av hur olika typer av aktörer uppfyller olika typer av
intermediära funktioner.
För att få en djupare förståelse för de sju utvalda aktörernas funktion i stödsystemet, och för att kunna säga
något om aktörernas intermedieringspotential har ytterligare två teoretiska modeller använts. Den första är
hämtad från Spiro et al. (2013) och presenteras i figur 2. Modellen används för att utröna om aktören utför några
intermediära handlingar, och om dessa i sådana fall kan klassificeras som transfer, matchmaking eller
koordinering. Den andra modellen som använts är hämtad från Kanda et al. (2018) och beskriver på vilken
systemnivå intermediering sker.
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5. Resultat - Interaktioner inom stödsystemet (F1)
Följande resultatdel syftar till att ta fram ett underlag för att besvara F1: vilka interaktioner som sker mellan
aktörer inom stödsystemet. Detta görs, i enlighet med vad som beskrivs i 4.4.1 och 4.4.2, genom att ta fram en
visualiseringsmodell i tre steg och ta fram nyckeltal för dessa nätverk. Detta används för att beskriva hur aktörer
inom det östgötska stödsystemet samverkar med varandra (och i vissa fall hur de samverkar med andra aktörer
utan östgötsk representation). Insamlade empiriska data grundar sig i ett fokus mot samverkansprojekt, i
enlighet med vad som presenteras i kapitel 4. Tanken är att resultaten ska visa hur olika aktörer engagerat sig i
samverkansaktiviteter under den avgränsade tidsperioden inom stödsystemet, och hur detta kopplar ihop
aktörerna med varandra.
Efter utsorteringen av projekt som inte ansågs falla inom det definierade ramverket landade det totala antalet
projekt på 54.

5.1 Projektdeltagande

Figur 10. Nätverkskarta över alla funna projekt och de ingående aktörerna. De orangea noderna representerar projekten, och de blå noderna
representerar aktörerna. Nodernas storlek representerar deras respektive valenstal, det vill säga hur många bågar som kopplar till den
aktuella noden och därmed hur många av de identifierade projekten som den aktuella aktören ingår i.

I figur 10 demonstreras bland annat hur ESBR Ambassadör är det projekt i nätverket som genererar flest
kopplingar i nätverket, där Region Östergötland är projektägare. Andra projekt som väver ihop många stödjande
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aktörer är Framtidens solel i östra mellansverige ägt av Länsstyrelsen Östergötland, FLIPin ägt av Linköpings
kommun och Innovation Week ägt av Region Östergötland.
Nedan i tabell 4 demonstreras projektdeltagandefrekvensen bland de studerande aktörerna, där Region
Östergötland deltar i flest antal projekt, följt av LiU och Tillväxtverket. Dock bör här tas i hänsyn att
Tillväxtverket har en större geografisk representation då de verkar på nationell nivå och endast samverkar i
identifierade projekt via finansiering – något som i det här fallet (se bilaga 2) huvudsakligen sker genom det
statliga uppdraget att fördela finansiella medel från EU och den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).
Vidare demonstrerar varken figur 10 eller tabell 4 på något lättillgängligt vis hur relationerna mellan aktörerna
ser ut.
Tabell 4. I tabellen visas hur många projekt som aktörerna var inblandade i. Aktörer som endast ingick i ett projekt, samt sammanslagningar
av aktörer (till exempel andra svenska universitet) har plockats bort från tabellen för att ge mer överblickbarhet.

Aktör

Valens (projekt)

Region Östergötland
LiU
Tillväxtverket
Länsstyrelsen Östergötland
Norrköpings kommun
Vinnova
Linköpings kommun
Science Park Mjärdevi
Almi Östergötland
RISE
Cleantech Östergötland
Norrköping Science Park
Energikontoret Östergötland
Lead
Energimyndigheten
Hushållningssällskapet
InGenious
LiU Innovation
LiU Relation
Östsvenska Handelskammaren
Business Sweden
Aerospace Cluster Sweden
Almi Invest
Visual Sweden

32
29
24
12
11
11
10
10
9
9
8
8
7
7
5
5
5
5
5
4
3
2
2
2

5.2 Samverkan mellan aktörer
Nedan i figur 11 illustreras hur samverkan mellan de stödjande aktörerna sker då projektnoderna från figur 10
får implicera kontaktytor mellan aktörsnoderna i samma nätverk. Nodstorleken i nätverket är även här baserat
på valens, det vill säga antalet kopplingar som utgår från varje aktörsnod.
På samma sätt som i 5.1 får Tillväxtverket enligt figuren ovan ett stort inflytande genom koppling till många av
de övriga aktörerna, något som i praktiken bör nyanseras med faktumet att deras roll i projekten som bågarna
är baserade på endast ligger i finansiering, vilket också är fallet för Vinnova och Energimyndigheten. Utöver
detta demonstrerar figuren hur Region Östergötland och LiU kan bidra med de största kontaktnäten.
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Figur 11. Samverkan mellan stödjande aktörer. De blå noderna representerar aktörerna, och bågarna representerar potentiella träffytor
genom projekt. Nodstorleken representerar valenstalet.

Figur 12 illustrerar i stort samma nätverk som figur 11, men har modifierats på två punkter:
•
•

Aktörer utanför Östergötland har tagits bort för att fokusera tydligare på östgötska aktörer.
Rena finansiärer (Tillväxtverket, Energimyndigheten och Vinnova) är borttagna för att fokusera på
de operativa aktörerna inom stödsystemet.

Figur 12 fokuserar således på det projektbaserade nätverket mellan de operativa aktörerna i Östergötlands
stödsystem. Nätverket i denna iteration är mindre och något mer överblickbart, och det som framför allt blir
tydligt är att Tillväxtverket, som var en viktig nod i figur 11, nu är borttagen. Däremot går det ännu inte att få
ett bra grepp om deras förmåga eller potential att förmedla kontakter inom nätverket, samtidigt som figuren
inte heller demonstrerar styrkan i bågarna, det vill säga hur stark eller intensiv som relationen mellan aktörerna
är.
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Figur 12. Samverkan mellan stödjande aktörer. I detta nätverk har rent finansierande aktörer och aktörer utanför Östergötland tagits bort.
De blå noderna representerar aktörerna, och bågarna representerar potentiella träffytor genom projekt. Nodstorleken representerar
valenstalet.

Med datasetet från iterationen som visualiseras i figur 12 har vidare analyser gjorts i nätverksprogramvaran
Gephi, varpå resultaten från dessa presenteras i tabell 5. I tabellen är aktörerna ordnade efter BC, vars växande
storlek är tänkt att korrelera med aktörernas förmåga att effektivt medla mellan aktörer i nätverket. Att notera
är även att resultatet i tabell 5 påminner om resultatet i tabell 4 som sorterat aktörerna utefter aktörernas
projektdeltagandefrekvens, med skillnaden att vissa aktörer, som till exempel Lead, kombinerar ett högt BC med
hög aktörsvalens, trots en relativt låg projektvalens.
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Tabell 5. BC och valens för det filtrerade nätverket.
Aktör
Region Östergötland
LiU
Lead
Linköpings kommun
Norrköpings kommun
Almi Östergötland
Science Park Mjärdevi
Länsstyrelsen Östergötland
Östsvenska Handelskammaren
Norrköping Science Park
Vreta Kluster
Andra östgötska kommuner
LiU Relation
RISE
InGenious
Cleantech Östergötland
Almi Invest
Business Sweden
Aerospace Cluster Sweden
Energikontoret Östergötland
Visual Sweden
Coompanion
Nyföretagarcentrum
Östgötska NC:s
LiU innovation
Affärsänglar
Banker i Östergötland
Hushållningssällskapet
Energiriket
FOI

’Betweenness Centrality’
60.361
49.469
24.696
13.628
13.628
11.599
7.758
7.466
6.067
4.958
4.367
4.284
4.097
3.733
2.331
2.250
1.900
0.833
0.397
0.091
0.091
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Valens (aktörer)
28
24
23
23
23
22
21
21
13
20
13
18
18
7
17
18
8
11
16
9
8
15
15
15
6
5
5
3
5
2

Informationen som framgår ur tabellen ovan visualiseras även i nedanstående figur 13, tillsammans med bågar
som i det här skedet även demonstrerar styrkan i de upprättade kopplingarna mellan aktörsnoderna (vilka i sig
är baserade på deltagande i gemensamma projekt). I figur 13 har nätverket organiserats i ett cirkeldiagram,
ordnat efter BC, valens och bågstyrka. En faktor att ta i beaktan är att BC och valens stämmer bra överens,
framför allt i extremvärdena. Vid högt och lågt BC är överrensstämmelsen med valenstalet stor, och i de
mittersta delarna något mer diffus.
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Figur 13. Systemet i en cirkellayout ordnat efter BC. Således är noden med högst BC (Region Östergötland) störst och placerad längst upp i
cirkeln. Sedan följer noderna motsols efter sjunkande BC. Nodernas färg är ordnad efter stigande valens, där vit representerar ett lågt
valenstal, och mörkgrön representerar ett högt valenstal. Vidare har bågarna ordnats med tjocklek och färg efter bågens styrka, det vill säga
bågarna blir tjockare och blåare ju fler gånger de två aktörerna ingår i gemensamma projekt.

Eftersom bågstyrkan kan vara intressant att titta närmare på, erhålls nedanstående tabell 6 och figur 14 ur
visualiseringsprogramvaran, där just bågstyrkan är lättare att tyda. I tabell 6 och figur 14 går det att utröna att
LiU och Region Östergötland ingår i flest gemensamma projekt inom avgränsningarna, varför de två entiteterna
kan bedömas ha många kontaktytor mellan varandra.
Att ha i åtanke är dessutom att Region Östergötland har ett 49-procentigt ägande i Almi Östergötland samtidigt
som regionen numera har hand om Energikontoret Östergötland, varför kopplingen där emellan bedöms vara
stark. På samma sätt har i nätverkskartan olika dotterbolag till LiU Holding delats upp i separata entiteter, trots
att LiU (forskare och studenter), LiU Innovation, LiU Relation och Lead alla ingår i samma koncern.
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Tabell 6. Bågstyrka mellan noder. Bågstyrkan representerar hur många gemensamma projekt aktörsparet ingår i. Bågar med en styrka under
5 har exluderats. För fullständig tabell, se bilaga 4.
Aktör
Aktör
Bågstyrka
LiU
Region Östergötland
16
Linköpings Kommun
Region Östergötland
10
Norrköpings kommun
Region Östergötland
9
Linköpings Kommun
Norrköpings kommun
8
Science Park Mjärdevi
Region Östergötland
8
Almi Östergötland
Region Östergötland
7
Länsstyrelsen Östergötland
Region Östergötland
7
LiU
RISE
7
LiU
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Figur 14. Organisering av stödsystemet. Bågtjocklek representerar bågstyrkan (hur många gånger bågen används). Nodernas storlek
representerar valenstalet och nodernas färggradienten är ordnad efter BC – ju mörkare grönfärgad nod desto högre potential att förmedla
kortaste vägar mellan aktörer i nätverket.
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5.3 Analys och diskussion för interaktioner inom stödsystemet
För att besvara F1 och kartlägga vilka interaktioner som sker mellan aktörer inom stödsystemet har författarna
för den här uppsatsen valt att studera och visualisera organiseringen av ett regionalt stödsystem.
Tillvägagångssättet har visat sig vara väl lämpat då stödet som erbjuds SMF i det studerade länet i huvudsak är
lokalt förankrat, samtidigt som länets motsvarighet till landsting, Region Östergötland, har det centralt
strategiska ansvaret för näringslivsutveckling i länet (Region Östergötland, 2018b). Detta överensstämmer även
med hur tidigare litteratur pratat om hur regionala studier (i kontrast till nationella studier) av innovationssystem
blir mindre komplexa (Cooke et al., 1997), samtidigt som det konstateras att ’high-tech’-regioner och
högpresterande ingenjörsregioner är lämpliga som fallstudier i sammanhanget (Cooke et al., 1997), bland annat
motiverat av att kunskap tenderar att flöda omkring och fastna inom geografiska utrymmen (Edquist, 1997;
Schot & Steinmueller, 2018). Detta styrks även då det är Region Östergötland som upprättat
samverkansmodellen ESBR, vilken i sig utgjort den konstellation som tagit fram Östergötlands fem strategiska
styrkeområden (East Sweden Business Region, 2018) i enlighet med den Europeiska kommissionens initiativ för
smart specialisering, vars genomsyrande i resten av systemet synliggjorts i aktörernas verksamheter och projekt.
Således finns en tydlig regional avgränsning i det östgötska stödsystemet. Dock förblir det viktigt att veta att
utomstående nationella aktörer som Energimyndigheten och Vinnova fyller viktiga funktioner då de finansierar
många projekt som underlättar interaktioner på den regionala nivån.
Systemet som studerats är ett stort och komplext system med många ingående aktörer med offentlig förankring
som fyller många olika funktioner, vilket också överensstämmer med vad tidigare forskning på det östgötska
stödsystemet konstaterat (till exempel Kanda et al., 2018). Sett till det stora antalet aktörer (med östgötsk
representation) ges också indikationer på en decentraliserad och ’bottom-up’-orienterad organisering av
företagsstödjande funktioner. I kontrast till detta drogs under IKG-mötet bland annat en parallell till tyska
innovationssystem, där systemet är mer hierarkiskt och ’top-down’-styrt.
Viktigt att komma ihåg vid analys av nätverkskartorna är att ingen hänsyn har i detta stadie tagits till de
studerade projektens storlek (budget eller tidsram) eller de ingående aktörernas funktion (bortsett från de rena
finansiärerna, som plockats bort i figur 12, 13 och 14). Dessutom finns det ’dolda koncerner’ inom nätverket,
som skulle kunna ha en inverkan på resultatet. I visualiseringen behandlas LiU (forskare och studenter) som en
aktör helt separerad från LiU invest, LiU relation, LiU innovation och Lead, trots att de tillhör samma koncern
och potentiellt har goda interna kontakter och skulle kunna betraktas som en stor aktör. Det samma gäller för
Almi Östergötland och Energikontoret Östergötland, som delvis ägs av respektive ingår i Region Östergötland.
Tabell 6 visar att de fem aktörer med störst BC och högst valensantal är Region Östergötland, LiU, Lead,
Linköpings Kommun och Norrköpings kommun. Alla dessa aktörer är offentligt ägda och finansierade, samt
också relativt resursstarka organisationer. De ingår i många kartlagda projekt inom stödsystemet, men hänger
sig i praktiken till bredare former av näringslivsutveckling, det vill säga utan fokus på enskilda nischer annat än
vad som kan falla inom ramen för regionens styrkeområden. Således får dessa aktörer centrala roller i nätverket.
Detta kan knytas till det som Kanda et al. (2018) säger om intermediärer som verkar på en högre systemisk nivå.
Dessa är ofta statligt anknutna och har en position som innebär att de är lämpade att syssla med större
systemomställningar,
’bottom-up’-orienterat
påverkansarbete
eller
’top-down’-orienterad
policyimplementering. Detta verkar stämma in på uppsatsens fynd, då dessa aktörers centralitet i nätverket
innebär mycket kontaktytor till många andra aktörer i nätverket, vilket kan tyda på hög influens över nätverket.
Vid en jämförelse mellan aktörerna överst i tabell 6 med aktörer ifrån botten av tabellen, går det att se att de
organisationer som har en lägre BC är organisationer som huvudsakligen fokuserar sina erbjudanden mot SMF
och entreprenörer, däribland Coompanion, Nyföretagarcentrum, kommunala näringslivskontor, LiU
Innovation och affärsänglar. Således är det naturligt att dessa inte blir centralgestalter när projekt för att främja
eko-innovation undersöks. Dock kan detta tyda på viktiga intermediära funktioner av ”en-till-en”-karaktär.
Banker och affärsänglar har framförallt en roll i stödsystemet som kan sammanfattas med investeringar eller
riskkapital. Nyföretagarcentrum agerar endast som ’entry-point’ till stödsystemet och bidrar med att slussa
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företag rätt i stödsystemet. Hushållningssällskapet är också en aktör som trots ett fokus mot hållbarhet inte blir
central eftersom de huvudsakligen arbetar tillsammans med Vreta Kluster, och därmed inte bidrar till någon
”kortaste väg” genom nätverket.
Ytterligare en slutsats som går att dra från nätverkskartorna är att de centrala aktörerna i nätverket inte är de
som arbetar närmast bolagen. De centrala, organiserande organen Region Östergötland och kommunerna styrs
av konkurrenslagen (Konkurrensverket, 2010; Sveriges Kommuner och Landsting, 2018) och är därför
begränsade i hur dessa kan stödja enskilda företag, varför de behöver ”förlängda armar” för att nå ut via de
mindre, stödjande aktörerna. Därför är det naturligt för de större och mer strategiska aktörerna att ingå i många
projekt med många aktörer för att kunna ”nå ut hela vägen” med det strategiska arbetet. Bland de mer operativa
parterna hittas också aktörerna som har tydligast uttalade roller att främja eko-innovation, till exempel
Cleantech Östergötland, Energiriket, Hushållningssällskapet och Energikontoret Östergötland. Dessa
förekommer i relation till aktörer med större offentlig förankring i nätverkskartorna som mer perifera. Detta
kan, enligt Kivimaa (2014), vara till systemets fördel, då aktörer med ekonomisk och politisk neutralitet kan
försämra potentialen för nisch-’transition’ om de inte prioriterar en nisch framför en annan. Att då ha operativa
organ med fokus mot eko-innovation kan vara berikande för systemet, även om dessa specialiserade aktörer
inte har samma centrala roll i det stödjande nätverket som de strategiskt orienterade organen.
Att Region Östergötland får en så pass central position i nätverkskartorna beror framförallt på deras stora
projektdeltagande, där projekten i sig blandar in många andra aktörer. Detta bedöms också vara
verklighetsförankrat eftersom Region Östergötland (genom sitt offentliga uppdrag) är den aktör i systemet som
sitter på störst resurser för näringslivsutveckling, vilket innebär att övriga aktörer i systemet vänder sig till
regionen då de söker finansiellt stöd till sina projekt, i synnerhet för där strukturfondsmedel finns med och kräver
medfinansiering. I och med organisationens höga BC och stora antal bågar till andra aktörer bedöms Region
Östergötland vara den aktör i nätverket som har störst potential att kommunicera i nätverket. Detta ger också
organisationen högst potential att förmedla kontakter, kunskap och information i systemet. Cooke et al. (1997)
pratar i sin artikel om vikten av förmedlandeegenskaper för att sprida kunskap inom ett innovationssystem.
Däremot är de statiska nätverkskartorna otillräckliga för att bedöma hur medlandeförmågan i praktiken
tillämpas som intermediering mellan individuella entiteter, inom ett nätverk, mellan nätverk eller mellan
aktörer, nätverk och institutioner (Kanda et al. (2018). Detta ämnar författarna ta upp i samband med analys
och diskussion för F3. Vidare är den erhållna informationen inte heller tillräcklig för att konstatera huruvida
Region Östergötland i praktiken utnyttjar sin bryggandepotential för att främja specifika nischer, däribland ekoinnovation, eftersom de insatser som görs tar utgångspunkt ifrån regionens styrkeområden, då nätverkskartorna
inte kan användas för att tolka huruvida det eko-innovationskopplade styrkeområdet för miljönytta som affär
tillges andra resurser än övriga styrkeområden.
Hos vissa aktörer korrelerar inte BC-värdet med bågvalensen. I fallet med RISE (som har 3,73 i BC och 7 i valens,
det vill säga ett relativt högt BC i förhållande till valens) beror detta framförallt på att de ingår i många projekt
tillsammans med få unika aktörer, vilket ger en låg valens, samt att de ingår i ett projekt tillsammans med FOI
och LiU. Detta är FOIs enda projekt inom avgränsningarna, vilket kommer göra att RISE bidrar till många kortaste
vägar till FOI, och således får RISE ett högt BC. Dock bör det noteras att RISE är ett stort svenskt forskningsinstitut
med många olika sektorer som ingår och samverkar med andra aktörer än de omnämnda i många olika projekt,
varför studiens avgränsningar i det fallet bör betraktas som en felkälla. Östsvenska handelskammaren får på
samma sätt ett högre BC, då de ingår i ett mindre projekt utgör systemets enda koppling till Banker och
Affärsänglar. Det omvända inträffar också ibland, med ett högre valenstal, men ett lågt BC. Det finns till exempel
tre aktörer som har 15 i valens men 0 i BC, detta beror på att de endast ingår i ett projekt inom avgränsningarna,
ESBR ambassadör, vilket har 16 ingående aktörer.
Centralitet baserad på valens inom ett nätverk kan ge en god indikation på hur väl en aktör kan påverka och
influera resten av nätverket (Gould & Fernandez, 1989), vilket också går i linje med hur flertalet författare (till
exempel Mike Hodson & Marvin, 2010; Howells, 2006; Klerkx & Leeuwis, 2009; Stewart & Hyysalo, 2008)
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beskrivit medlingsförmåga som ett betydande karaktärsdrag hos intermediärer. Däremot har det beskrivits att
centralitet också skulle kunna försämra det sammantagna flödet av information i ett nätverk där aktörer av olika
anledningar inte kommunicerar med varandra (Cook et al., 1983). Under intervjuerna har samtliga av
respondenterna understrukit vikten av ”prestigelöshet” i systemet, alltså att alla aktörer fritt bör kunna
kommunicera och utbyta kunskap och kompetens och fritt slussa vidare företag till den aktör som är mest
lämpad att ta hand om det enskilda fallet. Detta skulle tyda på vad Cook et al. (1983) kallar för ett positivt kopplat
system, som ofta innebär en naturlig maktförskjutning åt en central aktör. Detta skulle kunna motivera varför
Region Östergötland har en så pass central position i nätverket. Dock är organiseringen av det studerade
systemet komplext, i och med att den centrala aktören enligt egen beskrivning arbetar med operativa
förgreningar som arbetar decentraliserat. Detta beror på att en stor del av Region Östergötlands centralitet i
nätverket bottnar i finansiellt stöd, där organisationen i grova drag kan styra vad andra verksamheter ägnar sig
åt, men att det är de andra organisationerna som ofta själva ansvarar för aktiviteternas genomförande.
Oberoende ifall det studerade systemet bör betraktas som centraliserat eller decentreliserat ger Region
Östergötlands höga BC en indikation på hur sårbart (Cook et al., 1983) stödsystemet är, ifall organisationens
funktion helt eller i någon mån skulle upphöra.
Ett positivt kopplat system där aktörerna vill samverka med varandra skulle enligt Porter (1990) ha goda
förutsättningar för bli ett framgångsrikt aktörsnätverk under förutsättningen att det också innehåller täta
förbindelser mellan de ingående aktörerna. Med hänsyn till detta går det utifrån figur 14 och tabell 6 att
konstatera att LiU, precis som Region Östergötland, har ett stort inflytande på systemet och att dessa två
dessutom är de två aktörer som samverkar mest frekvent i hela systemet, samtidigt som hög
samverkansfrekvens även finns (se bilaga 4) mellan LiU och Länsstyrelsen Östergötland, Linköpings- och
Norrköpings kommun – vilket i praktiken kan tolkas som en god samverkan mellan akademi och offentlighet.
Dessa utgör två av byggstenarna i ’triple helix’ (Barrie et al., 2017, 2019), varpå den tredje utgörs av näringslivet
som av naturen ligger tätt kopplat till det regionala stödsystemet. Sammanfattningsvis innebär detta ett högt
upptagande av ’triple helix’ som koncept i systemet, vilket av Barrie et al. (2017, 2019) beskrivs som fördelaktigt
för nischutveckling eftersom det skapar förutsättningar för synergier mellan nischad innovation och den rådande
tekniska regimen. Detta överensstämmer också med vad Cooke et al. (1997) beskriver gällande att universitetets
tydliga koppling till det produktiva systemet utgör en viktig kulturell aspekt för systemkvalitét, tillsammans med
andra parametrar som en samarbetskultur och lärandekultur.
Vidare påvisar även figur 14 och tabell 6 hur det finns en stark koppling mellan Linköpings och Norrköpings
kommun samt Region Östergötland, vilket bedöms kunna utgöra en viktig dialog för att samordna de två olika
organisationernas intressen. Detta överensstämmer med Cookes et al. (1997) framförda hypotes om att styrkan
på kopplingar inom system kan öka förståelsen för systemets strukturella skepnader, till exempel huruvida
systemet i högre grad styrs uppifrån eller nedifrån (utifrån aktörernas behov). Under intervjun med Linköpings
kommun beskrevs det bland annat hur kommunerna har en viktig roll i att artikulera behov för de lokala
företagen då organisationens aktiviteter till stor del finansieras av kommunal skatt, till skillnad från det regionala
styret vars åtaganden framförallt blir en konsekvens av de projektutlysningar som ligger ute hos EU eller
Vinnova, och där ERUF-medel kan frigöras.
De analyser och diskussioner som gjorts i detta avsnitt har baserats på de nätverk som skapas genom
projektsamarbeten och den statiska potential för interaktion dessa innebär. Dock har innehållet av de aktiviteter
som aktörerna i systemet utför inte granskats, därför kan detta avsnitt i sig bli något endimensionellt. För att
utvidga studien, och på så sätt göra uppsatser mer omfattande redovisas i följande kapitel för F2 och F3, som
syftar till att kartlägga aktiviteter och aktörer inom stödsystemet.
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6. Resultat - Aktivitetsfördelning (F2)
Följande resultatdel syftar till att ta fram ett underlag för att besvara F2, det vill säga hur väl aktiviteterna inom
stödsystemet adresserar de på förhand identifierade viktiga funktioner som finns för att främja stödsystemets
verkan och som indirekt kan främja eko-innovations tillväxt och upptagande. Detta görs, i enlighet med vad som
beskrivs i 4.4.3, genom att kategorisera de projekt som bedöms ha systemiska bidrag i ett befintligt ramverk
framtaget av Kivimaa (2014). Alla funna projekt är bokförda i bilaga 2.
Efter utsorteringen av projekt som inte ansågs falla in i avgränsningen för F2 sjönk antalet projekt från 54 till 27.
Alltså togs de projekt bort som inte ansågs systemfrämjande, eller som inte kunde kategoriseras in under
funktionerna i ramverket. I bilaga 5 presenteras hur dessa projekt faller inom ramen för de olika kategorierna i
ramverket tillsammans med en motivering, medan tabell 7 endast anger antalet projekt som adresserade de
olika funktionerna. Se bilaga 3 för alla kategoriserade projekt.
Tabell 7. Projektens fördelning över Kivimaas (2014) modifierade ramverk.
Artikulering av förväntningar
Byggande av sociala nätverk
Lärande- och
och visioner
upptäckandeprocceser
16
18
29
Artikulering av behov
förväntningar och krav

