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Sammanfattning 

Syftet med förstudien har varit att undersöka förutsättningarna för att stärka den 

akademiska profilen i Örnsköldsvik. Uppdraget kommer från Örnsköldsviks kommun, 

Världsklass 2015. Uppdraget har genomförts av Thomas Pettersson och Robert 

Sörensson vid Umeå universitet. Det har genomförts ett open space med temat 

forskningsmiljöer i Örnsköldsvik och en hearing med berörda intressenter. Det pågår 

även ett arbete med att utveckla innovationscentra. Resultaten av dessa aktiviteter bildar 

en utgångspunkt för denna förstudie. 

   

Förstudien visar på följande slutsatser: 

1. Det finns en bred samsyn hos olika intressen om behovet att både stärka den 

akademiska profileringen utåt, samt att bygga upp mötesplatser för akademiker i 

Örnsköldsvik. 

2. Studien visar tydligt att det finns en god grund för en stärkt akademisk profilering 

i Örnsköldsvik, eftersom det i kommunen finns flera olika forskningsintensiva 

verksamheter och totalt 95 disputerade personer verksamma. Örnsköldsvik har 

också en relativt hög andel akademiker av arbetskraften jämfört med 19 andra 

kommuner/regioner med liknande socioekonomiska förutsättningar. 

3. Studien visar på olika sätt att nå dessa målsättningar. 

a. Mötesplatser som både skapar samverkan och stärker profileringen utåt 

kan vara virtuella, fysiska eller en kombination av båda. 

b. Fyra olika strategier identifieras utifrån exempel i omvärlden, med fokus 

på virtuella, fysiska, externa eller interna mötesplatser.  

c. Förslag på studiebesök lämnas: Akademi Båstad, Strömstad akademi, 

Akademi norr, Innovationskontor Norr, samt exempel på en fysisk 

mötesplats för en specifik grupp av doktorander med placering i 

Örnsköldsvik. 

  

Förstudien utmynnar även i en rekommendation till ett fortsatt projekt med syfte att 

verka för och praktiskt iscensätta nya miljöer och plattformar för akademisk samverkan 

och profilering. Denna förstudie kan övergå i en seminarieserie som tar upp just 
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förutsättningar för och behov av kreativa akademiska miljöer i Örnsköldsvik. Detta kan ge 

förutsättningar för att tillsätta en arbetsgrupp av intresserade personer med lokal 

förankring, som bygger vidare på idéerna i förstudien. I övrigt har det inte funnits 

möjligheter att studera dessa frågor i denna förstudie: 

1. Vilka olika akademiska arenor och profiler bör fokuseras och hur ska dessa nå ut 

till målgrupperna? 

2. Vilka nätverk och samarbeten finns redan och fungerar? (finns delvis i förstudien) 

3. Hur bör såväl fysiska som virtuella mötesplatser organiseras och finansieras? 

 

Syfte och mål 

Det finns i Örnsköldsvik flera företag som har forskningsintensiv verksamhet. Även den 

kommunala verksamheten förväntas bli allt mer forskningsbaserad och utgå från 

beprövad kunskap och erfarenhet, vilket även gäller hälso- och sjukvården. Det finns 

även många föreningar, inte minst inom idrott, som eftersträvar att nå elitnivå nationellt 

och internationellt. En av de frågor som lyfts i dessa sammanhang är behovet att utveckla 

och stärka forskningsmiljöer i Örnsköldsvik och synliggöra den forskning som bedrivs. 

 

Förnyelse och innovation är ett av fokusområdena i Världsklass 2015. Det har förts 

diskussioner i Örnsköldsvik kring hur detta område kan fördjupas och utvecklas och det 

finns en medvetenhet om att den forskning som bedrivs i Örnsköldsvik behöver 

samordnas, stärkas och profileras utåt. Därför avsatte Världsklass 2015 medel för en 

förstudie kopplad till att undersöka hur forskningsmiljön och den 

akademiska/vetenskapliga profilen kan stärkas i Örnsköldsvik. Målet är att det i 

kommunen ska finnas förutsättningar för grundforskning och spetsforskning på högsta 

internationella nivå. 

 

Det har genomförts ett open space med temat forskningsmiljöer i Örnsköldsvik. Det 

pågår även ett arbete med att utveckla innovationscentra. Resultaten av dessa aktiviteter 

refereras i denna förstudie. 
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Förstudien har till uppdrag att: 

• Beskriva vilka forskningsmiljöer som finns baserat på det som framkommer av 

intervjuer och en hearing. 