Skapande och underhåll av
nätverk

6

Övriga
7

12

Insamling, behandling och
generering av kunskap och
information
11

Långsiktig projektdesign,
projektunderhåll och
utvärdering
-

Utveckling av strategier

Samordning av intressen

Kunskapsspridning

Policyimplementering

11

5

16

2

Söka och ordna finansiering

Utbildning

Policy- eller regimförnyelse

0

2

5

Identifiering och hantering av
kompetens
1

Ackreditering och
standardsättning
-

Uteblivna resultat kring långsiktig projektdesign, projektunderhåll och utvärdering samt ackreditering och
standardsättning beror av studiens genomförandemetod, där projekten i synnerhet analyseras genom
projektdokument där samtliga av projekten redovisar en långsiktighet via olika typer av mål och effektmål. Därav
kvantifierades inte heller dessa karaktärsdrag för projekten.
Med hänsyn till de förenklingar som gjorts där projekten tillåts representera aktiviteterna inom stödsystemet
tyder resultatet på att engagemanget inom stödsystemet ligger relativt jämnt fördelade utefter intermediärers
tre nyckelfunktioner för nischfrämjande. Lärande- och upptäckandeprocesser har högst representation, där
kunskapsspridning också haft högst antal träffar sett till hela ramverket.
Under övriga-kategorin visade sig adderingen av Policy- eller regimförnyelse vara rättfärdigad, eftersom fler
aktiviteter för uppströms påverkansarbete sker i förhållande till nedströms policyimplementering.
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6.1 Analys och diskussion för aktivitetsfördelning
I kapitel 6 presenterades de identifierade projekten som har ett fokus att förändra det regionala stödsystemet
på olika sätt. För att kunna analysera huruvida dessa projekt har en inverkan på eko-innovation placerades
projekten i det modifierade ramverket, och således kan vissa slutsatser dras om hur projekten kan bidra till att
främja nischen eko-innovation.
I arbetet att filtrera bort de projekt som inte är av systemisk karaktär genomfördes omfattande dokumentstudier
och webbsökningar i syfte att erhålla tillräcklig information om projektet för att kunna placera det i det
framtagna ramverket. Den teoretiska metodiken för detta visade sig vara väldigt svårrealiserad i praktiken
eftersom gallringsarbetet blir väldigt kvalitativt och svårsystematiserat. Detta beror på att
projektbeskrivningarna i sig är väldigt statiska och det krävs en bedömning för huruvida det som beskrivs
gällande projektet också faller inom den faktiska eller realiserade omfattningen för projektets mål och syfte.
Som tidigare beskrivet hade hälften av projekten som samlats in för studien (i F1) systemfrämjande egenskaper.
Såväl den Hertog (2000) som Klerkx och Leeuwis (2008) har i tidigare litteratur pratat om hur intermediärer kan
delas upp i rena innovationsintermediärer och i de intermediärer som erbjuder mer traditionella
kunskapsintensiva företagstjänster, där skillnaden består i de rena intermediärerna huvudsakligen fokuserar på
att främja framväxt av innovation inom systemet, medan traditionella KIBS har ett tydligare engagemang i de
enskilda innovatörerna. Ifall det konceptet tillämpas på aktiviteter behöver det intermediära fokuset skifta från
att handla om aktörer till att istället handla om intermediära medlandeprocesser, vilket Spiro et al. (2013)
tidigare pratat om rörande sociala nätverk. Sammantaget skulle detta indikera på att en betydande del av
aktiviteterna (projekten) inom stödsystemet genomförs med ett syfte att förbättra stödsystemets sammantagna
prestanda, vilket med stöd från Klerkx och Leeuwis (2008) spelar en viktig roll i att initiera och katalysera
innovation. Vidare är det därför intressant att studera vilket värde dessa ”rena intermediära processer” adderar
till systemet, vilket författarna gör en ansats att tillfredsställa nedan. Dock bör här tas i åtanke att liknelsen
mellan ”rena intermediära processer” och ”systemiska projekt” kan vara vilseledande eftersom aktiviteterna
som projekten innefattat i vissa fall även haft med SMF och entreprenörer i sin direkta målgrupp.
I kategoriseringen hamnade flest projekt under kategorin lärande- och upptäckandeprocesser (27 stycken),
något färre projekt syftade till och byggande av sociala nätverk (18 stycken) tätt följt av artikulering av
förväntningar och visioner (17 stycken).
Artikulering av förväntningar och visioner syftar till att arbeta med övergripande strategier som likriktar
handlingar inom systemet (Kivimaa, 2014). Det beskrivs att policymakare bör utveckla och förmedla tydliga
visioner, och tydliggöra sina förväntningar samt ta lärdom av experiment och kunskapsinsamling, och inspireras
av utveckling i andra länder, men ta hänsyn till den regionala kontexten (van der Laak et al., 2007; Kivimaa,
2014).
Artikulering av förväntningar och visioner adresserades av minst antal projekt, vilket antas bero på att
övergripande strategiarbete är något som lämpar sig för de aktörer som är mer strategiska, exempelvis
kommunerna och regionen. Projekt under denna kategori kan också i vissa fall kopplas till att utarbeta strategier
för regionens styrkeområden, varför många av S3-projekten hamnar här. Kategorin bidrar generellt till att
koordinera och likrikta insatser inom stödsystemets olika fokusområden.
Byggande av sociala nätverk syftar till att skapa en uppslutning kring eko-innovation genom att underlätta för
interaktioner mellan intressenter och möjligheten att förmedla relevanta resurser (finansiering, expertis,
personal) till aktörerna.
Skapande och underhåll av nätverk är den subkategori som flest projekt sysslar med inom byggande av sociala
nätverk. Detta bedöms i sig peka ut ett karaktäristiskt drag för det östgötska stödsystemet – där strategin med
regionens styrkeområden till stor del verkställs genom att bygga fysiska klustermiljöer för att geografiskt knyta
styrkeområdena till fysiska platser. Ett exempel på detta är Plattform för miljöteknik – Östergötlands
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utvecklingsplattform för miljöteknikföretag i Ebbepark, som ska koordinerar styrkeområdet miljönytta som affär,
bland annat genom att fungera som en fysisk mötesplats för miljöteknikföretag, akademi och offentliga aktörer.
Att koordinera stödsystemet på detta sätt, med plattformar för varje styrkeområde, leder till en decentralisering
av systemet, vilket kan innebära ett mer djupgående nätverk med bättre koppling till systemets operativa delar.
Detta överensstämmer även med vad som konstaterats i kapitel 5. Det är således möjligt att konfirmera att de
strategiska instanserna driver projekt tillsammans med mer operativa aktörer i fallet med Plattform för
miljöteknik – Östergötlands utvecklingsplattform för miljöteknikföretag i Ebbepark).
Nollresultatet för att söka och ordna finansiering beror på att detta inte är något som sker inom ramen för
projekt, eftersom att hitta finansiering till aktiviteter istället ofta ingår i projektet självt, och aldrig att
systematiskt hitta finansiering till andra projekt. Detta synliggör även en svaghet i sättet att närma sig de
framtagna frågeställningarna genom att fokusera på projekt med ett ramverk som inte initialt är byggt för att
fokusera på enbart projekt.
Lärande- och upptäckandeprocesser syftar till att ackumulera kunskap och data, och att möjliggöra förändringar
i strukturer och antaganden (Kivimaa, 2014), vilket antas stimulera nischutveckling genom att ackumulera
kunskap om stödsystemet för att generera förbättring, samt genom att destabilisera rådande regimer och
således underlätta för framväxt av nischer. Detta kan troligen motiveras genom att aktiviteter bedrivna i
projektform av naturen ofta innefattar att erhålla kunskap (insamling, behandling och generering av kunskap
och information), vilken sedan för positivt kopplade system (se 5.3), där många av aktörerna är offentligt
förankrade, förväntas generera samhällsnytta genom att spridas vidare (kunskapsspridning). Således blir
hantering av kunskap och information vanliga funktioner inom ramen för denna typ av projekt, och bidrar också
till ackumulering och spridning av kunskap angående systemet.
I litteraturen har det beskrivits att goda förutsättningar för att dela lärdomar från experiment genom
plattformar, möten och nätverksträffar främjar nischutveckling (van der Laak et al., 2007). Förutsättningar för
att dela lärdomar till olika typer av aktörer i systemet, samt förmågan att använda tidigare insamlade data för
att förändra visioner, omformulera policy och designa nya experiment är också viktiga funktioner för
nischutveckling.
Eftersom många av de studerade systemiska projekten uppfyller dessa parametrar, kan slutsatsen dras att det
studerade stödsystemet har en relativt god kunskapsackumulering och spridning, vilket insinuerar en
självmedvetenhet och vilja att utvecklas.
Övriga syftar till att fånga in nischfrämjande aktiviteter utanför de tre huvudkategorierna. En slutsats som går
att dra från resultaten gäller subkategorin policy- eller regimförnyelse som adresserades av flest projekt inom
övriga-kategorin. Inom ramen för de projekt som studerats i denna uppsats är arbetet med policy- och/eller
regimförnyelse vanligt förekommande, och ingår i fem funna projekt inom avgränsningarna. Således kan denna
uppsats styrka behovet av subkategorin. Anledningen till att många projekt sysslar med policy- eller
regimförnyelse inom avgränsningarna tros vara att undersökningen gäller systemiska projekt, och ett vanligt sätt
att påverka systemet är genom just policy- och regimförnyelse. Detta kan också tyda på, som tidigare beskrivet,
ett dynamiskt system som kan katalysera strukturella förändringar.
Bland samtliga 27 systemiska projekt är det 8 av dessa som adresserar alla huvudfunktioner i ramverket (se
bilaga 5). Dessa är Access, Agtech 2030, ECS-ISR: East Central Sweden Innovative Smart Regions, Framtidens solel
i östra mellansverige, Gröna näringars utveckling genom Vreta Kluster, IMA: Innovative Materials Arena,
Logistikkluster Östergötland samt Plattform för miljöteknik - Östergötlands utvecklingsplattform för
miljöteknikföretag i Ebbepark. Vidare kan konstateras att 5 av dessa – Agtech 2030, Gröna näringars utveckling
genom Vreta Kluster, IMA: Innovative Materials Arena, Logistikkluster Östergötland samt Plattform för
miljöteknik - Östergötlands utvecklingsplattform för miljöteknikföretag i Ebbepark, är tänkta att utgöra
innovationsmiljöer av olika typer, vilka också går att koppla till regionens styrkeområden. Det bedöms även vara
ett karaktärsdrag för det östgötska stödsystemet att arbetet med smart specialisering verkställs genom att
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inrätta innovationsmiljöer eller -plattformar för de olika styrkeområdena, eller för nischer inom dessa
styrkeområden, varpå ’triple helix’-samverkan implementeras i dessa. Detta är också en typ av insats som av
naturen tycks tillfredsställa övriga huvudfunktioner i ramverket, eftersom initiativet är en följd av en strategisk
utveckling, samt syftar till att generera, kombinera och sprida kunskap mellan olika typer av aktörer.
Region Östergötland står också formellt står bakom samtliga av dessa projekt och därmed är den aktör som
med stöd från Kivimaa (2014) och van der Laak et al. (2007) kan betraktas som en dedikerad nätverksbyggare,
även om organisationens åtagande även sträcker sig bortom ett explicit uppdrag att sammanföra aktörer. I
sammanhanget bör dock också nämnas att det kommunala fastighetsbolag Sankt Kors återkommande under
studien upp som ansvarig part för att bygga innovationsmiljöer (till exempel för Vreta Kluster, IMA: Innovative
Materials Arena och Plattform för miljöteknik - Östergötlands utvecklingsplattform för miljöteknikföretag i
Ebbepark). Under den här studien har företaget inte inkluderats som en del av stödsystemet, vilket kan betraktas
som en svaghet.
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7. Resultat - Övergripande systempåverkan (F3)
Följande resultatdel syftar till att ta fram ett underlag för att besvara F3, det vill säga rörande vilka systemiska
bidrag som aktörerna inom det östgötska stödsystemet har. Detta görs, i enlighet med vad som beskrivs i 4.4.4,
genom att tematisera de sammanställda bidragen erhållna under intervjustudien och placera dessa i det
modifierade ramverket.
Kapitlet är organiserat efter ramverket, där huvudfunktionerna först kortfattat presenteras (exempelvis 7.1
artikulering av förväntningar och visioner), och under dessa presenteras alla fynd under respektive sub-funktion
inom huvudkategorin (exempelvis 7.1.1 artikulering av förväntningar och krav, 7.1.2 utveckling av strategier)
En viktig distinktion som gäller för tillämpningen av ramverket i uppsatsen är att fokus i detta fall ligger på
handlingar av stödsystemets aktörer som främjar stödsystemet. Således har aktörernas bidrag som riktar sig till
SMF samt aktörer utan östgötsk representation exkluderats från resultatet.
Avsnittet syftar inte till att ge en heltäckande bild av aktörerna och perfekt beskriva samtliga berörda aktörers
handlingar i detalj. Istället studeras exempel som framkommit under uppsatsens undersökningar för att
exemplifiera övergripande observationer.

7.1 Artikulering av förväntningar och visioner
Denna kategori Innehåller enligt beskrivning i 4.4.3 handlingar som är strategiska och som pekar ut riktning till
lärande och utforskande. Hypotesen är att om samma förväntningar delas av många aktörer, om dessa
förväntningar är specifika nog för att vara vägledande och om dessa förväntningar implementeras i befintliga
projekt kommer det att främja nisch-utvecklingen.

7.1.1 Artikulering av behov, förväntningar och krav
När det kommer till artikulering av behov, förväntningar och krav har Region Östergötland det centrala regionala
ansvaret att förena strategin med vad som bäst tillfredsställer de regionala behoven, samtidigt som regionen
också är den aktör i stödsystemet som samlar de andra företags- och innovationsstödjande aktörerna. Däremot
arbetar organisationen ofta med decentraliserat ansvar (koordinering och verkställande) med hjälp av sina
”förlängda armar” ute i regionen som på andra sätt kan samverka med näringslivet och artikulera de behov som
finns där.
Vidare kan konstateras att behov, förväntningar och krav även artikuleras på en nationell nivå, där finansierande
aktörer som Tillväxtverket, Vinnova och Energimyndigheten har ett statligt ansvar att styra insatser mot vad
som är förenligt med den nationella strategin. Ofta arbetar dock Tillväxtverket genom regioner eller landsting
när det kommer till strukturfondsmedel som ERUF.

7.1.2 Utveckling av strategier
Tre aktörer – Region Östergötland, Linköpings Kommun och Länsstyrelsen, ägnar sig i större utsträckning åt
systemfrämjande strategiutveckling, där det tydligaste och mest omfattande bidraget kan härledas till EUkommissionens initiativ med smart specialisering, vilket på regional nivå koordineras genom Region
Östergötland enligt en ’top-down’-struktur, där fokusområden för nationella och internationella utlysningar
samordnas via Region Östergötland. Smart specialisering handlar om att fokusera sina resurser för innovation
och tillväxt inom de områden där potentialen bedöms vara störst, det vill säga att regioner identifierar och
förädlar sina styrkeområden. Detta förutsätter bland annat s.k. ’triple helix’ samverkan mellan akademi, industri
och offentlig sektor, samt slutanvändare. I och med att Region Östergötland har det centrala ansvaret för
näringslivsutveckling i regionen har organisationen ett stort inflytande och styrning i andra offentligt förankrade
verksamheter, vilket gör att strategin även kan implementeras hos andra aktörer med ett uppdrag att stötta
företag och innovation.
I kontrast till det ’top-down’-orienterade arbetssättet som Smart specialisering bygger på (då Region
Östergötland arbetar med strukturfondsmedel ovanifrån) har Linköpings kommun i och med sin finansiering av
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kommunala skattepengar ett annat ’bottom-up’-orienterat inflytande på den regionala strategin. Där Linköpings
kommun (tillsammans med andra kommuner i Östergötland) har en roll att utefter de lokala företagens behov
bygga strategier för att tillfredsställa dessa.
Vidare har såväl Region Östergötland som Länsstyrelsen haft betydande roller i framtagandet av den regionala
livsmedelsstrategin, vilken i sin tur verkställs av Vreta Kluster. Det är dock viktigt att ha i åtanke att Länsstyrelsen
och Region Östergötland har olika politiska strategiska ansvar i länet. Länsstyrelser ska verka för att nationell
politik (från regeringsnivå) får genomslag i länen, medan regioners verksamhetsområden i större utsträckning
styrs av politiska landstingsval, och har ansvar för att arbeta fram och verkställa länets utvecklingsstrategi.
På interregional nivå är Region Östergötland även en initiativtagare för att utveckla strategier som spänner över
större geografiska områden. Under intervjustudien har ett vanligt förekommande uttryck varit ”ÖMS-projekt” –
vilket innebär projekt som omfattar flera län i östra mellansverige. Ett exempel på sådana är projektet ECS-ISR:
East Central Sweden Innovative Smart Regions, där styrkeområden från smart specialisering inom olika län
formuleras till övergripande, gemensamma mål för ingående parter.

7.2 Byggande av sociala nätverk
Denna kategori innehåller, enligt beskrivningen i 4.4.3, handlingar som främjar kontakter av olika slag, vilket
underlättar för en nisch att utvecklas. Hypotesen är att ett nätverk med olika typer av aktörer som är motiverade
och har resurser för att engagera sig i nätverk kommer främja nisch-utveckling.

7.2.1 Skapande och underhåll av nätverk
Denna kategori innefattar både sociala nätverk och fysiska miljöer där möten kan äga rum. I undersökningen har
det framkommit att olika typer av nätverk är ett vanligt sätt att organisera aktörer inom stödsystemet, där
arenor, innovationshubbar, plattformar och andra fysiska platser inrättas inom ramen för regionens
styrkeområden. Detta innefattar såväl aktörer som projekt, där bland annat Cleantech Östergötland, Vreta
Kluster och Agtech 2030 alla kan härledas till initiativ inom styrkeområdet för miljönytta som affär. På samma
sätt är Visual Sweden kopplat till styrkeområdet visualisering och simulering, Innovative Materials Arena (IMA)
för styrkeområdet avancerade material och Logistikkluster Östergötland för styrkeområdet effektiv logistik.
Under intervjuerna med Vreta Kluster och Cleantech Östergötland har det framkommit hur det regionala
ansvaret delvis består i att sammanföra akademi, näringsliv och offentlighet i ’triple helix’-strukturer. Vidare
arbetar även bland annat Science Park Mjärdevi och Lead företagsinkubator med interregionala
samverkansprojekt som Växtzon/Swedish Scale-ups för att utveckla nya samverkansplattformar för
innovationsstöd mellan länen.
På en mer central nivå koordineras mycket av Region Östergötland, genom sammankallande av representanter
för olika stödjande organisationer samt från olika styrkeområden. Exempel på dessa är nätverket ESBR, IKG och
den kommunala näringslivschefsgruppen.

7.2.2 Samordning av intressen
Tätt sammankopplad med skapande och underhåll av nätverk, är en vanligt förekommande systemisk funktion
att samla och likrikta intressen bland stödsystemets aktörer. Såväl Region Östergötland som Linköpings
kommun arbetar regelbundet med att genom ett helikopterperspektiv kartlägga aktörernas funktioner, och i
viss utsträckning styra dessa genom finansiering för att förhindra suboptimering. Region Östergötland arbetar
dessutom proaktivt för att samordna systemets aktörer via ESBR och IKG, där man genom regelbundna träffar
kan samla och likrikta stödsystemet, samt förhindra suboptimering. På regional nivå finns det också initiativ för
att strategiskt konfigurera satsningar inom olika områden, där exempelvis Länsstyrelsen Östergötland och
Region Östergötland driver projektet Regional plattform för strategiskt energi- och klimatarbete för att
organisera och samordna satsningar inom energi och miljö i länet.
Men arbetet för att samordna intressen sker också på mindre skala, där till exempel Lead träffar Almi
Östergötland eftersom dessa objektivt sett har liknande erbjudanden. Vidare finns också aktörer som jobbar
med ett större nisch- eller styrkeområdesfokus kring detta, däribland Cleantech Östergötland som genom
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projektet Lokala lösningar för ökad återvinning samlar energibolag, kommunalt ansvariga för avfallshantering,
lokala återvinningsföretag, förpacknings- och tidningsinsamlingen, miljöteknikföretag samt fastighetsägare
längs med en värdekedja i runda-bordssamtal för att ta fram en gemensam strategi för att öka
återvinningsgraden i länet.

7.2.3 Söka och ordna finansiering – hitta möjlig finansiering och finansiera aktiviteter
När det kommer till att finansiera aktiviteter inom stödsystemet har ERUF-medel visat sig vara vanligt
förekommande, vilket Tillväxtverket ansvarar för att fördela ut nationellt. Under intervjun med Tillväxtverket
framgick det att myndigheten förvaltar 8 miljarder i ERUF-pengar över 7 år. Vidare, bland de 54 projektet som
analyserades är Tillväxtverket med och finansierar omkring 22 av dessa (se tabell 8). Dock ska siffrorna betraktas
med varsamhet då finansieringsmodellen inte framgick tydligt på samtliga projekt.
Tabell 8. Ungefärliga värden för hur olika finansierande aktörer engagerar sig i de analyserade projekten – topp 4.

Finansiär
Tillväxtverket
Vinnova
Region Östergötland
Energimyndigheten

Antal projekt (ungefärligt)
≈22
≈10
≈9
≈5

På regional nivå står Region Östergötland för finansiering inom flest projekt, tillsammans med Länsstyrelsen
och kommunerna. Dock bör noteras att många utav projekten, och i synnerhet de med Tillväxtverket som
huvudfinansiär, kräver medfinansiering från deltagande parter. I praktiken brukar detta genomföras genom att
50 % kommer från ERUF-fonden och 50 % medfinansiering (såväl offentlig som privat), vilket i praktiken innebär
att alla ingående parter i ett projekt ofta förväntas gå in med egen tid och pengar i projektet.

7.2.4 Identifiering och hantering av kompetens
Något som framgick som viktigt ur flera av intervjuerna var just bidraget att facilitera och förbättra möjligheterna
för navigering inom stödsystemet vilket betraktas kunna ingå under ovanstående subkategori för byggande av
sociala nätverk. Samtliga av de intervjuade personerna har beskrivit förmågan att ”slussa vidare” SMF till rätt
aktör som vitalt, vilket bygger på i) att aktörerna i stödsystemet har tydligt definierade roller och ii) att de är så
pass medvetna om varandras verksamhetsområden att de själva kan navigera sig igenom det. Detta underlättar
för stödsystemets aktörer att komma i kontakt med varandra genom att skapa mötesplatser för dessa. De bidrag
som har kartlagts under intervjuerna som underlättar navigation är alla typer av nätverksträffar som samlar det
breda spektrat av stödjande aktörer. ESBR-nätverket har ett uttalat syfte att synliggöra stödjande aktörer inför
varandra och skapa relationer dessa emellan för att minska ”revirtänket”.
Vidare framgick det hur Norrköping Science Park under våren 2019 utvecklar ett visualiseringsverktyg som ska
förenkla samverkan mellan alla stödsystemets aktörer genom att interaktivt involvera aktörer inom
stödsystemet för att underlätta för navigation inom det. Detta skulle ske genom att bokföra och synliggöra
personliga relationer och kontakter samt deras respektive kompetensområden i omfattande nätverk. Vidare
syftar projektet Innovation Week (lett av Region Östergötland) delvis till att synliggöra stödsystemet i stort.
Som systemiskt bidrag har det också dykt upp viktiga sådana vad gäller de plattformar i stödsystemet med
uppdraget att främja så kallad ’triple helix’-samverkan. Vreta Kluster har en roll att kartlägga ”vad som händer
på området” för gröna näringar, samt vilken kompetens som finns på området i Östergötland. Detsamma gäller
för Cleantech Östergötland för miljöteknik, Visual Sweden för visualisering och Science Park Mjärdevi med ett
bredare tekniskt fokus.

7.2.5 Nya bidrag
Under intervjuerna har det också framkommit handlingar inom ramen för byggande av sociala nätverk, men
som inte framgår i Kivimaas (2014) ursprungliga ramverk. Detta sammanfattas nedan.
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Mobilisering - Under mobilisering hamnar handlingar som går ut på att snabbt samla nya konstellationer för
systemfrämjande syften. Då en väldigt stor del av stödsystemets aktiviteter finansieras genom projektmedel från
ERUF eller andra bidrag från Tillväxtverket eller Vinnova är ett viktigt systemiskt bidrag att Region Östergötland
genom omfattande nätverk vid behov snabbt kan mobilisera aktörer för att agera på projektutlysningar, vilket
under IKG-mötet bland annat beskrevs var fallet för Vinnväxtutlysningen för vad som kom att mynna ut i Visual
Sweden.

7.3 Lärande och upptäckandeprocesser
Denna kategori innehåller, enligt beskrivningen i 4.4.3, handlingar som fokuserar på informationsinsamling av
olika slag som främjar en nisch. Här ingår både ackumulering av fakta och data, samt att möjliggöra för
förändringar i befintliga strukturer och antaganden. I uppsatsen ligger fokuset på lärande- och
upptäckandeprocesser internt inom stödsystemet.

7.3.1 Insamling, behandling och generering av kunskap och information
Som centralt organ för informationsbehandling om stödsystemet, som regelbundet samlar andra stödjande
aktörer som är positionerade närmare näringslivet under ESBR- och IKG-träffar. Exempelvis beskrevs det hur
Region Östergötland i samband med ett IKG-möte genomfört en idé-genererade workshop för att kartlägga och
kvantifiera önskade funktioner för programmet EDGE som är tänkt att innefatta samverkan för innovativa
lösningar utifrån samhällsutmaningar. Utifrån resultatet formulerades bland annat att prioriterade funktioner
skulle vara att skriva och omhänderta större projektansökningar (12 röster), matchmaking (9 röster), ett ökad
innovationsfokus hos regionen, innovationsstödsystemet och universitetet (8 röster), att överbrygga och
synliggöra varandra (4 röster), bevaka finansiering och utlysningar (3 röster), med mera. Resultatet mynnade
därefter ut i att EDGE-programmet kom att omfatta matchmaking, ökad innovationsförankring i regionen,
innovationssystemet och universitetet, att överbrygga och synliggöra varandra samt att fokusera arbetet mot
samhällsutmaningar.
Vidare bidrar Region Östergötland också till kunskapsinsamling som främjar stödsystemet genom att ha
representation i Bryssel, där man för hela stödsystemets räkning håller koll på EU-politik, kommande
förändringar i EU-fonders storlek, vilka typer av projekt som prioriteras samt projektutlysningar.
I intervjuerna har det framkommit att ett flertal aktörer och projekt sysslar med benchmarking, det vill säga att
jämföra stödsystemet med andra nationella och internationella stödsystem för att ta fram ’best practices’. Till
exempel ingår Science Park Mjärdevi i den nationella branschorganisationen SISP, där medverkan möjliggör
benchmarking mot science parks och stödsystem i andra länder.
LiU har även viktig roll i sammanhanget som leverantör av evidensbaserad forskning, vilket bland annat sker
inom ramen för Agtech 2030, S4S och Super Interreg Europe.
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7.3.2 Kunskapsspridning
Denna kategori innehåller kunskapsspridning genom såväl forskning, kunskap och erfarenheter. Många projekt
är av sin natur ofta karaktäriserade av unika inslag, till exempel på en fokuserad nisch eller en ny typ av
gränsöverskridande samarbete. Tätt kopplad till erhållandet av information som beskrivs i insamling, behandling
och generering av kunskap och information sker därför också kunskapsspridning ofta (se tabell 8) som en typ av
kvalitetssäkring för projekt med offentlig finansiering. Däribland de exempel som presenteras nedan:
Tabell 9. Exempel på projekt som sysslar med kunskapsspridning.
Projektnamn
Projektägare
Projektbeskrivning
BELT: Baltic Entrepreneurship
The Baltic Institute
Sprider ‘best practises’ för öppen Innovation.
Laboratories
of Finland
DMA: Dynamisk miljödriven
Länsstyrelsen
Har tagit fram rekommendationer för hur stödsystemet bör skräddarsys för
affärsutveckling
Östergötland
eko-innovation, samt hur information om stödsystemet bör spridas.
IMA: Innovative Materials
Sankt Kors
Tar fram nya strukturer för systematisk överföring av kunskap mellan
Arena
Fastighetsbolag
akademi och näringsliv .
Spridning av metoder för
LiU
Framtagande av ett kompetensutvecklingspaket för att sprida kunskaper och
högteknologiskt lantbruk
idéer om hur innovationer uppstår, får spridning och kan stimuleras inom
genom forskningsresultat från
lantbruket.
projektet Grönovation
Utveckling BioDriv Öst
Biogas Öst
Stärker det storregionala erfarenhetsutbytet och samverkan över läns- och
kommungränser.

Utifrån empiriska data bedöms kunskapsspridning vara en aktivitet som flera aktörer ägnar sig åt, i synnerhet de
som involveras i systemiskt främjande projekt.

7.3.3 Utbildning
Inom ramen för systemiska projekt arbetar Länsstyrelsen och Energikontoret Östergötland i projektet Green
Govern med att ta fram ett utbildningspaket för hållbart företagande som systemets ’entry points’ ska kunna ta
utnyttja vid första kontakt med SMF, medan Region Östergötlands projekt ESBR ambassadör syftar till att utbilda
ESBR:s medlemmar om stödsystemet och hur aktörer kan nyttja varandra för att främja det gemensamma målet
att stimulera näringsliv och tillväxt i regionen. Syftet med projektet är att låta stödjande offentliga organisationer
lära känna varandra och förstå hur de kan slussa företag sinsemellan utefter behov.

7.4 Övriga
Denna kategori innehåller handlingar som inte passar in under kategorierna för de interna nischprocesserna.

7.4.1 Långsiktig projektdesign, projektunderhåll och utvärdering
Mycket av stödsystemets aktiviteter sker i projektform, vilket gör det värdefullt att ha aktörer som kan anta
resurstunga och ”tråkiga” roller i projekt som till exempel ansvar över administration och ekonomi. Detta
resulterar i att värdefulla resurser låses upp från övriga inblandade aktörer. I intervjun med Länsstyrelsen
framkom det att deras roll i projekt ofta blir att tillhandahålla detta typ av stöd, då Länsstyrelsen är en stor
organisation med mycket potential för att klara av tunga administrativa roller, och således tillåta de andra
inblandade aktörerna att fokusera på att uppfylla projektmålen. Att kunna frigöra andras resurser antas därför
vara ett viktigt systemiskt bidrag.
Som beskrivet i 5.2 omfattade inte projektfördelningsstudien (F2) den här punkten, eftersom det i all
projektdokumentation beskrivs hur projektresultatet ska säkerställas och utvärderas. Dock bör nämnas att vissa
utav projekten mer syftar till att sätta igång en verksamhet som i förlängningen kommer att verka som aktörer i
stödsystemet, däribland Agtech 2030, Etanolarena Östergötland, Gröna näringars utveckling för Vreta Kluster,
IMA: Innovative Materials Arena och Plattform för miljöteknik.

7.4.2 Policyimplementering
Enligt den svenska strukturen med regleringsbrev är det Länsstyrelserna som ser till att statliga bestämmelser
och nationella mål får genomslag ute i länen, varför Länsstyrelsen Östergötland har den tydligaste rollen att
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implementera rådande lagstiftning. Under intervjun med Cleantech Östergötland beskrevs det hur
landshövdingen bland annat sammanträder med företag, organisationer, offentliga aktörer och kommun för att
diskutera länets nya energi- och klimatstrategi. Engagemang för policyimplementering syns också delvis bland
de systemiska projekten, där organisationen som ägare av projektet Framtidens solel i östra mellansverige ska
främja policys som finns inom ÖMS-regionen genom bland annat guidning kring regelverk. Detsamma gäller även
för engagemanget i Green Govern, där ett delmål är att öka kunskapen kring policys bland offentliga tjänstemän.