• Undersöka möjligheterna att skapa ett virtuellt alternativt fysiskt forskningscentra 

i Örnsköldsvik där forskningen utgår från de ingående aktörernas behov och 

önskemål. 

• Väga för- och nackdelar gällande virtuellt alternativt fysiskt forskningscentra. 

• Föreslå en struktur för ett virtuellt alternativt fysiskt forskningscentra. 

• Ge förslag på lämpliga studiebesök om kommunen vill gå vidare med tanken. 

• Föreslå hur ett eventuellt forskningscentra kan stödja uppbyggnaden av 

forskningsmiljöer och omvänt.  

 

Med akademisk miljö avses i detta sammanhang inte bara traditionell grundforskning vid 

universiteten, utan även miljöer för mer tillämpad forskning lokaliserade i näringslivet 

och i andra organisationer i samhället. Med ett virtuellt forskningscentra menas en 

digital, decentraliserad och nätverksbaserad miljö för forskning och utveckling, medan 

ett fysiskt centra avser en fysisk plats där man samlar exempelvis 

forskare/forskarstuderande. 

 

Bakgrund 

För att teckna en bakgrundsbild till utvecklingen och nuläge i Örnsköldsvik redovisas 

nedan ett antal indikatorer beträffande sysselsättningsutveckling, akademisk utbildning 

över tid, samt antalet forskarutbildade i regionen idag. Med region avses i detta 

sammanhang Örnsköldsviks kommun, kommun och region kommer i det följande att 

användas synonymt. 

  

Vi använder Nuteks regionfamiljer, fem stycken totalt, för att skapa lämpliga 

jämförelseregioner till Örnsköldsvik. Örnsköldsvik tillhör regionfamiljen mindre 

regioncentra och utgör där en av 20 stycken funktionella arbetsmarknadsregioner (FA-

regioner), de övriga 19 FA-regioner som ingår i samma regionfamilj redovisas i tabell A1 i 

appendix. Bildandet av regionfamiljer baseras på faktorer som påverkar tillväxt- och 
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utvecklingsförutsättningar såsom: befolkning, utbildningsnivå, andel företagare samt 

tillgänglighet till arbetstillfällen inom respektive FA-region. 

 

I Figur 1 och Figur 2 visas regionens sysselsättning fördelad per bransch och år uttryckt i 

antal sysselsatta samt i procentenheter. De tidsmässiga nedslagen är år 1990, 2000 och 

2009. Sysselsättningen är föredelad på fem stycken branschaggregat: (1) service, (2) 

industri, (3) handel och transport, (4) jord- och skogsbruk, samt (5) byggverksamhet. En 

restpost bestående av ej specificerat sysselsatta är utelämnad i de båda figurerna och 

motsvarar 779, 595 och 236 stycken sysselsatta för respektive tidpunkt. 

 

  

Figur 1. Antal sysselsatta per år och bransch. 

 

Sysselsättningen i Örnsköldsvik år 1990 uppgick till totalt 29 562 personer, fram till och 

med år 2000 minskar antalet sysselsatta med 5 340 personer till 24 222. Tidsspannet från 

1990 till 2000 utgör en speciell period i svensk ekonomi med stora förändringar från en 

full sysselsättning med en arbetslöshet kring två procentenheter på nationell nivå till 

mångdubbelt högre arbetslöshetsnivåer fram till år 2000. Den minskade sysselsättningen 

med drygt 5 000 färre sysselsatta under perioden är därmed ingen unik företeelse för 
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Örnsköldsvik utan ska snarare ses som en del i ett större nationellt förändringsmönster. 

Perioden 2000 till och med 2009 uppvisar en återhämtning i antalet sysselsatta med 861 

personer så att total sysselsättning stiger till 25 083 personer i slutet av tidsperioden. 

Sysselsättningsutvecklingen i Örnsköldsvik från år 1990 till år 2009 kännetecknas av en 

nedgång med totalt 4 479 personer, där nedgången är markant fram till år 2000 

samtidigt som utvecklingen till år 2009 uppvisar en återhämtning i antalet sysselsatta. 

 

Av Figur 1 och Figur 2 framgår tre mönster som förtjänar att kommenteras närmare. Den 

ovan nämnda sysselsättningsminskningen har framför allt skett inom branscherna jord- 

och skogsbruk samt industri. I båda fallen minskar dessa branscher med fem 

procentenheter under tidsperioden. Under samma tidsperiod ökar sysselsättningen inom 

service med åtta procentenheter. Den storleksmässiga rankingen av branscher är stabil 

undantaget jord- och skogsbruk samt byggverksamhet vilka sinsemellan växlar plats från 

år 1990 till år 2009. 

 

 

Figur 2. Sysselsatta per år och bransch uttryckt i procent. 
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Figur 3 och Figur 4 nedan visar andel sysselsatta och befolkning med akademisk 

utbildning över tid och region. De valda tidpunkterna är gjorda med hänsyn till 

datatillgång för sysselsatta och befolkning vilka innefattar år 1993 och år 1995 samt 

tidsperioden 2000 – 2009. Förutom Örnsköldsvik redovisas även fem stycken 

jämförelseregioner bestående av Gotland, Nyköping, Skellefteå, Strömstad och 

Östersund vilka samtliga tillhör regionfamiljen mindre regioncentra. Regionerna Gotland, 

Nyköping och Östersund omfattar residensstäder vilket inte är faller för Skellefteå och 

Strömstad. Både Gotland och Östersund har en tydligare akademisk utbildningsprofil 

med sina respektive kopplingar till Högskolan Gotland samt Mittuniversitetet och utgör 

därför intressanta jämförelseobjekt. På motsvarande sätt finns ett intresse av att jämföra 

Örnsköldsvik med regioner som har en mindre accentuerad utbildningsprofil såsom 

Nyköping, Skellefteå och Strömstad. 

 

Med akademisk utbildning avser vi universitets- och högskoleutbildning som omfattar tre 

års studier eller mer för individer i åldern 20 till 69 år. Av Figur 3 och Figur 4 framgår att 

Örnsköldsvik står sig väl i en jämförelse med de övriga fem regionerna, där 

högskoleorterna Gotland och Östersund är de två som placerar sig framför Örnsköldsvik 

beträffande såväl andel sysselsatta som befolkning med akademisk utbildning under den 

studerade perioden. I Örnsköldsvik finns totalt 95 forskarutbildade idag. Från och med år 

2005 passerar Örnsköldsvik jämförelseregionerna Nyköping, Skellefteå och Strömstad i 

andel akademiker beträffande både befolkning och sysselsättning. 
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Figur 3. Andel sysselsatta med akademisk utbildning över tid och region 

 

 

Figur 4. Andel i befolkning med akademisk utbildning över tid och region 
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Vid en jämförelse av andel akademiker som är sysselsatta respektive boende i 

Örnsköldsvik så framgår det tydligt att andel sysselsatta ligger nivåmässigt högre än 

andel boende. Ett liknande mönster återfinns även i de fem jämförelseregionerna. 

Skillnaden i nivåer mellan sysselsatta och boende pekar på att Örnsköldsvik möjligen är 

attraktivare som sysselsättningsregion än bostadsregion. Bland jämförelseregionerna 

finner vi det omvända förhållandet i till exempel Strömstad. De två ovanstående 

observationerna pekar på både möjligheten och vikten av att profilera en region, såsom 

attraktiv för akademiker dels som arbetsregion, dels som boende region. 

 

Intressenter 

Tisdagen den 22 november 13-16 hölls en hearing i Örnsköldsvik angående forskarmiljöer 

och möjligheter samt önskemål att stärka den akademiska/vetenskapliga profilen.  

 

Deltagare vid hearingen: 

Ulf Agemar, Tillväxtavdelningen, Örnsköldsviks kommun 

Hans Grundberg, Dominnova, utvecklingsingenjör, Domsjö fabriker. 

Gösta Lindström, personalfrågor, Örnsköldsviks kommun 

Katharina Straschmann, personalchef, Örnsköldsviks kommun 

Lena Finne Jansson, forskningssamordnare, Örnsköldsviks kommun 

 

Deltagarna fick följande frågor innan hearingen: 

• Ska vi bygga upp en virtuell, en fysisk eller en kombinerad forskarmiljö?  

• Hur kan vi utveckla kontakterna mellan existerade forskarmiljöer? 