7.4.3 Policy- eller regimförnyelse
För att legitimera skyddandet av nischer är påverkansarbete för att facilitera stöd ett viktigt bidrag. I och med
organisationens offentliga ansvar för regional tillväxt har Region Östergötland även en roll att samordna och
uttrycka behov för det regionala näringslivet, där kommunala näringslivsenheter som Linköpings Kommun och
affärscoachande Almi Östergötland har viktiga roller via sin närhet till SMF. Uppströms kan regionen föra dialog
med Tillväxtverket och Vinnova för till exempel vilka projektutlysningar som företagen i Östergötland är
intresserade av, något som i förlängningen kan frigöra projektpengar inom efterfrågade områden.
Under intervjun med Tillväxtverket framgick det även hur organisationen i vissa fall kan vara en kanal för
policyarbete, där Näringsdepartementet (som Tillväxtverket, Vinnova och Energimyndigheten i huvudsak
sorterar under) söker inspel från organisationen som i sin tur har en arm ut i regionerna.
Vidare har även Länsstyrelsen en direkt kanal till högre beslutsfattande organ via sitt offentliga uppdrag att
rapportera till regeringen om händelser i länet. I och med sin koordinerande roll i projekt rörande
påverkansarbete har även Länsstyrelsen Östergötland en inverkan på policy- eller regimförnyelse. Inom ramen
för projekt har fem projekt kopplats till policy- eller regimförnyelse, vilka presenteras nedan i tabell 10:
Tabell 10. Projekt som har kopplats till policy- eller regimförnyelse.
Projektnamn
Projektägare
DMA: Dynamisk miljödriven
Länsstyrelsen Östergötland
affärsutveckling
ECS-ISR: East Central Sweden
Region Västmanland (i
Innovative Smart Regions
Östergötland koordinerat av
Region Östergötland)
Innovativ proteinproduktion för
Hushållningssällskapet
cirkulära näringsflöden och
Östergötland
bättre djurhälsa
Regional plattform för strategiskt Länsstyrelsen Östergötland
energi- och klimatarbete
Super Interreg Europe
Länsstyrelsen Östergötland

Projektbeskrivning
Ska utveckla, förbättra och anpassa regionala policys som stödjer
internationaliseringen av miljömässigt hållbara innovationer.
Ska utveckla och testa policyinstrument för gemensamma
styrkeområden.
Identifierar regelverk och lagstiftning som idag hindrar
utvecklingen för innovativ proteinproduktion och cirkulära
näringsflöden.
Målet med projektet är att strategin ska antas politiskt av Region
Östergötland och länets kommuner.
Ska utveckla, förbättra och adaptera regionala policys som
stödjer internationaliseringen av hållbara SMF.

Med ovanstående i åtanke illustrerar figur 14 förenklat hur intervjupersonerna tillsammans beskrivit hur policyeller regimförnyelse kan gå till på en strukturell nivå, där aktörer som utnyttjar den kollektiva påverkansförmågan
(branschorganisationer, föreningar eller verksamheter som innehar bolagsportföljer) kan kanalisera sina
påverkansarbeten via större regionala aktörer med ansvar för tillväxt i regionen.
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Figur 15. Förenklad Struktur för policy- eller regimförnyelse, baserat på intervjupersonernas beskrivningar av politiskt påverkansarbete. Pilen
illustrerar riktningen för ’bottom-up’-påverkan.

Dessutom kan opinionsbildning också ske medialt, där till exempel Science Park Mjärdevi har deltagit i ett antal
debattinlägg för opinionsbildning i nationell media under det gångna året, på temana ”regional kompetensbrist
inom IT” samt ”entreprenörsvisum och talangrekrytering”.

7.4.4 Ackreditering och standardsättning
Linköpings kommun och Region Östergötland har båda nämnt att de i samband med finansiering av projekt
ställer krav på projektrapportering. Som beskrivet i 5.2 omfattade inte projektfördelningsstudien (F2) den här
punkten, eftersom det i all projektdokumentation beskrivs hur projektresultatet ska följas upp.

7.5 ’Spill-overs’
Ett fokus för uppsatsen är att kartlägga huruvida det är möjligt att upptäcka ’spill-overs’ i stödsystemet, det vill
säga handlingar från stödsystemets aktörer som är riktade mot SMF, men vars aktiviteter eller resultat också
genererar positiva effekter för stödsystemet i stort. I 5.3.1, 5.3.2 och 5.3.3 har dessa bidrag ej inkluderats,
eftersom ’spill-overs’ primärt inte syftar till att främja systemiska värden. Därför presenteras nedan de upptäckta
bidrag som riktas mot SMF, men som också genererar en värdefull systempåverkan. Ansatser görs även för att
placera dessa bidrag utefter tidigare använt ramverk (presenterat i 5.2) och huvudkategorierna artikulering av
förväntningar och visioner, byggande av sociala nätverk samt lärande- och upptäckandeprocesser.

7.5.1 Artikulering av förväntningar och visioner
Långsiktig adressering av behov kopplat till dubbla externaliteter - I avseendet att sätta en hållbarhetsriktning
baserat på artikulerade behov har Almi Invest ett tydligt erbjudande gentemot miljöteknikföretag genom deras
Greentech-fond. I intervjun med Almi Östergötland beskrevs det hur långsiktigheten till lönsamhet och
avkastningsgenerering ofta är längre om verksamheten drivs av ett Greentech-företag, varför det kan vara
svårare för dessa företag att resa traditionellt riskkapital. Att för stödsystemets räkning adressera behov
kopplade till specifika nischer betraktas därför som ett systemiskt bidrag. Däremot finns det en serie projekt
med fokus mot privata företag som också skulle kunna falla in under kategorin, däribland Framtidens solel i östra
mellansverige, Energieffektiva företag genom energikontor i samverkan, Växthus samt Östgötautmaningen som
alla driver på en systemisk energiomställning.

7.5.2 Byggande av sociala nätverk
Framtagande av processkartor och förädlingstrattar - I ett perfekt stödsystem hade samtliga av de studerade
aktörerna varit en ingång för SMF till stödsystemet, varpå dessa sedan kan slussas vidare till den aktör som är
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avsedd för att tillgodose det aktuella behovet. Däremot finns det i det östgötska stödsystemet redan aktörer
som ska fungera som en första instans för företag som behöver introduceras till stödsystemet. Till dessa räknas
Nyföretagarcentrum samt Linköpings kommuns företagsservice, där båda intervjuerna som genomfördes med
dessa organisationer tydde på att deras primära syfte ofta innefattar att slussa SMF vidare till rätt aktör i
stödsystemet. Enligt en projektansökan för Länsstyrelsen Östergötlands projekt Green Govern (2018) erhållen i
samband med en intervju med organisationen framgår det även att som följd av ett decentraliserat stödsystem
innebär olika sektorstillhörigheter för SMF också olika ’entry points’ till stödsystemet, där exempelvis
turistföretag först ofta hamnar i kontakt med organisationer som Visit Östergötland. I förlängningen skulle dessa
första instanser till stödsystemet kunna leda till tydligare processkartor och förenklad systemnavigation, det vill
säga ett tydliggörande av hur olika aktörer kan samverka över tiden för att förvalta ett bolag söker stöd. Detta
är även ett sätt att samordna verksamhetsområdena inom stödsystemet.
För erbjudanden och projekt som primärt syftar till att stödja SMF finns det också andra exempel på hur
stödjande aktörer har arbetat fram förädlingstrattar eller processkartor genom testning. Redan under
pilotsstudien beskrevs det hur forskare på LiU kan ta sina idéer till verifiering vid LiU Innovation, initial
finansiering via LiU Invest och kommersialisering via Lead. Detta kan betraktas som en tillgänglig förädlingstratt
för idéer sprungna ur akademin. Exempelvis har det beskrivits att det Science Park Mjärdevi-ledda projektet
samverkansuppdraget – energiinnovationer innefattar en process där Lead, Cleantech Östergötland, Science
Park Mjärdevi och Norrköping Science Park genom en serie slussandeaktiviteter utnyttjar varandras resurser
och kompetens i skarpa företags-case (SMF), vilket i förlängningen demonstrerar en förädlingstratt för att
hantera energiinnovationer. På samma sätt pågår det också inom det Region Östergötland-ledda ESBRnätverket även ett initiativ för att förfina systemets förädlingsarbete genom programmet ESBR-guide. I
programmet kommer ”ESBR-springare” besöka SMF som får uttrycka sina behov, varpå dessa tas med till
kommunala näringslivschefer som utarbetar ett program för lämpligt stöd via så kallade tillväxtteam.
Kanal ut till SMF - I kontrast till föregående punkt finns det även aktörer som demonstrerar kanaler ut till SMF
från stödsystemet, vilket systemiskt kan utnyttjas för att få ett bättre grepp om vad företagsbehoven är (såväl
resursmässiga som politiska) eller att ”värva” bolag till olika typer av systemiskt främjande projekt. I intervjun
med Linköpings kommun beskrevs det att det är fördelaktigt om dessa kanaler utnyttjas, istället för att andra
stödjande företag går direkt till SMF då det riskerar att göra systemet ”rörigt”. De aktörer som kan kanalisera
kontakt med bolag är i regel de som sitter på bolagsportföljer, vilka i Östergötland är bland annat Almi
Östergötland, Science Park Mjärdevi, Cleantech Östergötland, Lead samt aktörer som politiskt representerar
sina medlemsbolag.
Mobilisering av investerarkonsortium - I intervjun med LiU Invest framgick det att det bolagen upplever som
viktigast med LiU Invest är att företaget kan samordna ett investerarkonsortium, och administrativt omhänderta
processen när flera investerare ska ta andelar av ett investeringssökande bolag (SMF). I majoriteten av fallen
motsvarar också den sammanlagda ekonomiska investeringar som övriga investerare gör en större del än vad
LiU Invest eget bidrag är. Detta bygger upp relationer mellan olika investerande parter i regionen. Till exempel
är Almi Invest en investeringsverksamhet som väldigt mycket liknar LiU Invest med skillnaden att Almi Invest
investerar större belopp och inte (enligt policy) investerar ensamma. På det sättet kan LiU Invest erbjudande
ses som skräddarsytt gentemot Almi Invests erbjudande, varför matchningen också blir naturlig. På samma sätt
syftar projektet EST: East Sweden Tillväxtkapital (lett av Östsvenska Handelskammaren) till att synliggöra och
klustra ihop finansierande parter inom stödsystemet, som affärsänglar och andra typer av investerarkonsortium.
I båda fallen är beskrivna ovan är huvuderbjudandet riktat mot SMF, men dessa genererar också en gemensam
plattform för investerare. Exempelvis beskrevs det i intervjun med EST hur LIAF (Linköpings Affärsänglar) kom
att bildas som en följd av gemensamma investeringar via EST.

7.5.3 Lärande- och upptäckandeprocesser
Facilitering för nisch-’transition’ - Under intervjun med Lead beskrevs det hur större företag som i klassisk
mening inte ingår i stödsystemet ändå ofta kan ingå som stödjande part genom att bland annat erbjuda
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testmiljöer eller pilotprojekt i den existerande befintliga tekniska infrastruktur som dessa bolag har. Som
företagsinkubator med stark erfarenhet och kunskap om SMF håller Lead därför ett utbildningsprogram med
storföretag i bemötandet och hanteringen av ’startups’. Utbildningen utförs även för affärsänglar och andra
investerare som saknar erfarenhet av detta. Bidraget kan sammanfattas som spridning av ’best practises’
rörande samarbete med startups, vilket underlättar överbryggandet mellan nisch och ’transition’. Detta sker
bland annat inom ramen för projektet Ignite.

7.6 Analys och diskussion för intermediärers övergripande systempåverkan
För att besvara F3 och klarlägga huruvida olika aktörer inom stödsystemet bör betraktas som intermediärer eller
inte samt konkretisera hur dessa kan främja eko-innovation som nisch genom systemiska bidrag för
stödsystemet, har författarna valt att studera sju aktörer i studien närmare. Genom att låta dessa utgöra
exempel för olika funktioner i stödsystemet förväntas detta också ge en bättre överblick för hur intermediära
funktioner i praktiken ser ut och hur dessa skiljer sig åt och möjligen kompletterar varandra mellan aktörer med
skilda uppdrag. Detta adresserar dessutom forskningsgapet i existerande litteratur, där intermediärers
främjande roll tagits upp utan att definiera mellan vilka entiteter som den medlande processen sker (Bergek &
Mignon, 2017; Kanda et al., 2019). Däremot går det utifrån aktörernas skilda valens och BC att konstatera att
aktörerna har olika möjligheter att utnyttja befintliga nätverk.
I Bilaga 6 redovisas dessa sju aktörer och de systemfrämjande bidrag som dessa kan kopplas till, både genom
projektmedverkan och deras enskilda bidrag. Tanken är att redovisa systemiska bidrag för sju organisationer
med olika roller inom stödsystemet och med olika medlandepotentialer enligt resultatet för F1 (se kapitel 5) en region (motsvarande landsting), ett universitet, en kommun, en företagsinkubator, en länsstyrelse, en
företagsförening, ett innovationskontor och en företagsrådgivare. Redogörelsen sker utefter huvudfunktionerna
i det modifierade ramverket.
För att klargöra detta närmare har informationen som sammanställts i bilaga 6 förenklats i tabell 11, där endast
aktörernas viktigaste intermediära bidrag framgår tillsammans med figurer som illustrerar hur bidragen i sig
stämmer överens med Spiro, Acton och Butts (2013) tre bryggandefunktioner. Tabellen demonstrerar även hur
fördelningen av dessa bidrag kan visualiseras och analyseras, och jämföras interorganisatoriskt, vilket för
framtida studier kommer kunna användas för att identifiera och förhindra suboptimerade stödsystem. Om man
dessutom kombinerar tabellen med ursprungstabellen i bilaga 6, samt resultaten i kapitel fem och sex kan andra
djupgående analyser göras.
I delarna som följer tabell 11 diskuterar författarna huruvida de systemiska aktiviteterna som aktörerna
genomför är av intermediär karaktär, samt huruvida intermedieringen kan placeras inom ramen för någon utav
de fyra intermediära systemnivåerna som Kanda, Kuisma, et al. (2018) definierat. Båda dessa beskrivs initialt i
avsnitt 3.3.
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Table 11. Sammanfattande och förenklad redogörelse för sju utvalda aktörers intermediära huvudfunktioner i stödsystemet.
Aktör

Region Östergötland

Artikulering av
förväntningar och
visioner
Regionalt strategiskt
ansvar och styrning

Byggande av sociala
nätverk

Lärande- och
upptäckandeprocesser

Sammankallar
stödjande aktörer

övriga

Kanal för samordnat
påverkansarbete

Dedikerad
nätverksbyggare

LiU

Kunskapsöverföring
mellan akademi och
stödsystem/offentlighet

Lead

Kanal ut till SMF

Linköpings kommun

Lokalt strategiskt ansvar
och styrning

Länsstyrelsen
Östergötland

Samordnar regionala
samhällsintressen och
myndigheters insatser

Cleantech Östergötland

Underlättar samarbete
mellan nisch och
storbolag (temporära
stödjande aktörer)

Kanal för samordnat
påverkansarbete och
policyimplementering

’Triple helix’-nätverk

Samordnat
påverkansarbete för
miljöteknik

Kanal ut till SMF inom
miljöteknik

Nyföretagarcentrum

Kanal in i stödsystemet

7.6.1 Artikulering av förväntningar och visioner
Sett ur stödsystemet som helhet indikerar både tabell 7 och bilaga 6 på att minst antal insatser görs för den
strategiskt orienterade huvudfunktionen artikulering av förväntningar och visioner, vilket bedöms vara en
konsekvens av systemets rådande förhållanden där många offentligt förankrade aktörer med tydliga incitament
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att främja innovation och näringslivsutveckling tillsammans bildar ett positivt system, i enlighet med vad som
beskrivs av Cook et al. (1983) samt Turnheim och Geels (2012). Detta innebär i förlängningen också att det finns
en maktförskjutning åt ett färre antal aktörer (Cook et al., 1983). I det studerade fallet är det Region
Östergötland som tydligt utgör navet för stödsystemet, vilket också beror av att det är den organisation med
störst finansiella resurser att investera i regional tillväxt, vilket ger ett stort inflytande då de strukturfondsmedel
som finansierar många av de stödjande aktörernas aktiviteter kräver medfinansiering. Utifrån detta följer även
att det finns ett färre antal aktörer med ett övergripande strategiskt ansvar som går att koppla till
huvudfunktionen – Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland på regional nivå, samt kommunerna
(här Linköpings kommun) på lokal nivå. Den låga representationen bland projekt som går att koppla till
funktionen hos andra aktörer, däribland Lead och Cleantech Östergötland, är därav en följd av att dessa
verksamheter arbetar närmre SMF och nischerna. I avseendet Lead är det också viktigt att notera att
organisationen trots sina uteblivna strategiska bidrag ändå fyller en viktig funktion som stödsystemets enda
dedikerade företagsinkubator. I ’strategic niche management’-litteraturen beskrivs det som vitalt för ekoinnovation att kunna växa i skyddade utrymmen för experimentering av innovation, separerat från
konventionella standarder, urvalsprocesser och marknadskonkurrens (Kemp, Schot and Hoogma, 1998; Hoogma
et al., 2002; Markard and Truffer, 2006). Enligt Geels (2005) ges i dessa utrymmen möjligheter för inlärningsoch utvecklingsprocesser, som teknologiskt förfinande, användarvänlighet, lagar och regler, produktion och
nätverksbyggande. Därav bör Leads centrala position och intermedieringspotential i nätverket också betraktas
som positiv.
I bilaga 6 framgår det hur såväl Region Östergötland som Linköpings kommun ägnar sig åt att överblicka
stödsystemets ingående aktörer och utveckla en gemensam strategi för dessa. För Region Östergötland görs
detta utifrån en ’top-down’-struktur där ERUF-medel styr stödsystemets aktiviteter, enligt vad Spiro et al. (2013)
definierar som en koordinerande mekanism. Däremot kan såväl Linköpings kommun som Länsstyrelsen
Östergötlands bidrag i sammanhanget bättre sammanfattas som ett sätt att initiera eller lyfta förslag för nya
strategier, kanaliserat via Region Östergötland som fortfarande blir den aktör som har det stora strategiska
inflytandet. Med andra ord kan varken Linköpings kommun eller Länsstyrelsen Östergötlands bidrag
sammanfattas som intermediära. Vidare har det under intervjun med Linköpings kommun även framgått att det
lokala (kommunala) inflytandet kan variera från kommun till kommun eftersom alla arbetar med olika stora
resurser.