• Hur kan vi jobba med att visa på den forskningsintensiva verksamhet som pågår i 

Örnsköldsvik? 

 

Följande synpunkter lyftes fram: 

• Rekryteringsfrågor viktiga. Kompetensförsörjningen ett problem. Uppnå kritisk 

massa, stödja doktorander på plats. Forskningen mer tillämpad idag, mindre 

grundforskningsinriktad. Kan hämma kreativiteten. 
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• Industrikluster finns redan på Domsjöområdet (bioraffinaderi), professorer från 

Umeå finns stationerade, här finns även doktorander.  

• Vill gärna få en bättre mötesplats mellan Domsjöområdet och företag utanför 

klustret. Processum utgör redan ett fungerande nätverk. Men det inkluderar inte 

Cargo Tech eller BAE (elhybridcentrum diskuteras) eller Bosch. Stort behov av att 

rekrytera civilingenjörer. Processum har doktoranderna anställda hos sig, sitter 

med personal från Processum. Det som saknas är det ”akademiska rummet”. 

Virtuella mötesplatser kan vara en del av detta. 

• Svårt med sociala sammanhang för att hitta en passande miljö för 

kommundoktorander. Virtuell miljö kan bidra här.  

• Det gäller att hitta karriärvägar för akademiker även inom den kommunala 

organisationen. Kommunen bör omvandlas till en forskningsintensiv verksamhet. 

• Komtech för att fånga upp teknikintresset. Uppfinnarföreningen kanske kan bidra 

med evenemang där alla med innovationsintresse kan mötas, även barn och 

ungdomar? Många olika klusterbildningar: mekanik, kommunal verksamhet, 

landstinget, bioraff, avfallshantering etc. Gemensamma forskarkurser för att föra 

samman doktorander? 

• Viktigt att lyfta fram den omfattande forskning som finns i näringslivet, inte bara 

profilera sig som produktion och leverans. 

• En fysisk miljö kan kanske fungera bättre än virtuell för t.ex. lärardoktorander. 

 

Innan hearingen arrangerades även av kommunen ett så kallat open space den 22 

september där följande synpunkter lyftes fram. 

• Idéer föds ofta off the record. Hur skapar vi sådana miljöer? 

• Kan facebook användas som plattform för en virtuell miljö? 

• Om man ska samarbeta med andra områden, bör de vara lika (Skellefteå) eller 

olika (storstad)? 

• Behövs nätverk för industri- och kommundoktoranderna som skapar ett socialt 

sammanhang och gör det lättare att behålla dem efter examen. 

• Behov att synliggöra akademisk verksamhet som pågår i örnsköldsvik. Stärka 

självbilden i Örnsköldsvik. 
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För att summera resultatet av hearingen och open space, så visade dessa diskussioner 

att: 

1. Bred samsyn finns om behovet av akademisk profilering och bättre kontaktytor, 

såväl virtuella som fysiska. 

2. Finns redan många forskningsintensiva klusterbildningar: mekanik, kommunal 

verksamhet, landstinget, bioraffinaderi, avfallshantering etc. De har dock 

begränsade akademiska kontaktytor med varandra. 

3. Rekryteringsfrågor är viktiga för såväl företagen som för kommunen. Kompetens-

försörjningen blir ett problem. 

4. Forskningen är mer tillämpad idag och mindre grundforskningsinriktad. Detta kan 

hämma kreativiteten. Det som saknas är därför det öppna och fria ”akademiska 

rummet”. 

 

Förutom Open Space och Hearing har även separata intervjuer genomförts med följande 

personer: 

 

Camilla Fahlander, områdeschef för ENS, Umeå universitets Campus Örnsköldsvik  

Jyri-Pekka Mikkola, professor i teknisk kemi vid Umeå universitet och Processum i 

Örnsköldsvik 

Camilla Viklund, projektledare, Umeå universitet, Innovationskontor Norr 

Vid dessa intervjuer framfördes följande synpunkter: 

 

1. Innovationskontor Norr (IKN) har en komplementär funktion till andra 

verksamheter genom samarbeten med bland annat inkubatorerna Uminova 

Innovation i Umeå samt CENTEK i Luleå. Dessa samarbeten och funktioner har det 

gemensamt att de kommer in i tidiga skeden av innovationsprocessen. IKN för 

idag en dialog med bland andra Processum i Örnsköldsvik. Dessutom utgör 

Örnsköldsvik en prioriterad ort bland flertalet andra orter i norr. Då IKN har en 

inriktning mot behovsdrivna satsningar så är IKN öppna för förslag kring 

innovationsstimulerande aktiviteter från Örnsköldsvik. 
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2. Uminova Innovation genomförde nyligen tävlingen Framsteg. Det vinnande 

bidraget gick till Björn Alriksson och hans affärsidé GreenFeed, en innovativ och 

miljövänlig ersättning för fiskmjöl. Björn Alriksson, till vardags forskningsingenjör 

på Processum i Örnsköldsvik, har plockat upp en beprövad teknik för att 

framställa så kallat single-cell protein ur skogsindustrins restprodukter. Proteinet 

kan ersätta upp till en tredjedel av fiskmjölet i fiskfoder. 

3. Framför allt önskar industridoktoranderna bättre förutsättningar för ett ”socialt 

liv”. De är i en ålder när de inte är studenter och inte heller etablerat sig med 

familj. Kanske kan studentkåren eller någon av studentföreningarna fånga upp 

denna grupp? Detta gäller även examensarbetande studenter, som är på plats i 6 

månader. Processum avser att anordna sociala aktiviteter åt industridoktorander 

1 ggr per termin, kan kanske samordnas med andra industridoktorander? 

4. Ett centralt ”register” över industri- och kommundoktorander samt 

examensarbetande studenter bör upprättas. 

5. Denna förstudie kan övergå i en seminarieserie som tar upp just förutsättningar 

för och behov av kreativa akademiska miljöer i Örnsköldsvik. Kan leda till att en 

arbetsgrupp bildas av intresserade personer med lokal förankring, som bygger 

vidare på idéerna i förstudien? 

 

Teoretiska motiv och modeller för akademiska mötesplatser 

Det finns flera anledningar varför mötesplatser mellan akademiker i industri, kommun 

och andra verksamheter är viktiga för den regionala utvecklingen.1 I det följande kommer 

ett antal olika begrepp och teoretiska ramar att kort presenteras för att klargöra vilka 

olika typer av mötesplatser som är lämpliga beroende på vad man vill åstadkomma. För 

det första finns naturligtvis ett värda för de enskilda individerna att av sociala skäl träffas 

och få umgås med andra med liknande arbetssituation och villkor. För företagen finns 

mervärden genom att mötesplatser utanför företagsorganisationen kan bidra med 

kreativa mötesplatser, samarbete med universitet, kompetensutveckling, 

inspirationsseminarier, hjälp med internationalisering, kommersiellt intressanta nätverk 

mm. 

                                                           
1 Följande resonemang om innovationssystem och triple helix-modeller är hämtade från Etzkowitz, Henry, 
The triple helix. University-Industry-Government innovation in action, New York, Routledge, 2008. 
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Ofta baseras sådana mötesplatser på begreppet kluster, som är geografiska 

koncentrationer av relaterade företag och aktörer som präglas av ett ömsesidigt 

beroende och påverkan på varandra, utan direkta krav på samspel med forskning och 

andra kunskapsmiljöer. Ett nätverk är i det här sammanhanget brett definierat som olika 

former av samarbeten mellan aktörer som har ett gemensamt intresse av att samverka. 

Nätverk är inte nödvändigtvis vare sig geografiska eller representerar ett specifikt kluster 

eller innovationssystem. Ett sätt att tydliggöra skillnaderna mellan olika typer av nätverk 

är att skilja mellan affärsdrivande och organiserade nätverk. Affärsdrivande nätverk 

syftar till att via samverkan driva aktiviteter som genererar ekonomiska resultat genom 

att öka intäkterna och/eller minska kostnaderna. Ett affärsdrivande nätverk utgör inte ett 

innovationssystem eftersom det ofta blir för begränsat. Ett affärsdrivande nätverk kan 

däremot utgöra en viktig (inre) kärna i såväl kluster som innovationssystem. Inom 

organiserade nätverk är syftet att utveckla andra former av gemensamma intressen som 

inte direkt påverkar det ekonomiska resultatet men som kan bidra till att skapa bättre 

förutsättningar för ekonomisk verksamhet. I denna förstudie kommer vi att framför allt 

studera förutsättningarna för organiserade nätverk. 