7.6.2 Byggande av sociala nätverk
Smits och Kuhlmann (2004) hävdar att systemiska intermediärer har roller att hantera gränssnitt, bygga och
organisera system, erbjuda plattformar för inlärning och experimentering, tillhandahålla en infrastruktur för
strategisk information och stimulering av artikulering av efterfrågan, strategi och utveckling av vision.
I kontrast till det relativt exklusiva arbetet med strategiutveckling förekommer byggande av sociala nätverk med
en större bredd, där arbetet med att installera ’triple helix’-samverkan för vart och ett av regionens
styrkeområden sker mer decentraliserat eftersom Region Östergötland som organisation saknar expertis kring
nischad innovation. Till exempel kan Cleantech Östergötland och Vreta Klusters ’triple helix’-baserade
verksamheter härledas till miljönytta som affär och eko-innovation, vilket innebär matchmaking mellan tre
nätverk. Detta är en av Cleantech Östergötland verkställd intermediär process på systemnivå 3 där
intermediering sker mellan olika nätverk (akademi, offentlighet och näringsliv) och som Kanda et al., (2018)
menar på ibland växer fram ur marknads- eller innovationssystemsmisslyckanden, där eko-innovation som nisch
blir unik i och med problematiken med dubbla externaliteter (Rennings, 2000). Detta stämmer även överens
med hur Küçüksayraç et al. (2015) beskriver att intermediärer kan verka för att rätta till marknadsmisslyckanden
genom att underlätta kunskapsflöden och bygga nätverk mellan systemet och dess omgivning, vilket i sin tur
främjar eko-innovation som i större utsträckning än för annan innovation kräver samverkan mellan flera parter
i utvecklingsfasen (De Marchi, 2012).
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Den här typen av intermediering kan göra att fördelar sprids mellan deltagare i nätverken och att
samverkansarbetet underlättar aggregering av resurser, kompetens och agendor från olika nätverk för att
realisera vissa målsättningar på en högre nivå, bortom vad som kan åstadkommas av de enskilda nätverken
(Kanda et al., 2018). I förlängningen kan detta även stimulera synergier mellan nischad innovation och rådande
teknisk regim (Barrie et al., 2017, 2019). Beträffande Cleantech Östergötlands förmåga att samla in nätverken
för ’triple helix’ ligger organisationens BC relativt lågt, vilket bedöms bero på att organisationen tydliga koppling
till akademin, offentlighet och näringsliv sker via dess styrelsemedlemmar och inte via projekt.
Dock bör noteras att intermedieringen inom ramen för ’triple helix’ också sker med stöd från Region
Östergötland som dedikerad nätverksbyggare, enligt Spiros et al. (2013) koordinerande mekanism, eftersom
organisationen är den regionala aktör som är med och finansierar flest antal projekt kopplade till den
artikulerade strategin. På samma sätt har även Länsstyrelsen Östergötland inför regionen en stöttande roll i att
samordna regionala satsningar för energi och miljö, samtidigt som Linköpings kommun kan samordna de lokala
stödjande aktörernas intressen genom förväntningar som uttrycks i finansieringsavtal eller ägardirektiv till
kommunalt ägda innovationsmiljöer, till exempel Science Park Mjärdevi. Dock bör noteras att kommuner som
följd av sitt lokala fokusområde får ett lägre inflytande regionalt, vilket Linköping kommuns lägre BC också
indikerar.
Vidare utnyttjar även Region Östergötland sin stora medlandepotential i nätverket för att samordna de
ingående aktörernas verksamheter och låta dessa träffas inom ramen för ESBR och IKG, vilket går i linje med
Spiros et al. (2013) matchmaking-mekanism. Samtidigt är det också det tydligaste exemplet på hur
intermediering inom nätverket praktiseras inom stödsystemet. Detta överensstämmer med hur Kanda, Kuisma,
et al. (2018) beskriver systemnivå 2. Vidare bedöms även intermediering inom nätverk samt matchmaking vara
något som Region Östergötland gör då organisationen antar rollen som mobiliserande aktör inför
projektutlysningar, vilket går i linje med hur van Lente et al. (2003) beskriver att systemiska intermediärer bland
annat har en roll att identifiera och mobilisera aktörer. Detta skulle även i förlängningen kunna innebära att fler
och större investeringar görs för eko-innovation via exempelvis styrkeområden som miljönytta som affär,
effektiv logistik eller avancerade material
Samverkan inom nätverk förekommer även på interregional nivå, där Lead och Region Östergötland båda är
med och utvecklar samverkansplattformar. Dock har inga empiriska data indikerat på att de nämnda aktörerna
genomför några intermediära processer i dessa sammanhang.
I och med sin roll som systemisk ’entry point’ har Nyföretagarcentrum ingen tydlig systemisk intermediär
funktion inom stödsystemet, vilket också organisationens nollresultat på BC indikerar. Eftersom den potentiella
intermedieringen snarare sker mellan SMF och andra stödjande aktörer kan intermedieringen endast på sin höjd
verka mellan individuella entiteter, vilket av Kanda et al. (2018) inte nödvändigtvis kvalificeras som systemisk
intermediering. Däremot bör det understrykas att den slutsatsen inte säger särskilt mycket om hur
organisationen bidrar till systemet, utan snarare att verksamheten inte faller inom ramen för vad som undersöks
i den här uppsatsen.

7.6.3 Lärande- och upptäckandeprocesser
Motiverat av aktörernas gemensamma offentliga uppdrag att stimulera tillväxt lokalt och regionalt är lärandeoch upptäckandeprocesser en huvudfunktion som adresseras frekvent, vilket tabell 7 illustrerar tydligt.
Eftersom en stor del av aktiviteterna inom stödsystemet finansieras via nationella finansieringsorgan som
Tillväxtverket, Vinnova och Energimyndigheten, vilka i sin tur till stor del fungerar som kanaler för medel från
regering och EU, är det ett stort och omfattande bidrag som Region Östergötland gör då de kartlägger och
sprider information kring politisk utveckling och projektutlysningar nationellt och internationellt. Vidare kan
aktiviteten likställas med en transfer-mekanism (Spiro et al., 2013) där organisationen medlar mellan
beslutsfattande nätverk samt det stödjande nätverket, vilket alltså också faller inom ramen för intermediering
mellan aktörer, nätverk och instutitioner i enlighet med systemnivå 4 (Kanda et al., 2018). Detta är en av få
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identifierade intermedieringsprocesser av vertikal karaktär, där aktören i fråga översätter policys enligt en ’topdown’-struktur och implementerar dessa i nedanstående led. Vidare har Region Östergötland via sina
sammankallande nätverk ESBR och IKG en kunskapsgenererande funktion eftersom dessa plattformar utnyttjas
av medlemmar för att diskutera stödsystemsförbättringar. Bidraget är en direkt följd av vad som tidigare
beskrevs för ESBR- och IKG-nätverken i 7.6.2, varför aktiviteten för Region Östergötlands räkning kan
sammanfattas som matchmaking inom ett nätverk (systemnivå 2).
Hjelm och Lindahl (2016) har tidigare belyst akademins roll i att stötta SMF för att designa produkter och
affärsmodeller med miljöprestanda i fokus, samtidigt som den här uppsatsen tagit upp flertalet exempel på hur
studenter och forskare på LiU har en aktiv roll som kunskapsleverantör och spridare av ’best practises’ för att
anpassa och förbättra stödsystemet (till exempel genom projekten Super Interreg Europe och DMA: Dynamisk
miljödriven affärsutveckling). Processen är en systemnivå 3-typ av långvarig transfer av kunskap där LiU agerar
intermediär från akademi till näringsliv (industri) och offentlighet. Det faktum att universitets bidrag endast
förekommer under lärande- och upptäckandeprocesser kan motiveras som att det är studenter och forskare som
i störst utsträckning bidrar med evidensbaserad kunskap i systemet, vilket även förväntas vara rollen som LiU
antar inom projekt under andra huvudfunktioner.
Både Länsstyrelsen Östergötland och Lead arbetar med att utbilda stödjande aktörer kring hantering av SMF
och nischer, vilket dock i sammanhanget inte kvalificeras som någon intermediär företeelse eftersom processen
inte genererar fördelar för någon annan stödjande aktör.

7.6.4 Övriga
Sett till det modifierade ramverket finns det även en serie aktiviteter som stödjande aktörer kan ägna sig åt som
inte passar in under tidigare nämnda kategorier. Både Region Östergötland och Linköpings Kommun är
organisationer vars systemiska funktioner för tillväxt i län respektive kommun ofta sker via finansiering till olika
typer av decentraliserade stödorganisationer, vilka i gengäld behöver rapportera huruvida de finansierade
aktiviteterna lever upp till avtalsreglerade syften och mål. Detta betraktas dock inte som en aktivitet som
innefattar några intermediära processer.
I avseendet policyimplementering är Länsstyrelsen Östergötland den aktör i stödsystemet som främst engagerar
sig i systemet genom bland annat vägledning kring regelverk och insatser för att öka kunskapen kring policys.
Dessa systemiska aktiviteter likställs med en transfer-verkan mellan högre institutioner samt samhällen och
näringsliv. Därav sker också intermedieringen inom ramen för systemnivå 4.
Vidare pågår även omfattande påverkansarbete när det kommer till policy- och regimförnyelse i systemet, vilket
framförallt praktiseras av Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland genom insatser att samordna
och kanalisera påverkansarbete för regionala näringslivets räkning. Precis som i fallet för policyimplementering
är detta även ett bidrag som kan beskrivas som en systemnivå 4-transfer, där den intermediära parten utmanar
existerande lagstiftning och regim för att åstadkomma storskaliga strukturella förändringar. Detta går även i linje
med hur Kemp (2010) beskrivit att framväxten av eko-innovation framförallt drivs av miljölagstiftning och
ekonomiska incitament som exempelvis kostnadsbesparingar eller tillgång till nischmarknader och subventioner,
för att överbrygga problemet med dyra investeringskostnader för eko-innovations ”extra” samhälleliga ’spillover’-effekter (Rennings, 2000).
Däremot går det att ifrågasätta genomslagskraften för det östgötska stödsystemets systemnivå 4-intermediärer
och huruvida Östergötlands stödsystem demonstrerar det optimala sättet att organisera ett stödsystem på,
eftersom varken Region Östergötland eller Länsstyrelsen Östergötland förväntas favorisera viss innovation
ovanför annan innovation i någon större utsträckning, utan istället arbetar med ett bredare fokus mot
näringslivsutveckling och tillväxt i stort. Intermediärer på systemnivå 4 förväntas enligt Kanda et al. (2018)
utmana existerande policy och regim, vilket möjligen någon av de decentraliserade och operativt engagerade
aktörerna som systematiskt behandlar eko-innovation och andra nischer skulle kunna göra med större framgång,
till exempel Science Park Mjärdevi, Vreta Kluster eller Cleantech Östergötland. Backhaus (2010) har tidigare
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beskrivit att intermediärers roll inom energi- och miljösektorn är att förnya policys i en ’bottom-up’-struktur.
Kivimaa (2014) har tidigare bland annat pratat om det faktum att medan finansiellt neutrala aktörer (offentligt
förankrade aktörer) kan vara essentiella för hållbarhetsomställningar, kan politiskt och teknologiskt neutrala
aktörer i vissa fall kan stävja innovationsframväxt. Vidare beskriver Kivimaa (2014) hur en hållbar omställning
kommer kräva systemiska intermediärer som kan utmana existerande policy och regimer över tid, vilket även
går att koppla till litteratur som beskriver hur offentliga beslutsfattare bör applicera mer policys skräddarsydda
för avsedd eko-innovationstyp, i kontrast till det konventionella tillvägagångssättet att arbeta på en bredare
front med ett färre antal generella insatser (Kiefer et al., 2019).
Enligt Květoň och Horák (2018) skulle innovation i en region som Östergötland, där forskning och utveckling
förekommer med hög intensitet, erfara en betydande positiv effekt av skattelättnader för SMF som sysslar med
innovation. Dock tas beslut om skatter och avgifter på nationell nivå. Således är detta inte en reglering som
Region Östergötland eller Linköpings kommun kan göra på eget bevåg, och den typ av politiskt påverkansarbete
som krävs för dessa förändringar är något som ligger utanför aktörernas ansvar.
I och med att Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland finansiellt och politiskt är tätt knutna till
staten, har dessa störst incitament till att arbeta vertikalt i multilevelsperspektivet för att främja nationell och
regional tillväxt samt för att bygga ett ”väloljat” stödsystem. Detta stärks även av Markard och Truffer (2006)
som menar på att nischad innovation och nya tekniska lösningar kan stimuleras av ekonomiskt välbärgade
aktörer, av beslutsfattare inom policyområdet och av en efterfrågan inom specifika kundsegment eller
applikationsområden där den nya teknologin är bättre än den äldre, vilka alla är faktorer som bedömds stämma
överens med den rådande stödsystemsstrukturen och marknaden i Östergötland.
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8. Avslutande reflektion och slutsats
I den här uppsatsen har författarna försökt skapa en överblick för hur det östgötska stödsystemet är organiserat,
samt hur eko-innovation kan gagnas av intermediärers insatser i systemet. För att kunna uppfylla syftet och
besvara artikulerade frågeställningar (F1, F2 och F3) har författarna genomfört litteraturstudier inom områden
som rör eko-innovation, stödsystem, intermediärer och nätverksteori, varpå omfattande projektdata samlats in
och utgjort grunden för de visualiseringar som gjorts av stödsystemet i kapitel 5. Ett ramverk har även
identifierats och modifierats för att kunna analysera insamlade empiriska data och förstå hur studerade projekt
och aktörer arbetar nischfrämjande.
En av de största utmaningarna har varit att applicera ett vetenskapligt ramverk rörande strategisk
nischhantering, och tillämpa detta på interna processer i ett stödsystem, samt utröna vad detta kan säga om
stödsystemets förmåga att främja eko-innovation. En tydlig observation som gjorts i samband med uppsatsen
är att de största svårigheterna för att studera ett regionalt stödsystem bottnar i systemet komplexitet, där
monetära och sociala flöden mellan personer, organisationer, nätverk, samhällsnivåer och geografiska platser
sker med hög intensitet. Detta är också en av anledningarna till att författarna ämnat beskriva hur systemet är
organiserat på en övergripande strukturell nivå, även om ingen slutsats ännu kan dras för när och varför
aktörerna inom stödsystemet väljer att samverka. Vad som däremot går att konstatera är att BC som mätverktyg
kan ge en indikation på hur stort inflytande aktörerna har i ett nätverk. I detta fall ser författarna att Region
Östergötland i och med det offentliga regionala tillväxtansvaret samt LiU som universitet är de aktörer som
naturligt också är de centrala aktörerna i det regionala stödsystemet. Samtidigt kan aktörer med något lägre
centralitet fylla en funktion som kanal ut till företagen och samtidigt arbeta mer fokuserat med nischerna, där
exempelvis Cleantech Östergötland arbetar med miljöteknik. Organisationer med låg centralitet som
affärsänglar, banker och olika typer av rådgivare, har framförallt ett verksamhetsfokus mot entreprenörer, och
katalyserar därför inte samverkan i stödsystemet i samma utsträckning som mer centrala aktörer. Detta tyder
alltså på att aktörer med låg BC fokuserar mer på direkta bidrag och tjänster mot företagen de stödjer, och inte
på intermediering mellan olika parter.
Sett till studiens utförande som en fallstudie kan det ifrågasättas huruvida författarnas resultat och slutsatser
går att tillämpa i någon bredare kontext. Däremot hävdar författarna att något som den här uppsatsen redogör
för är hur organiseringen av regionala stödsystem som präglas av en offentlig förankring och vars ingående
aktörer finansierar sina aktiviteter genom strukturfondsmedel tenderar att koordineras kring ett fåtal större
aktörer. Dessa aktörer blir inflytelserika eftersom kraven på medfinansiering innebär att resursstarka
organisationerna blir nödvändiga för projektets genomförande och därför också kan påverka vilken riktning
projektet kan anta. Med fördel kan dessa centrala aktörer också åta sig det breda ansvaret för tillväxt i regionen
genom att artikulera behov och utveckla strategier utefter dessa samt bygga plattformar för kunskapsgenerering
och -spridning. Däremot konstaterar författarna att utmaningen för dessa typer av aktörer kan vara att fungera
som systemnivå 4-intermediärer för eko-innovation och vertikalt utmana existerande samhällsstrukturer och
regimer för att forma gynnsamma förhållanden som kan hjälpa eko-innovationer att ta sig från nischat tillstånd
till marknaden. Detta kan försvåras om aktören i fråga förväntas agera politiskt och teknologiskt neutralt.
Samtidigt kommer det också i dessa system med stor sannolikhet vara en utmaning att komplettera den ’topdown’-orienterade strukturfondsmodellen med matchande ’bottom-up’-krafter som löpande kan artikulera
utvecklingen för de behov och intressen som faktiskt råder bland SMF, vilket i det studerade systemet görs med
hjälp av decentraliserade organisationer och kommunala näringslivschefer som i kontrast till Region
Östergötlands strategiska verksamhet arbetar mer näringslivs- och nischnära.
Vid undersökningen av Östergötlands stödsystem har det framkommit att regionens stödsystem har gjort en
mognadsresa från att vara relativt informellt, med många aktörer som arbetar utan koordinering med
individuella intressen, till att bli mer självmedvetet och arbeta utefter gemensamt satta mål. I arbetet att
underlätta för nätverksbyggande mellan de stödjande aktörerna har Region Östergötlands initiativ ESBR
fungerat som en plattform för dialog och systemförbättring, samt för att främja det strategiska genomslaget
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genom ett fokuserat och kollektivt arbete med de regionala styrkeområdena. Vidare fungerar ESBR även som
ett forum där de decentraliserade organisationerna kan artikulera behov och skeenden ute bland de företag
som behöver stöd. Sammantaget kan det här användas som ett benchmarkingexempel för andra regioner som
vill utveckla sina stödsystem, där ett första steg kan vara att samla samtliga aktörer i systemet för att skapa en
medvetenhet kring hur de kan samarbeta och komplettera varandra. Genom att skapa plattformar och
mötesplatser specifikt utformade för att samla och koordinera stödsystemets aktörer kan gemensamma visioner
och förväntningar tas fram samtidigt som det blir möjligt att bygga förädlingstrattar (för slussandeprocesser av
SMF), motverka revirtänkande och prestige mellan aktörerna samt att arbeta mer fokuserat mot de nischer som
regionen vill främja.
En annan viktig faktor för Östergötlands stödsystem är universitetets stora inflytande, vilket är viktigt för
kunskapsgenerering och -spridning samt kartläggning och implementering av forskning på systemet. Regioner
som inte har egna universitet kan ha svårare för denna typ av samarbete, varför dessa regioner då bör delta i
interregionala och internationella projekt där andra regioners universitet är inblandade och där gemensamma
mål kan sättas över större geografiska områden.
Uppsatsen har identifierat tre frågeställningar, och dessa har besvarats i respektive kapitel. Nedan följer en
kortfattad sammanfattning angående varje frågeställning.
F1: Vilka interaktioner sker mellan aktörer inom stödsystemet?
Metoden för att ta fram nätverkskartor över systemets organisering har varit att använda gemensamma projekt
som proxy för interaktion mellan aktörer. Denna frågeställning besvaras således huvudsakligen med hjälp av
nätverkskartorna i kapitel 5. Utifrån dessa kan bland annat konstateras att de centrala organisationerna i det
regionala stödsystemet framförallt är de som verkar med offentliga och övergripande samhällsuppdrag som
Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun och Länsstyrelsen Östergötland, samt LiU som
statligt ägt universitet. Aktörer som verkar närmare näringslivet och innovation som Vreta Kluster, Cleantech
Östergötland och Nyföretagarcentrum förekommer mer decentraliserat, och antar därigenom roller som de
strategiska organens ”förlängda armar” ute i näringslivet, där det faktiska företags- och innovationsstödet också
praktiseras.
F2: Vilka systemfrämjande projekt utförs inom stödsystemet, och hur kan dessa kategoriseras under
funktioner för utveckling och/eller spridning av eko-innovationer?
Totalt identifierades 27 projekt som kunde anses vara systemfrämjande. Projekten är relativt jämnt fördelade
mellan huvudfunktionerna, men det finns en högre representation av projekt som hamnar i kategorin lärandeoch upptäckandeprocesser. Detta beror på att offentligt förankrade projekt förväntas generera samhällsnytta
genom att samla in och sprida kunskap och information inom projekt, och därför är en vanlig målbild i den typ
av projekt som studerats. Dessutom karakteriseras systemet av många projekt som skapar och underhåller
nätverk. Detta beror i stor utsträckning på att en vanligt förekommande strategi i regionen är att bygga arenor,
med syftet att stimulera ’triple helix’-samverkan inom regionens styrkeområden.
Fullständig lista på alla identifierade systemfrämjande projekt finns i bilaga 5.
F3: Vad är intermediärernas övergripande systempåverkan, och hur kan detta kategoriseras under funktioner
för utveckling och/eller spridning av eko-innovationer?
Många olika aktörer i det stödjande systemet skulle i teorin kunna genomföra eller anta systemiska intermediära
funktioner vid sidan av sina icke-systemiska och icke-intermediära aktiviteter. I besvarandet av F3 ämnade
författarna därför att analysera ett urval av aktörer och de intermediära bidrag som de genomför. Av de sju
studerade aktörerna ansågs fem stycken fylla någon typ av systemisk intermediär funktion. Deras systemiska
bidrag beskrivs och diskuteras utifrån intermediära funktioner och nivåer i kapitel 7.
Bland de aktörer som studerades djupare är det Region Östergötland, Länsstyrelsen Östergötland och
kommunerna som i synnerhet arbetar strategiskt med företagande i länet, med det viktiga tillägget att Region