 

En viktig målsättning med en starkare akademisk profilering i Örnsköldsvik är att en 

sådan miljö kan generera innovationer, nya affärsmöjligheter och ett växande näringsliv. 

Dessutom kan en sådan profilering om den fylls med ett attraktivt innehåll, leda till att 

fler akademiker väljer att stanna i eller komma till Örnsköldsvik. Det framstår därför som 

grundläggande att i denna förstudie presentera vad ett ”innovationssystem” är, vilka 

förutsättningarna är för att åstadkomma ett system för innovationer och vilka effekterna 

skulle kunna vara. 

 

Begreppet innovationssystem lanserades under början av 1990-talet och betonar 

betydelsen av samhällets organisering av kunskapsutveckling och forskning för industriell 

utveckling. Denna kunskap kan sedan omsättas i innovationer för att skapa förnyelse och 

utveckling i bred bemärkelse. Det kan gälla nya produkter eller tjänster, metoder för 

produktion, distribution och marknadsföring, eller nya former av ledning och 

organisation. Ett innovationssystem kan studeras ur olika perspektiv. Ofta talar man om 
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nationella eller sektoriella system, men i takt med en ökad globalisering har betydelsen 

av geografisk närhet allt mer uppmärksammats. Innovationer är ofta beroende av 

förtroende och närhet mellan aktörer, vilket underlättas inom geografiskt koncentrerade 

miljöer av klusterkaraktär. Det har därför blivit allt vanligare att tala om regionala 

innovationssystem. Inom ett regionalt innovationssystemen sker ett samspel mellan 

aktörer av olika karaktär. En modell för att beskriva detta är den så kallade Triple Helix-

modellen, som bygger på ett aktivt deltagande och samspel mellan regionala aktörer 

inom forskning, politik och näringsliv i dess olika former. Genom att utveckla en 

gemensam vision och samordna de utvecklingsresurser som satsas inom en region är 

syftet att få till stånd en ökad innovationsförmåga och större avkastning på insatserna. 

Regionala innovationsprocesser sker ofta i miljöer där just den geografiska närheten och 

därmed förknippade faktorer är avgörande. Faktorer som är unika för en viss plats eller 

region kan vara förekomsten av specialiserad kunskap, lokala sociala nätverk och 

förtroende mellan berörda parter. Triple Helix beskriver därför ett samspel mellan 

politik/samhälle, forskning och näringsliv. Triple Helix bygger på aktivt deltagande och 

samspel mellan regionala aktörer inom forskning, politik och näringsliv i dess olika 

former. Genom att utveckla en gemensam vision och samordna de utvecklingsresurser 

som satsas inom en region, är syftet att få till stånd en ökad innovationsförmåga och 

större avkastning på insatserna. Ofta betonas ett antal förutsättningar för att sådana 

mötesplatser och nätverk ska ge önskade effekter: 

 

• Ett tillräckligt stort antal företag som representerar en variation av branscher, 

såväl inom tjänstenäringen som inom tillverkning. En viss tyngdpunkt mot ett eller 

några specifika kompetensområden/branscher gör den akademiska profileringen 

tydligare. 

• En geografisk närhet till universitet/högskola med såväl forskning som utbildning 

där inriktningen helst skall stämma överens med den/de inriktningar eller 

branscher där tyngdpunkten inom näringslivet finns. Varje part måste ha nytta av 

samverkan och kunna bidra med något till det gemensamma – en ömsesidig nytta 

bör finnas. 

• Intressenterna måste ha en vilja att samverka – det krävs engagemang från varje 

part. 
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• Det bör finnas unika kompetensområden att bygga vidare på och samverka kring. 

• Det bör finnas en fokusering på ett eller flera profilområden. 

• Det måste finnas ett stöd för denna profilering från regionalt håll. 

• En etablering måste ligga i linje med kommunala strävanden, mål och visioner. I 

detta fall exempelvis integreras med övriga aktiviteter i Världsklass 2015. 

• Möjligheter att täcka kostnader under en uppbyggnadsfas. 

• Delaktighet och god kommunikation: Alla parter (via representanter) bör ha 

möjlighet att påverka inriktningen och utvecklingen av en akademisk profilering 

redan på ett tidigt stadium. 

• Det räcker inte med att ovanstående grundkrav uppfylls på kort sikt. Man bör 

också göra en bedömning av förutsättningarna och nyttan av en långsiktig 

akademisk/forskningsprofilering för Örnsköldsvik. Rimmar en sådan satsning väl 

med framtida behov? Vad kan vi förvänta oss av framtiden? Vilka förändrade krav 

ställs på kommunen och näringslivet? 