57

Examensarbete VT 2019
Antka397 Albjo843
Östergötland är den organisation som offentligt ansvarar för regional tillväxt och därför tilldelas större resurser
ovanifrån för att utöva detta. Med det i åtanke bör det också betraktas som positivt att det finns en tydlig dialog
(starka bågar) dessa aktörer sinsemellan.
Vidare innebär det stora (nätverksmässiga och ekonomiska) inflytandet för dessa organisationer en möjlighet
att styra och samordna vad decentraliserade verksamheter i regionen ägnar sig åt genom finansieringsavtal och
ägardirektiv. I och med sin roll som navet för systemet antar Region Östergötland en koordinerande intermediär
roll via stödsystemets interna samverkan i ESBR och IKG samt genom inrättandet av ’triple helix’-plattformar
(innovationsmiljöer) för regionens styrkeområden. Bland dessa finns bland annat Cleantech Östergötland, som
aktivt arbetar för att artikulera behov hos miljöteknikföretag och att fungera som en systemnivå 3-intermediär
mellan akademi, offentlighet och näringsliv, något som också är fördelaktigt för eko-innovation som bevisligen i
hög utsträckning kräver samverkan mellan olika kompetenser och tillgång till nischade nätverk. Detta är också
ett exempel på ageranden för att rätta till marknadsmisslyckanden – vilket kan beskrivas vara fallet för ekoinnovation.
Rörande utnyttjande av systemets nätverk har uppsatsen dessutom redogjort för en ny funktion som har lagts
till i ramverket - mobilisering inför projektutlysningar, vilket med fördel är något som aktörer med hög BC (stor
intermedieringspotential) kan ägna sig åt. Detta anses vara en viktig funktion som Region Östergötland ägnar sig
åt och som i förlängningen har potential att göra så att fler och större investeringar sker i eko-innovationer,
vilket är fördelaktigt eftersom eko-innovation generellt behöver finansiell stöttning för att kunna överbrygga
dess karaktäristiska problem med dubbla externaliteter.
I avseendet kunskapsgenerering och spridning av information engagerar sig flera av aktörerna, tydligast inom
ramen för olika typer av samverkansprojekt. Detta går också i linje med det faktum att det studerade systemet
är präglat av en stark offentlighet, transparens och gemensamma mål att främja näringslivsutveckling. Däremot
indikerar resultaten på att LiU i stödsystemet har en systemnivå 3-intermediär roll, genom sin funktion som
kunskapsleverantör. Detta kan ske på bred front sett till universitetets intermedieringspotential. Bland annat
har universitetet inom ramen för flera projekt överfört kunskap från akademin till offentligheten kring hur stöd
kan anpassas för eko-innovation, som i regel kräver särskild hänsyn och vård.
Intermediära funktioner som lever upp till systemnivå 4 utövas endast av Region Östergötland och Länsstyrelsen,
i och med sina roller att uppströms kanalisera och artikulera behov för det regionala näringslivet, vilket på sikt
kan främja eko-innovation genom att utmana existerande regimstrukturer och hjälpa nya eko-innovationer till
marknaden och konkurrera med miljömässigt sämre alternativ. Detta är också vad tidigare litteratur beskrivit
som stödsystemets viktigaste bidrag till eko-innovation, även om det går att ifrågasätta huruvida dessa
organisationer sett till sin neutralitet kan arbeta för skräddarsydda policys för just eko-innovation.
Nyföretagarcentrum och Lead är båda organisationer som i kontrast till övriga organisationer har tydliga
erbjudanden gentemot entreprenörer och innovatörer. Dock har resultaten visat på att deras
intermedieringspotential kraftigt skiljer sig åt. Lead har en hög intermedieringspotential och flertalet systemiska
bidrag, vilka dock inte kvalificeras som intermediära, om än fortfarande vitala för innovation eftersom ekoinnovation framförallt föds ur nischer som fått växa i inkuberade tillstånd, separerade från den öppna
marknaden. Nyföretagarcentrum å andra sidan har en låg intermedieringspotential och en uttalad roll i systemet
att agera som en ’entry point’ för nyföretagare, och genomför därför inte några systemiska horisontella eller
vertikala intermediära processer. Dessa ovanstående exempel antyder att ytterligare studier krävs för att
verifiera huruvida en aktörs centralitet i nätverket kan säga något mer om aktörens systemiska intermediering,
eftersom BC i den här studien snarare mäter aktörens potentiella förmåga att intermediera mellan enskilda
entiteter.
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9. Framtida studier
Uppsatsen har tidigare redogjort för de svagheter som funnits i genomförandet av studien, framförallt
bestående i de avgränsningar som använts. Med hänsyn till dessa ges nedan ett antal rekommendationer för
framtida studier på ämnesområdet, vilka kommer kunna verifiera, komplettera och vidare undersöka
uppsatsens fynd.
I den här uppsatsen har författarna endast ämnat kartlägga interaktioner och processer inom ett stödsystem,
varför det empiriska fokuset ständigt legat på de stödjande organisationerna. Däremot visade det sig vara en
komplex uppgift att studera de stödjande aktörernas bidrag och förmåga att främja eko-innovation utan att sätta
erhållna resultat i en kontext där de SMF och innovatörer som tar emot stödet finns inkluderade. En intressant
dimension hade därför varit att genomföra en liknande studie där SMF är inkluderade. En sådan studie skulle, i
kontrast till vad denna uppsats behandlat, kunna studera hur olika ärenden slussas genom systemet, och därmed
inte missa viktiga delar av stödsystemets erbjudande. För att ingående beskriva ett stödsystem skulle denna
faktor dessutom kunna kombineras med en mer dynamisk approach. En av rapportens svagheter är den statiska
kartläggningen av systemet, vilket följer av att projekt har använts som en proxy för interaktioner. Ett intressant
tillvägagångssätt hade istället kunnat vara att låta de stödjande aktörerna interagera med såväl andra aktörer i
stödsystemet som SMF och kartlagt dessa interaktioner utmed en tidsaxel. Detta hade gett en väldigt
omfattande bild av ett stödsystem, och således kunna användas för analyser kring hur, när och varför som
interaktioner mellan stödjande aktörer sker, och hur detta varierar baserat på naturen hos entreprenören som
får stöd, parallellt med mer avancerade nätverksanalyser.
Rörande nätverksanalyserna så utgjorde den här studien, så vitt författarna känner till, den första
undersökningen av ett stödsystem där kvantitativa nätverksteoretiska mätverktyg tillämpades och jämfördes
med kvalitativa data för att säga något mer om hur BC kan ge en indikation om en aktörs förmåga att agera
intermediär på olika nivåer och mellan olika entiteter, nätverk och institutioner. Metoden bedöms därför
fortfarande vara relativt oprövad, vilket öppnar upp för studier där det metodiska och analyserande arbetet
förfinas.
För att öka generaliserbarheten i studien hade en likartad undersökning kunnat genomföras på ett annat
regionalt stödsystem. Detta eftersom den här studien endast studerat Östergötlands stödsystem, varför det har
varit svårt att säga något om stödsystem generellt utifrån erhållna resultat. Ytterligare studier av stödsystem i
Sverige eller utomlands som utgår från den framtagna metoden hade därför kunnat utgöra grunden för
intressanta komparativa studier och verifiering av erhållna resultat.
Sett till den här studiens bristande tidsresurser hade en kompletterande studie kunnat undersöka aktörernas
bidrag och roller till de projekt de ingår i, vilket inte har varit fallet för denna uppsats. Information om detta hade
ytterligare fördjupat kunskapen om vilken funktion aktörerna fyller i stödsystemet, samt vilka roller de antar i
olika typer av projekt.
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Appendix
Bilaga 1. Intervjumall
Medtaget material: Ljudinspelningsverktyg.

Inledande genomgång
•
•
•
•
•

Godkännande av inspelning
Introduktion av oss själva och forskningsområdet
Angivelse av fokuset kring just interaktioner genom projekt inom stödsystemet
Angivelse av fokuset kring eko-innovation
Beskrivning av intervjuupplägget för intervjuobjektet

Frågor för intervjun
1. Bakgrund - intervjuperson
1.1

Namn, titel och roll/ansvarsområde?

2. Bakgrund - aktören och dess roll inom stödsystemet
2.1

Hur arbetar ni med företagsstöd? Beskriv företagsstödet som ni erbjuder.
2.1.1

Vilka typer av aktiviteter kan ert företagsstöd sammanfattas med?

2.1.2

Vilka av dessa aktiviteter syftar till att vårda/främja eko-innovation?

2.1.4

Vilka typer av företag stödjer ni (Omsättningskrav, antal anställda, sektor, ägande,
mognad b2b, b2c, etc.)?

2.2

Vart finns ni? Nationellt, regionalt, lokalt?

2.3

Hur skulle ni beskriva er organisations ägande- och styrningsform (Offentligt vs privat? Topdown vs bottom-up?)

3. Stödsystemet
Syfte: Vi ämnar i vår uppsats ta fram en visualisering över hur stödsystemet “hänger ihop” och vilka interaktioner
som sker inom det. Detta har vi tänkt göra genom att studera hur aktörer inom stödsystemet samarbetar med
varandra i olika stödsystems- eller företagsutvecklande projekt för att hjälpa företag att arbeta med
ekoinnovation, genom t.ex. Minskad energiförbrukning, materialanvändning eller utsläpp. Därför syftar följande
del till att kartlägga stödjande aktörers inblandning i projekt upprättade inom stödsystemet.
3.1

Vad innebär ett effektivt och välfungerande stödsystem för er?

3.2

Ser ni några andra aktörer inom stödsystemet, offentliga eller privata, som konkurrenter till er
verksamhet?

3.2

Hur utvärderas er/andra aktörers bidrag till stödsystemet? Vad rapporteras och till vem
rapporteras det?

4. Interaktioner – Projekt (efterfrågar endast projektdokument om möjligt)
4.1

Vilka projekt rörande näringslivsutveckling har ni bedrivit eller deltagit i under tidsperioden
2017-idag (även oavslutade projekt)?
4.1.1

Vad var syftet/ambitionen/målen med respektive projekt?

4.1.2

Vad var er roll och bidrag till projektet?
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4.1.3

Var projektet lokalt, regionalt, interregionalt eller nationellt?

4.1.4

Vilken budget och tidsram hade projektet?

4.1.5

Vilken aktör ägde av projektet?

4.1.6

Hur finansieras projekten? Vilka är finansiärerna?

4.1.7

Vilka andra aktörer var inblandade i projekten, och vad bidrog dessa med?

4.2

Finns det några dokument som rör dessa projekt som vi kan ta del av som kan säkerställa givna
empiriska data?

4.3

Vilka andra stöd-/innovationsfrämjande projekt bedrivs inom stödsystemet som ni anser vi bör
inkludera i vår uppsats?

5. Frågor rörande systemfrämjande aktiviteter
Syfte: Det finns idag ett forskningsgap angående stödjande aktörers roll och funktion utöver deras erbjudanden
till bolagen som söker stöd. Därför avser vi i följande del ta ett mer övergripande perspektiv för aktörens bidrag
bortom enskilda projekt, dvs vilka aktiviteter finns för att smörja stödsystemet, t.ex. Policyarbete och inrättande
av s.k. Inkubationsutrymmen där innovation kan utvecklas utan att påverkas av konventionella marknadskrafter
och konkurrens.
5.1

Hur anser ni att stödjande aktörer kan arbeta med mer systemfrämjande aktiviteter för att
”smörja” stödsystemet?

5.1

Vilka av era aktiviteter bedömer ni främja stödsystemets funktion i stort? Hur och varför?

5.2

Hur anser ni att era erbjudanden och bidragen gentemot enskilda företag är något som även
genererar positiva effekter på en större systemnivå? Konkreta exempel efterfrågas.

5.4

Vad har ni för egna erfarenheter av lagstiftning- och policystyrning inom innovationsområdet,
och arbetar ni själva med något påverkansarbete?

5.5

Vilka andra systemfrämjande aktiviteter anser intervjuobjektet att vi bör ta hänsyn till, som
skulle kunna förbättra stödsystemets prestanda

6. Frågor rörande kompletterande dokumentation
6.1

Finns det någon dokumentation av dessa som vi kan ta del av som kan säkerställa givna
empiriska data?

6.2

Har ni en årsrapport vi kan ta del av?

6.3

Har ni en projektportfölj vi ka ta del av?

6.4

Finns det övrig projektdokumentation vi kan ta del av (projektbeskrivningar, -ansökningar eller
dylikt)?

7. Avslutande frågor
7.1

Har vi er tillåtelse att ta med namn på intervjuobjekt i uppsatsen?

7.2

Har vi er tillåtelse att ta med namn på företag i uppsatsen

7.3

Är ni tillgängliga för feedback på uppsatsen
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Bilaga 2. Projektlista
Projekt

Tidsram

Geografisk
omfattning

Inblandade aktörer från stödsystemet

Projektägare

Finansierande parter
från stödsystemet

Access

2016-2019
2018-2030

Ammoniakmätning
fjäderfästallar

2017-2018

LiU Innovation, LiU Relation, LiU, Uppsala
Universitet, Örebro universitet
LiU, Vreta Kluster, Region Östergötland,
Hushållningssällskapet
Vreta Kluster, Hushållningssällskapet.

Uppsala Universitet

Agtech 2030

Östra Mellansverige
(interregionalt)
Östergötland
(lokalt/regionalt)
Östergötland
(lokalt/regionalt)

BELT: Baltic
Entrepreneurship
Laboratories
Cirkulär ekonomi
genom industriell
samverkan
Digital fjäderstall

2015-2018

Internationellt

InGenious East Sweden, Demola Latvia, Laurea
University of Applied Sciences (finland)

The Baltic Institute
of Finland

Tillväxtverket +
medfinansiering
Vinnova +
medfinansiering
Stiftelsen
lantbruksforskning,
Region Östergötland
Norrköping Science Park
+ utländska aktörer

2018-2019

Östergötland
(lokalt/regionalt)

Energikontoret
Östergötland

ERUF (via Tillväxtverket)

2018-2019

Interregionalt

Energikontoret Östergötland, Cleantech
Östergötland, LiU, Norrköpings kommun, andra
östgötska kommuner
LiU, Hushållningssällskapet, Vreta Kluster

Vreta Kluster

DMA: Dynamisk
miljödriven
affärsutveckling
ECS-ISR: East Central
Sweden Innovative
Smart Regions

2018-2019

Östergötland
(lokalt/regionalt)

Länsstyrelsen Östergötland, Almi Östergötland, LiU,
Vreta Kluster, Energikontoret Östergötland

Länsstyrelsen
Östergötland

Stiftelsen
lantbruksforskning
Tillväxtverket +
medfinansiering

2018-2020

Östra mellansverige
(interregionalt)

Region Västmanland

ERUF (via tillväxtverket)
+ medfinansiering

ELIN

2019-2020

-

Vinnova

Emphysis

2017-2020

Östergötland
(lokalt/regionalt)
Internationellt

Region Västmanland, Region Östergötland,
Regionförbundet Sörmland, Region Uppsala, Region
Örebro län, Kommunala näringslivskontor i och
utanför Östergötland.
RISE, Linköpings kommun, LiU, Region Östergötland,
Science Park Mjärdevi
RISE, LiU

LiU

Vinnova

Energieffektiva
företag genom
Energikontor i
samverkan

2015-2018

Östra mellansverige
(interregionalt)

Örebro Läns
landsting

ERUF (via Tillväxtverket)
+ medfiniansiering

Energikontor i
samverkan för
smartare
energianvändning

2019-2022

Östra mellansverige
(interregionalt)

Örebro Läns
landsting

ERUF (via Tillväxtverket)
+ medfinansiering

Energiriket - en
plattform för
effektiva och hållbara
energilösningar med
stark
företagskoppling
ESBR Ambassadör
(omgång 1 och 2)

2015-2018

Östra mellansverige
(interregionalt)

Region Östergötland, Energikontoret Östergötland,
Energikontoret Region Örebro län, Energikontoret i
Mälardalen (andra svenska energikontor), Region
Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län,
Regionförbundet Sörmland, Regionförbundet
Uppsala län
Region Östergötland, Energikontoret Östergötland,
Energikontoret Region Örebro län, Energikontoret i
Mälardalen (andra svenska energikontor), Eskilstuna
Kommun, Region Uppsala, Region Västmanland,
Region Örebro län, Regionförbundet Sörmland,
Regionförbundet Uppsala län
East Sweden Energy ekonomisk förening
(Energiriket) , LiU, Region Östergötland, Linköpings
Kommun, Norrköpings Kommun + andra östgötska
kommuner + andra ÖMS-baserade kommuner

East Sweden Energy
ekonomisk förening
(Energiriket)

ERUF (via Tillväxtverket)
+ medfinansiering
(offentlig + privat)

löpande

Östergötland
(lokalt/regionalt)

LiU Relation, Söderköpings kommun
Ydre kommun
Region Östergötland
Almi Östergötland
Science Park Mjärdevi
Norrköpings Science Park
Aerospace Cluster Sweden
Cleantech Östergötland, Coompanion, Växtkraft
Kinda, Linköpings Kommun, Ödeshögs Kommun,
Lead, InGenious East Sweden, Länsstyrelsen
Östergötland, Tillväxt Motala, Nyföretagarcentrum,

Region Östergötland

Region Östergötland

LiU
Vreta Kluster
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ESIC: East Sweden
Infra Cluster

EST: East Sweden
Tillväxtkapital (fas 1 &
2)

Etanolarena
Östergötland
FLIPin

2014-2035
(följer
Ostlänkens
genomföra
nde)
2015-2018
(Ny
omgång
med något
förändrad
uppdragsm
odell inledd
2019)
2018-2020
2019-2020

Norrköpings Kommun, Näringslivscentrum
Åtvidaberg
Östsvenska Handelskammaren, Linköpings Kommun,
Södertälje Kommun, Trosa Kommun, Nyköping
Kommun, Norrköpings kommun, Region Sörmland,
Region Östergötland

Östsvenska
Handelskammaren
(tillsammans med
partners)

Egen finansiering +
partners +
medlemsavgift

Interregionalt

Region Östergötland, Östsvenska Handelskammaren,
Lead, Almi Invest, Affärsänglar/riskkapitalister

Östsvenska
Handelskammaren

Östsvenska
Handelskammaren,
Banker (i Östergötland),
Lead, Region
Östergötland

Östergötland
(lokalt/regionalt)
Östergötland
(lokalt/regionalt)

Norrköpings Kommun

Scania Sverige AB

Energimyndigheten

Linköpings Kommun, Norrköpings Kommun, Region
Östergötland, Business Sweden, Länsstyrelsen
Östergötland, LiU, Science Park Mjärdevi, Norrköping
Science Park, Lead
RISE, Region Östergötland, LiU

Linköpings Kommun
och Norrköpings
Kommun

Linköpings Kommun och
Norrköpings Kommun

RISE

Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland,
Linköpings Kommun, Norrköpings Kommun, Almi
Östergötland, Energikontoret Östergötland,
länsstyrelsen Örebro län, Energikontoret i
Mälardalen, Region Västmanland, Region Örebro län,
Regionförbundet Sörmland, Region Uppsala
Energikontoret MälardalenUppsala och
Södermanlands län), Region Örebro län,
Länsstyrelsen Västmanlands län, Stuns Energi +
andra landsting/regioner, kommuner och
energikontor utanför Östergötland
Länsstyrelsen Östergötland, Energikontoret
Östergötland

Länsstyrelsen
Östergötland.

Tillväxtverket +
medfinansiering
ERUF (via Tillväxterket) +
medfinansiering

Länsstyrelsen
Östergötland

Svenska Institutet +
medfinansiering

Region Östergötland, Vreta Kluster

Vreta Kluster

Region Östergötland

Swedish Incubators
& Science Parks,
Lead, Things, Sting,
Minc, Uminova
Innovation
Sankt Kors
Fastighetsbolag
Varierar. Företaget
äger projektet fram
tills projektstart för
studenterna, varpå
företaget har
möjlighet att köpa
tillbaka
äganderätten över
projektet i slutfasen
Region Östergötland
och Länsstyrelsen

Vinnova,
Energimyndigheten,
Tillväxtverket
+medfinansiering

Öst - ostlänken
(interregionalt)

FoU-lotsar i Östra
Mellansverige
Framtidens solel i
östra mellansverige (1
och 2)

2019-2020

Green Govern

2018-2019

Gröna näringars
utveckling genom
Vreta Kluster
Ignite Sweden

2018-2020

Kan
betraktas
som 20172019)

Nationellt

Swedish Incubators & Science Parks, Lead, Things,
Sting, Minc, Uminova Innovation, Business Sweden,
Urban ICT Arena. Automation Region, Science Park
Mjärdevi

IMA: Innovative
Materials Arena
Ingenious
tvärdiciplinärt
utvecklingsprojekt
(799G52)

2018-2020

Östergötland

Går som
terminslång
a kurser, 8
HP

Östergötland
(lokalt/regionalt)

Region Östergötland, LiU, AeroSpace Cluster
Sweden.
InGenious East Sweden, LiU Innovation, LiU Relation,
LiU (studenter + administration)

Innovation Week

Årliga
veckolånga
events
(2018)

Östergötland
(lokalt/regionalt)

2019-2022

Östra mellansverige
(interregionalt)
Östra mellansverige
(interregionalt)

Baltic sea
cooperation
(internationellt)
Östergötland
(lokalt/regionalt)

Region Östergötland, LiU, Science Park Mjärdevi,
Linköpings Kommun, Norrköping Science Park,
Norrköpings Kommun, Almi Östergötland,
Länsstyrelsen Östergötland, Östsvenska
Handelskammaren

ERUF (via Tillväxtverket)
-

Region Östergötland (73
%) + medfinansiering av
andra ingående parter
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Innovativ
proteinproduktion för
cirkulära
näringsflöden och
bättre djurhälsa
Internationaliseringss
töd och Draknästet En väg till rätt
exportstöd
IoT offentlig logistik

2018-2019

Östergötland
(lokalt/regionalt)

Vreta Kluster, Husthållningssällskapet Östergötland

Hushållningssällskap
et Östergötland

Vinnova

Årligt
förekomma
nde, 2-3
dagar
2018-2021

Östergötland
(lokalt/regionalt)

Almi Östergötland, Almi Invest, Region Östergötland,
Business Sweden, Östsvenska Handelskammaren, LiU

Region Östergötland

Tillväxtverket

Vinnova

2018-2021

Region Östergötland, Science Park Mjärdevi,
Nationellt Forensiskt Centrum, LiU, RISE
Region Östergötland, Linköpings Kommun,
Norrköpings kommun, LiU
Cleantech, Länsstyrelsen

Region Östergötland

Logistikkluster
Östergötland
Lokala lösningar för
ökad återvinning
Lunchklubben
Linköping
Lunchklubben
Norrköping
Nutrinflow

Norrköping
Kommun
Cleantech
Östergötland
LiU Relation

ERUF (via Tillväxtverket)
+ medfinansiering
Länsstyrelsen

LiU, Norrköping Science Park, Visual Sweden, Region
Östergötland
Länsstyrelsen Östergötland, RISE

LiU Relation

-

ProAgria Southern
Finland

ERUF (Via Tillväxtverket)

PEA: Printed
Electronics Arena (1
och 2)

2015-2018

Östergötland
(lokalt/regionalt)
Östergötland
(lokalt/regionalt)
Östergötland
(lokalt/regionalt)
Östergötland
(lokalt/regionalt)
Östergötland
(lokalt/regionalt)
Interreg Central
Baltic
(Internationellt)
Östergötland
(lokalt/regionalt)

RISE, LiU

RISE

Pilotprojekt för
talangattraktion

2019

Östergötland
(lokalt/regionalt)

Science Park
Mjärdevi

Plattform för
miljöteknik Östergötlands
utvecklingsplattform
för miljöteknikföretag
i Ebbepark
Regional nod inom
Smart City Sweden
Regional Plattform
för strategiskt energioch klimatarbete
Right Agenda
Accelerator
S4S: Scale up for
sustainability
Samverkansuppdrage
t - Energiinnovationer
Smart Tillväxt

2017-2019

Östergötland
(lokalt/regionalt)

Region Östergötland, Norrköping Science Park,
Science Park Mjärdevi, Linköpings Kommun,
Norrköpings Kommun, Visual Sweden, Vreta Kluster
Region Östergötland, Cleantech Östergötland

Vinnova, Region
Östergötland,
Norrköpings Kommun,
ERUF (via Tillväxtverket)
och RISE
Alla parter finansierar

Sankt Kors

Sankt kors 600 000 och
Region Östergötland 600
000 (1:1-medel)

2018-2019

Östergötland
(lokalt/regionalt)
Östra mellansverige
(interregionalt)

Cleantech Östergötland, Andra svenska cleantechföreningar och Science Parks
Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland

IVL - Svenska
Miljöinstitutet
Länsstyrelsen
Östergötland

Energimyndigheten

Vinnova +
medfinansiering
EU - Erasmusfond

2017-2019

Interregionalt

2018-2021

Östra mellansverige
(interregionalt)

LiU Innovation, Region Östergötland, Almi
Östergötland, InGenious East Sweden, LiU
LiU, Cleantech Östergötland, InGenious East Sweden,
Utländska Universitet i Holland och Tyskland.
Lead, Cleantech Östergötland, Science Park Mjärdevi,
Norrköping Science Park
Almi Östergötland, Region Östergötland

LiU Innovation

2019-2021

Östergötland
(lokalt/regionalt)
Internationellt

Sommarmatchen

Årligt
förekomma
nde
(sommarjo
bb)
2018

Östergötland
(lokalt/regionalt)

LiU, LiU Innovation

Östergötland
(lokalt/regionalt)

LiU, Vreta Kluster, Hushållningssällskapet
Östergötland

Spridning av metoder
för högteknologiskt
lantbruk genom
forskningsresultat
från projektet
Grönovation

2018-2019
Lunchnätve
rk
Lunchnätve
rk
2017-2019

2018-2022

2019-2020

LiU, Mjärdevi Science Park, Region Östergötland

LiU

-

ERUF (via Tillväxtverket)
+ medfinansiering

Science Park
Mjärdevi
Almi Östergötland
(för Östergötlands
räkning)
LiU Innovation

Energimyndigheten +
medfinansiering
ERUF (via Tillväxtverket)
+ medfinansiering

LiU

Vinnova

LiU
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Super interreg Europe

2016-2021

Internationellt

Testbädd UAV

2016-2020

Nationellt

Tre steg till smart
tillväxt
Utveckling BioDriv
Öst

2019-2020

Östergötland
(lokalt/regionalt)
Östra mellansverige
(interregionalt)

Venture Arena

2016-2019

VäxtHus

2015-2018

Växtzon & Swedish
Scaleups

2015-2022

Östra mellansverige
(interregionalt)

Öppen bilddatabas
för växtodling
Östgötautmaningen
(Fossilfria transporter
i offentlig sektor)

2018-2020

Östergötland
(lokalt/regionalt)
Östergötland
(lokalt/regionalt)

2017-2020

2018-2020

Östergötland
(lokalt/regionalt)
Östergötland
(lokalt/regionalt)

Länsstyrelsen Östergötland, LiU, Utländska
universitet, utländska länsstyrelser, utländska
regioner/provinser
RISE, LIU, FOI, andra svenska universitet, andra
svenska kommuner
LiU, Almi

-

ERUF (via Tillväxtverket)

RISE

Vinnova +
medfinansiering
ERUF (via Tillväxtverket)

Region Östergötland, Länsstyrelsen Östergötland,
RISE, andra länsstyrelser och regioner/landsting i
Östra mellansverige
Lead, LiU Innovation, Region Östergötland

Biogas Öst

ERUF (via Tillväxtverket)
+ medfinansiering

LiU

Region Östergötland

LiU, Almi Östergötland, Cleantech Östergötland,
Vreta Kluster, Länsstyrelsen Östergötland

ALMI Östergötland

Norrköping Science Park, Vreta Kluster, Lead, Science
Park Mjärdevi + andra ÖMS-baserade inkubatorer
och science parks (Eskilstuna, Linköping, Norrköping,
Strängnäs, Uppsala, Västerås och Örebro)
RISE, LiU

Västerås Science
Park

ERUF (via Tillväxtverket),
Energimyndigheten,
Region Östergötland +
medfinansiering
ERUF (via Tillväxtverket),
Region Östergötland

RISE

Vinnova

Linköpings Kommun, Region Östergötland + andra
kommuner i Östergötland

Energikontoret
Östergötland (en del
av Region
Östergötland)

ERUF (via Tillväxtverket)
+ medfinansiering

Almi

71

Examensarbete VT 2019
Antka397 Albjo843

Bilaga 3. Sorteringsskript
function sortering() {
var ss1 = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName("1");
var ss2 = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName("2");
var counter = 2;
ss2.getRange(1, 1).setValue("Source");
ss2.getRange(1, 2).setValue("Target");
for (i=1 ; i>0 ; i++) {
if (ss1.getRange(i, 1).isBlank()) {
break;
}
var aktor = ss1.getRange(i, 1).getValue();
var projekt = ss1.getRange(i, 2).getValue();
for (j=i+1 ; j>0 ; j++) {
if (ss1.getRange(j, 1).isBlank()) {
break;
}
var proj2 = ss1.getRange(j, 2).getValue();
var akt2 = ss1.getRange(j, 1).getValue();
if (proj2 == projekt) {
ss2.getRange(counter, 1).setValue(aktor);
ss2.getRange(counter, 2).setValue(akt2);
counter = counter + 1;
}
}
}
}
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Bilaga 4. Tabell över bågstyrka
LiU
Linköpings kommun

Region Östergötland
Region Östergötland

16
10

Andra
kommuner
LiU Relation

Norrköpings kommun

Region Östergötland

9

LiU

Region Östergötland

Science
Mjärdevi
Norrköpings
kommun
RISE

8

Linköpings kommun
LiU

Park

8
7

Länsstyrelsen
Östergötland
Almi Östergötland

Region Östergötland

7

Region Östergötland

7

Region Östergötland

Vreta Kluster

6

Norrköping Science Park

Science
Park
Mjärdevi
Region Östergötland

6

6

Almi Östergötland

Norrköpings
kommun
LiU

Region Östergötland

RISE

5

LiU
LiU

Science
Mjärdevi
Vreta Kluster

LiU

LiU Innovation

Linköpings kommun

Science
Mjärdevi
LiU

Norrköping Science Park
LiU

6

östgötska

Region Östergötland

4

Region Östergötland

3
3

Länsstyrelsen
Östergötland
Länsstyrelsen
Östergötland
InGenious

Norrköping Science
Park
Science
Park
Mjärdevi
Norrköping Science
Park
LiU

Hushållningssällskapet

LiU

3

Energikontoret
Östergötland
Cleantech Östergötland

Länsstyrelsen
Östergötland
Region Östergötland

3

Cleantech Östergötland

Länsstyrelsen
Östergötland
LiU

3

Linköpings kommun

3
3

Cleantech Östergötland

3
3
3

3

3

5

Andra
östgötska
kommuner
Andra
östgötska
kommuner
Almi Östergötland

5

Almi Östergötland

Norrköpings
kommun
Norrköpings
kommun
Linköpings kommun

5

Science Park Mjärdevi

Vreta Kluster

2

5

RISE

2

5

Region Östergötland

Science
Park
Mjärdevi
Visual Sweden

Science
Park
Mjärdevi
Region Östergötland

5

Norrköpings kommun

2

5

Norrköping Science Park

Östsvenska
Handelskammaren
Vreta Kluster

Länsstyrelsen
Östergötland
Hushållningssällskapet

LiU

5

Norrköping Science Park

Visual Sweden

2

LiU Relation
5

Almi Östergötland

Länsstyrelsen
Östergötland
Region Östergötland

5

LiU Relation

4

LiU Innovation

Science
Park
Mjärdevi
Norrköping Science
Park
Region Östergötland

2

Vreta Kluster

LiU Innovation

LiU Relation

2

Science
Mjärdevi
Norrköpings
kommun
LiU Relation

4

LiU

Östsvenska
Handelskammaren
Östsvenska
Handelskammaren
LiU

2

Norrköpings
kommun
Linköpings kommun

2

Lead

2

Vreta Kluster

2

RISE

2

LiU Innovation

2

Linköpings kommun
Lead
Lead

Östsvenska
Handelskammaren
Norrköpings kommun
Norrköping Science Park
LiU
Linköpings kommun
Lead
Länsstyrelsen
Östergötland
Länsstyrelsen
Östergötland
Energikontoret
Östergötland

6

Park

Park

Park

4
4

Norrköping Science
Park
Norrköping Science
Park
Norrköpings
kommun
Linköpings kommun

4

Region Östergötland

4

4
4
4

Linköpings kommun
Lead
Lead
Lead
Länsstyrelsen
Östergötland
Länsstyrelsen
Östergötland
Länsstyrelsen
Östergötland
InGenious

3
3

2

2

2
2

2
2

2
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InGenious

Region Östergötland

2

InGenious

LiU Relation

2

InGenious

Norrköping Science
Park
Region Östergötland

2

1

Nyföretagarcentrum

Science
Park
Mjärdevi
Region Östergötland

Nyföretagarcentrum

Östgötska NC:s

1

2

Norrköpings kommun

Vreta Kluster

1

Linköpings kommun

2

Norrköpings kommun

Visual Sweden

1

Norrköpings
kommun
LiU

2

Norrköpings kommun

RISE

1

Norrköpings kommun

Östgötska NC:s

1

Norrköpings kommun

Nyföretagarcentrum

1

2

Norrköping Science Park

1

Norrköping Science Park

Östsvenska
Handelskammaren
Östgötska NC:s

Norrköping Science Park

Nyföretagarcentrum

1

Cleantech Östergötland

Science
Park
Mjärdevi
Norrköping Science
Park
Lead

LiU Relation

Visual Sweden

1

Cleantech Östergötland

InGenious

2

LiU Relation

Östgötska NC:s

1

Cleantech Östergötland

2

LiU Relation

Nyföretagarcentrum

1

2

LiU Relation

2

LiU

Norrköpings
kommun
Visual Sweden

1

Business Sweden

Norrköpings
kommun
Science
Park
Mjärdevi
Region Östergötland

Business Sweden

LiU

2

Linköpings kommun

Vreta Kluster

1

Business Sweden

Lead

2

Linköpings kommun

Visual Sweden

1

Andra
östgötska
kommuner
Andra
östgötska
kommuner
Andra
östgötska
kommuner
Almi Östergötland

LiU

2

Linköpings kommun

Östgötska NC:s

1

Linköpings kommun

Nyföretagarcentrum

1

Energikontoret
Östergötland
Cleantech
Östergötland
Östsvenska
Handelskammaren
Science
Park
Mjärdevi
Norrköping Science
Park
InGenious

2

Linköpings kommun

LiU Relation

1

Linköpings kommun

RISE

1

Lead

LiU Innovation

1

Hushållningssällskapet
Energikontoret
Östergötland
Energikontoret
Östergötland
Energikontoret
Östergötland
Cleantech Östergötland
Cleantech Östergötland

Business Sweden

2

2
2

2
2

Nyföretagarcentrum

1

1

1

Lead

Vreta Kluster

1

2

Lead

1

2

Lead

Östsvenska
Handelskammaren
Östgötska NC:s

2

Lead

Nyföretagarcentrum

1

Cleantech
Östergötland
Vreta Kluster

2

Lead

LiU Relation

1

2

Östsvenska
Handelskammaren
Östgötska NC:s

1

Energikontoret
Östergötland
Region Östergötland

Nyföretagarcentrum

1

Östsvenska
Handelskammaren
Region Östergötland

2

LiU Relation

1

2

Länsstyrelsen
Östergötland
Länsstyrelsen
Östergötland
Länsstyrelsen
Östergötland
Länsstyrelsen
Östergötland
InGenious

1

Vreta Kluster

1

InGenious

Science
Park
Mjärdevi
Östgötska NC:s

Science Park Mjärdevi

Visual Sweden

1

InGenious

Nyföretagarcentrum

1

Östsvenska
Handelskammaren
Östgötska NC:s

Science
Park
Mjärdevi
Science
Park
Mjärdevi
Region Östergötland

1

InGenious

1

1

InGenious

Norrköpings
kommun
Linköpings kommun

1

InGenious

Lead

1

Almi Östergötland
Almi Östergötland
Almi Östergötland
Almi Östergötland
Almi Östergötland
Almi Östergötland
Almi Invest
Almi Invest
Aerospace
Sweden
Visual Sweden

Östgötska NC:s

Cluster

2

2

1

1

1

1
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InGenious

1

FOI

Länsstyrelsen
Östergötland
RISE

Andra
östgötska
kommuner
Andra
östgötska
kommuner
Andra
östgötska
kommuner
Andra
östgötska
kommuner
Andra
östgötska
kommuner
Andra
östgötska
kommuner
Andra
östgötska
kommuner
Andra
östgötska
kommuner
Almi Östergötland

Nyföretagarcentrum

1

Norrköping Science
Park
LiU Relation

1

FOI

LiU

1

Energiriket

Region Östergötland

1

Energiriket

1

Energiriket

Norrköpings
kommun
LiU

Lead

1

Länsstyrelsen
Östergötland
InGenious

1

Energiriket

Linköpings kommun

1

Energikontoret
Östergötland
Coompanion

Vreta Kluster

1
1

Coompanion

Science
Park
Mjärdevi
Region Östergötland

Coompanion

1

Energiriket

1

Coompanion

Östgötska NC:s

1

LiU Innovation

1

Coompanion

Nyföretagarcentrum

1

Almi Östergötland

Business Sweden

1

Coompanion

1

Coompanion

Norrköpings
kommun
Norrköping Science
Park
LiU Relation

Almi Östergötland

Östgötska NC:s

1

Almi Östergötland

Nyföretagarcentrum

1

Almi Östergötland

LiU Relation

1

1

Almi Östergötland

Lead

1

Coompanion

Linköpings kommun

1

Almi Östergötland

Coompanion

1

Coompanion

Lead

1

Almi Östergötland

1

Coompanion

1

Almi Invest

Coompanion

Länsstyrelsen
Östergötland
InGenious

Andra
östgötska
kommuner
LiU

1

Almi Invest

Business Sweden

1

Cleantech Östergötland

Vreta Kluster

1

Almi Invest

Almi Östergötland

1

Cleantech Östergötland

Östgötska NC:s

1

Almi Invest

Lead

1

Cleantech Östergötland

Nyföretagarcentrum

1

Almi Invest

1

Cleantech Östergötland

LiU Relation

1

Banker
i
Östergötland
Region Östergötland

Cleantech Östergötland

Linköpings kommun

1

Coompanion

1

Cleantech Östergötland

Energikontoret
Östergötland
Östsvenska
Handelskammaren
Norrköpings
kommun
Norrköping Science
Park
Linköpings kommun

1

Östsvenska
Handelskammaren
Lead

1

Cleantech Östergötland

Länsstyrelsen
Östergötland
Region Östergötland

1

Östsvenska
Handelskammaren
Lead

1

Science
Park
Mjärdevi
Östgötska NC:s

1

Coompanion

Business Sweden
Business Sweden
Business Sweden
Business Sweden
Business Sweden
Banker i Östergötland
Banker i Östergötland
Banker i Östergötland
Andra
kommuner
Andra
kommuner

östgötska
östgötska

1

1

1

1

Affärsänglar
Affärsänglar
Affärsänglar
Affärsänglar

Banker
Östergötland
Almi Invest

1
Affärsänglar
1
1
1

1

1

1

Aerospace
Sweden
Aerospace
Sweden
Aerospace
Sweden
Aerospace
Sweden
Aerospace
Sweden
Aerospace
Sweden
Aerospace
Sweden
Aerospace
Sweden

1

1

1

1

1
i

1
1

Cluster

LiU

1

Cluster

1

Cluster

Science
Park
Mjärdevi
Östgötska NC:s

Cluster

Nyföretagarcentrum

1

Cluster

1

Cluster

Norrköpings
kommun
Norrköping Science
Park
LiU Relation

Cluster

Linköpings kommun

1

Cluster

1

1
1
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Aerospace
Sweden
Aerospace
Sweden
Aerospace
Sweden
Aerospace
Sweden

Cluster

Lead

1

Cluster

1

Cluster

Länsstyrelsen
Östergötland
InGenious

Cluster

Coompanion

1

1

Aerospace
Sweden
Aerospace
Sweden
Aerospace
Sweden

Cluster
Cluster
Cluster

Cleantech
Östergötland
Andra
östgötska
kommuner
Almi Östergötland

1
1
1
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Bilaga 5. Projektfördelning
Studerade systemiska
projekt

Artikulering
förväntningar
visioner

Access

Utveckling
av
strategier
Behovsorienterad
strategi
för
kommuner,
landsting
och
innovationskontor.
Utveckling
av
strategier
Likriktar
instatser
inom
jordbruksteknologi och verkställer den
regionala livsmedelsstrategin.

Agtech 2030

BELT:
Baltic
Entrepreneurship
Laboratories
DMA:
Dynamisk
miljödriven
affärsutveckling

ECS-ISR: East Central
Sweden Innovative Smart
Regions

av
och

Utveckling
av
strategier
Innefattar
en
strategisk
sammankoppling av styrkeområden i
ÖMS-regionen.

Artikulering av behov, förväntningar
och
krav
Identifierar 'entry points' till systemet
och utbilda dessa i hållbart
företagande
Artikulering av behov, förväntningar
och
krav
Ska verka för att bli Sveriges första
science park för gröna näringar.
Utveckling
av
strategier
Ska "fånga upp viktiga frågor för
näringens utveckling och i samarbete
med
regionala
tjänstemän där ta en koordinerande
och verkställande roll inom regionalt
strategiska
områden som bioekonomi, cirkulär
ekonomi, hållbarhetsfrågor samt
livsmedelsförsörjning".

Ignite Sweden

Lärandeupptäckandeprocesser

och

Skapande och underhåll av nätverk
En ökad samverkan mellan innovationskontor i
ÖMS-regionen.

Kunskapsspridning
Spridning av 'best practises' för samverkan över
större geografiska områden.

Skapande och
"Syftet är att
innovationsmiljö"

Insamling, behandling och generering av kunskap
och
information
Kunskapsspridning
"...genomförandet inriktas mot att katalysera
näringslivsutveckling,
forskning
och
omvärldsbevakning".
Kunskapsspridning
Sprider 'best practises' för öppen innovation.

underhåll av nätverk
skapa en inkluderande

Kunskapsspridning
Har tagit fram rekommendationer för hur
stödsystemet bör skräddarsys för eko-innovation
och/eller cirkulära affärsmodeller, samt hur
information om stödsystemet bör spridas.

Skapande och underhåll av nätverk
Innebär
en
sammankoppling
av
innovationsstödjande aktörer och miljöer
genom interregionala samarbeten.
Skapande och underhåll av nätverk
Innefattar nätverksträffar där aktörer "lär känna
varandra" för att i längden undvika
suboptimering i stödsystemet.
Skapande och underhåll av nätverk
Bildar ett innovationskluster, där "aktiva
deltagare ska finnas från alla delar av
transportkedjan
samt
från
de
tre sektorerna offentlig sektor, näringsliv och
akademin".

Insamling, behandling och generering av kunskap
och
information
Identifiering, utveckling och förstärkning av svaga
delar i systemet.
Utbildning
Utbildar ESBR-medlemmar i hur dessa kan använda
sig utav varandras kompetens och resurser.

Samordning
av
intressen
Samordning av energi- och klimatrådgivning
med relevanta aktörer

Insamling, behandling och generering av kunskap
och
information
Kunskapsspridning
Framtagande
av
arbetsmodeller
för
affärsrådgivning och samverkan, samt ska sprida
information och kunskap till relevanta externa
aktörer.
Utbildning
Tillhandahåller informationspaket rörande hållbart
företagande.

Övriga

Policyeller
regimförnyelse
"...att utveckla, förbättra och
anpassa regionala policys som
stödjer
ökad
internationell
affärsutveckling av miljömässigt
hållbara
innovationer..."
Policyeller
regimförnyelse
Utveckla och testa policyinstrument
för gemensamma styrkeområden

Kunskapsspridning
Kommunicerar ut erfaranheter, kunskap, fakta och
resultat regionalt, nationellt och internationellt

Artikulering av behov, förväntningar
och
krav
"Bygga struktur genom att ge inspel för
hur en funktionell och effektiv
organisation för investeringsfrämjande
insatser kan byggas upp i Östergötland
och vilken funktion kommunen och
Science Parks bör och kan ha i detta
arbete"

Framtidens solel i östra
mellansverige (1 och 2)

Gröna
näringars
utveckling genom Vreta
Kluster

sociala

Artikulering av behov, förväntningar
och
krav
Efterfrågar en ökad dialog mellan
aktörer för att synliggöra systemets
resurser

Etanolarena Östergötland

Green Govern

av

Skapande och underhåll av nätverk
Sammanför stödjande aktörer från olika
geografiska områden och sektorer

ESBR
Ambassadör
(omgång 1 och 2)

FLIPin

Byggande
nätverk

Skapande och underhåll av nätverk
"...utveckla öppna innovationsmiljöer där
personer från olika organisationer, företag,
akademi, institut, kommuner och andra
samhällsaktörer kan nyttja klustret i sitt
innovationsarbete".

Policyimplementering
Främja policys som finns inom ÖMS
regionen genom bland annat
"vägledning och checklistor kring
regelverk".

Policyimplementering
Öka kunskapen kring policys bland
offentliga tjänstemän.

Insamling, behandling och generering av kunskap
och
information
Samverkan med utbildningsaktörer, företag,
akademi samt institut för att skapa förutsättningar
för
ett
dynamiskt
lärande
Kunskapsspridning
Kunskapsöverföring och kompetensutveckling.
Innefattar omvärldsanalys.

Insamling, behandling och generering av kunskap
och
information
Kunskapsspridning
"Inlärning och spridning av 'best practises' rörande
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IMA: Innovative Materials
Arena

Utveckling
av
strategier
Syftar, med bakgrund till regionens
styrkeområden, "till att stärka
konkurrenskraften
i
det
materialrelaterade
näringslivet genom etablering av ett
långsiktig hållbart centra... med
infrastruktur som stödjer innovation
för
långsiktig
utveckling
och
värdeskapande i regionen"

Skapande och underhåll av nätverk
Upprättande av en fysisk miljö för 'triple helix'samverkan.
Samordning
av
intressen
Samordning och samarbete med andra
(interregionala) satsningar som rör innovativa
material

samarbete mellan startups och storföretag för att
facilitera överbryggandet mellan nisch och
'transition'
Kunskapsspridning
Tar fram nya strukturer för systematisk
kunskapsöverföring mellan akademi och näringsliv.

Identifiering och hantering av kompetens
Ökar kännedom om stödsystemet

Innovation Week
Innovativ
proteinproduktion
för
cirkulära näringsflöden
och bättre djurhälsa
Logistikkluster
Östergötland
Lokala lösningar för ökad
återvinning

Policyeller
regimförnyelse
Identifierar
regelverk
och
lagstiftning som idag hindrar
utvecklingen.
Utveckling
av
strategier
Ska stärka och vidareutveckla logistik
som strategiskt styrkeområde.

Skapande och underhåll
En fysisk klustermiljö.

av

nätverk

Artikulering av behov, förväntningar
och
krav
Identifierar
och
adresserar
återvinningsproblem

Samordning
av
intressen
Syftar till att likrikta intressen längst med
värdekedjan för kommunal återvinning

Insamling, behandling och generering av kunskap
och
information
Tar fram nya sammarbetsmodeller för samverkan
mellan akademi och näringsliv

Insamling, behandling och generering av kunskap
och
information
Kunskapsspridning
Tar ett helhetsgrepp på hanteringen av dränering
genom att genomföra tester och demonstrera samt
sprida resultat.

Nutrinflow

Pilotprojekt
talangattraktion

för

Plattform för miljöteknik Östergötlands
utvecklingsplattform för
miljöteknikföretag
i
Ebbepark
Regional nod inom Smart
City Sweden

Utveckling
av
strategier
Sätter en strategisk grund för
aktiviteter som ökar inflödet av talang
till regionens innovationsmiljöer.
Utveckling
av
strategier
Syftar, med bakgrund till regionens
styrkeområden, till att samordna och
utveckla
ett
kluster
för
miljöteknikföretag.

Artikulering av behov, förväntningar
och
krav
Ska utgöra beslutsunderlag för hur
framtida politisk styrning ska se ut.

S4S:
Scale
sustainability

Utveckling
av
strategier
Stärker europabaserade universitets
strategiska förmåga att utveckla och
sprida innovation.

for

av

nätverk

Kunskapsspridning
Systematisk
kunskapsöverföring
kompetensutveckling mellan akademi
näringsliv.

och
och

Kunskapsspridning
Spridning av regional 'know-how' för smarta och
hållbara städer.

Regional Plattform för
strategiskt energi- och
klimatarbete
up

Skapande och underhåll
En fysisk klustermiljö.

Samordning
av
intressen
Likriktar och samordnar regionala insatser
rörande energi- och klimatfrågor på
interregional nivå.

Policyeller
regimförnyelse
"Målet är att strategin ska antas
politiskt
av
såväl
Region
Östergötland samt av länets
kommuner".
Insamling, behandling och generering av kunskap
och
information
Tar fram metoder för utveckla och utvärdera
samarbetsbaserat
grönt
företagande.
Kunskapsspridning
Spridning av 'good practises' och kunskap samt
vetenskapliga insikter om kontextspecifika
förutsättningar och bidrag i samarbetsbaserat
grönt företagande.

Samverkansuppdraget
Energiinnovationer

Samordning
av
intressen
Knyter samman en serie regionala regionala
aktörer som alla ansvarar för aktiviteter i
projektet och utvecklar en förädlingstratt
involverande regionala aktörer.

-

Spridning av metoder för
högteknologiskt lantbruk
genom forskningsresultat
från
projektet
Grönovation

Super interreg Europe

Utveckling
av
strategier
Projektet är tätt kopplat till den
regionala
smart
specialiseringsstrategin

Insamling, behandling och generering av kunskap
och
information
Kunskapsspridning
Framtagande av ett kompetensutveckingspaket för
att sprida kunskaper och idéer om hur innovationer
uppstår, får spridning och kan stimuleras inom
lantbruket. Innefattar även framtagandet av en
vetenskaplig artikel på temat “innovation
management in agriculture”.
Insamling, behandling och generering av kunskap
och
information
Kunskapsspridning
Tar fram metodik för framtagning av en
helhetsbaserad processmodell företagsstöd och
sprider den för att andra regioner ska kunna
förbättra sitt stöd för eko-innovation.

Policyeller
regimförnyelse
Utveckla, förbättra och adaptera
regionala policys som stödjer
internationaliseringen av hållbara
SMEs.
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Skapande och underhåll av nätverk
Syfte att bygga upp en 'triple helix'-plattform för
samverkan inom omställningen till en
fossiloberoende fordonsflotta.
Skapande och underhåll av nätverk
Innefattar
utvecklingen
av
en
samverkansplattform för ÖMS-baserade science
parks och inkubatorer.

Kunskapsspridning
Stärker det storregionala erfarenhetsutbytet och
samverkan över läns- och kommungränser

16

18

29

7

Artikulering
av
behov
förväntningar och krav (totalt)

Skapande och underhåll av nätverk
(totalt)

Insamling, behandling och generering av
kunskap och information (totalt)

6

12

11

Långsiktig
projektdesign,
projektunderhåll
och
utvärdering (totalt)
-

Utveckling av strategier (totalt)

Samordning av intressen (totalt)

Kunskapsspridning (totalt)

Policyimplementering (totalt)

11

5

16

2

Söka och ordna finansiering (totalt)

Utbildning (totalt)

0

2

Policy- eller regimförnyelse
(totalt)
5

Utveckling BioDriv Öst

Växtzon
Scaleups

Summa

&

Swedish

Identifiering
och
kompetens (totalt)
1

hantering

av

Insamling, behandling och generering av kunskap
och
information
"Mätbar, etablerad metod och best-practice för
arbete med innovativa snabbväxare".

Ackreditering
och
standardsättning (totalt)
-
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Bilaga 6. Redogörelse för sju utvalda aktörers huvudfunktioner
Aktör

BC

Region
Östergötland

60,4

Artikulering av förväntningar
och visioner
Överblickar aktiviteter inom
stödsystemet samt samordnar
och tar ut strategisk riktning för
regionalt verkande aktörer enligt
en ’top-down’-struktur genom
finansiering.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

LiU

49,5

•
•
•
•
•

24,7

Dedikerad nätverksbyggare för
’triple helix’. Sammankallar
representanter för stödsystemet
för regional samordning.
Mobiliserar aktörer inför
projektutlysningar, identifierar
förädlingstrattar och initierar
interregionala samarbeten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
-

-

•
•
•

Lead

Agtech 2030
ECS-ISR
FLIPin
Gröna näringars utveckling
genom Vreta Kluster
IMA: Innovative materials
arena
Logistikkluster Östergötland
Talangattraktion
Plattform för miljöteknik
Regional plattform för
strategiskt energi- och
klimatarbete

Byggande av sociala nätverk

Access
Agtech 2030
DMA: Dynamisk miljödriven
affärsutveckling
FLIPin
IMA: Innovative materials
arena
Logistikkluster Östergötland
S4S
Super interreg europe

-

•
•
•
•
•
•

Agtech 2030
ECS-ISR
ESBR ambassadör
Framtidens solel för östra
mellansverige
Gröna näringars utveckling
genom Vreta Kluster
IMA: Innovative materials
arena
Innovation Week
Logistikkluster Östergötland
Plattform för miljöteknik
Regional plattform för
strategiskt energi- och
klimatarbete
BioDriv öst
Växtzon/Swedish Scaleups

Lärande- och
upptäckandeprocesser
Utvärdering och förbättring
genom ESBR, IKG och
näringslivschefsgruppen, samt
kartlägger och sprider vad som
händer politiskt på EU-nivå.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agtech 2030
ECS-ISR
ESBR ambassadör
Framtidens solel för östra
mellansverige
Gröna näringars utveckling
genom Vreta Kluster
IMA: Innovative materials
arena
Innovation week
Logistikkluster Östergötland
Plattform för miljöteknik
BioDriv öst
Växtzon & swedish scale
ups

Överför kunskap från akademin
till stödsystemet. Bedriver
forskning för
stödsystemsutvärdering och förbättring.
Access
Agtech 2030
ESBR ambassadör
IMA: Innovative materials
arena
Innovation Week
Logistikkluster Östergötland

Skapar interregionala
samverkansplattformar. Kanal ut
till SMF.

Övriga
Utvärdering och uppföljning
genom rapportering, samt
kanaliserande organ för
samordnat påverkansarbete

•
•
•

-

•
•
•
•
•

Access
Agtech 2030
ESBR ambassadör
DMA: Dynamisk miljödriven
affärsutveckling
•
IMA: Innovative materials
arena
•
Innovation week
•
Logistikkluster Östergötland
•
S4S
•
Spridning av metoder för
högteknologiskt lantbruk
•
Super interreg europe
Facilitering för nisch-’transition’
genom inkludering av storföretag
som temporära stödjande
aktörer.

ECS-ISR
Framtidens solel för östra
mellansverige
Regional plattform för
strategiskt energi- och
klimatarbete

•

DMA: Dynamisk miljödriven
affärsutveckling
Super interreg europe

-

FLIPin
•
•

Linköpings
kommun

13,6

Överblickar aktiviteter i
stödsystemet. Artikulerar behov

•
-

ESBR ambassadör
Samverkansuppdraget –
energiinnovationer
Växtzon/Swedish ScaleUps

•
•
•
-

ESBR ambassadör
Ignite Sweden
Växtzon/Swedish ScaleUps
Utvärdering och uppföljning
genom rapportering.
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enligt en ’bottom-up’-struktur.
Kan styra lokalt stöd via
finansiering.

•
•
•
•

•
•
•
Länsstyrelsen
Östergötland

7,5

FLIPin
Logistikkluster Östergötland
Talangattraktion

Syfte att samordna
samhällsintressen och statliga
myndigheters insatser.
Initiativtagande part för länets
livsmedelsstrategi.

Samordnar satsningar inom
energi- och miljö. Identifierar
sektoriella ’entry points’.

•
•
•
•
•
•

Cleantech
Östergötland

2,3

•
-

•
•
•

Nyföretagarcentrum

0

-

ESBR ambassadör
Framtidens solel för östra
mellansverige
Innovation Week
Logistikkluster Östergötland

DMA: Dynamisk miljödriven
affärsutveckling
FLIPin
Green Govern
Regional plattform för
strategiskt energi- och
klimatarbete
Super interreg europe

Lokala lösningar för ökad
återvinning
Plattform för miljöteknik
S4S

•
•

•

ESBR ambassadör
Framtidens solel för östra
mellansverige
Innovation week
Regional plattform för
strategiskt energi- och
klimatarbete
Utveckling BioDriv öst

•
•
•

ESBR ambassadör
Framtidens solel för östra
mellansverige
•
Innovation Week
•
Logistikkluster Östergötland
Utbildar sektoriella ’entry points’
inom hållbart företagande.

•
•
•
•
•
•
•
•

Är ett ’triple helix’-nätverk, dels
avsett för styrkeområdet
Miljönytta som affär. Samordnar
intressen inom miljöteknik. Kanal
ut till SMF inom miljöteknik.

-

•
•

•
•

ESBR ambassadör
Samverkansuppdraget –
energiinnovationer
•
Lokala lösningar för ökad
återvinning
•
Plattform för miljöteknik
•
Samverkansuppdraget miljöinnovationer
Uttalad kanal in i stödsystemet
(’entry point’-funktion).
•

•

-

ESBR ambassadör
DMA: Dynamisk miljödriven
affärsutveckling
Framtidens solel för östra
mellansverige
Green Govern
Innovation week
Nutrinflow
Super interreg europe
Utveckling BioDriv öst

Framtidens solel för östra
mellansverige

Dubbelriktat engagemang för
policyimplementering respektive
påverkansarbete. Underhåller
projekt genom projektledning
och tungt administrativt ansvar.
•
•
•
•

•

DMA: Dynamisk miljödriven
affärsutveckling
Framtidens solel för östra
mellansverige
Green Govern
Regional plattform för
strategiskt energi- och
klimatarbete
Super interreg europe

Samordnar påverkansarbete för
medlemsbolag.

Plattform för miljöteknik
Regional nod smart city
Sweden
S4S

-

ESBR ambassadör
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