 

Ett regionalt exempel på en existerande struktur för ett innovationssystem är 

Innovationskontor Norr, som på uppdrag av regeringen ska främja just ett aktivt 

samarbete mellan Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, SLU, forskningsinstitut, 

näringsliv och andra lärosäten i hela Norrland.  

 

Fortsättningsvis kommer vi att presentera några olika typer av akademiska mötesplatser, 

bland andra detta innovationssystem. De kan karaktäriseras som externt eller internt 

riktade, respektive fysiska eller virtuella.  

Olika typer av mötesplatser för kreativa miljöer och akademisk 

profilering 

De flesta innovationer skapas i samspel med andra aktörer. Det sker i samspel mellan 

företag och privata och offentliga organisationer som producerar, sprider och använder 

ny teknik och ny kunskap. Det ställer stora krav på samverkan mellan företag, forskning 

och politik (”Triple Helix”). Kunskapsproduktionen bör kopplas till efterfrågan. I annat fall 

är det svårt att effektivt kunna bidra till innovationer i form av nya eller förbättrade 
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produkter, tjänster och processer. Innovationer uppstår således sällan isolerat utan 

utvecklas i samspel mellan olika aktörer inom ett innovationssystem.2 

 

Det finns behov av olika mötesformer, men de bör koordineras och profileras olika. 

Möten kan leda vidare till projekt som kan leda till utveckling av processer och företag. 

Ett flertal syften med akademiska mötesplatser av dessa slag kan därför identifieras: 

 

• Anställda i näringslivet i Örnsköldsvik får en kanal in i akademiska verksamheter, i 

kommunen och till akademiker i andra företag. 

• Mötesplatserna kan bidra till att sätta Örnsköldsvik ”på kartan” som en akademisk 

miljö. 

• Mötesplatser kan direkt och indirekt attrahera företag för etablering i Örnsköldsvik 

• Kan genom nya kontakter och kreativa idéer leda till nystart av företag, exempelvis för 

doktorander som nydisputerat. 

• Ger marknadsföring av kommunen och företag. 

• Gemensamma projekt för kommun, företag och universitetens representanter, vilket 

även kan underlättar finansiering av mötesplatserna 

• Det blir lättare för Örnsköldsvik att attrahera arbetskraft med rätt kompetens 

 

Utifrån uppdragets syfte att både ge förslag på akademisk profilering för kommunen och 

stärka de interna akademiska mötesplatserna, finns det skäl att gå vidare med en 

diskussion av extern respektive intern akademisk profilering. 

 

Virtuella mötesplatser: intern och extern användning 

En utgångspunkt för att diskutera virtuella mötesplatsers för- och nackdelar finns inom 

forskningsområdet CSCW (Computer Supported Cooperative Work) behandlar datorstöd 

för människor som jobbar tillsammans. Målet för CSCW är att undersöka olika sätt att 

använda datorer för att stödja en grupps arbetsprocess i tid och rum. CSCW fokuserar på 

arbete där människors samverkan har planerats och alltså inte datorstöd för 

                                                           
2 Följande resonemang om virtuella och fysiska miljöer är hämtat från Shapiro, D & Tauber, M J & 
Traunmöller, R (red.) (1996). The Design of Computer Supported Cooperative Work and Groupware 
Systems. Nederländerna: Elservier Science B.V. 
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slumpmässiga möten i olika arbetssituationer. CSCW fokus ligger på den sociala 

interaktionen mellan människor och inte på tekniken. Att arbeta asynkront och fjärran 

kan till exempel innebära att samarbeta genom att kommunicera via e-post – 

kommunikation på distans med en viss tidsfördröjning. Ett möte i realtid på en virtuell 

mötesplats innebär arbete synkront och fjärran. Vad gäller akademisk profilering i 

Örnsköldsvik ser vi ett behov av en ”akademisk webbportal” som dels profilerar 

kommunens akademiska verksamheter utåt, dels fungerar som en ingång för akademiker 

med ett behov att samverka över sina organisationers gränser. Denna lösning kan därför 

vara både synkron och asynkron, samt internt respektive externt riktad. Det är oavsett 

val av modell viktigt att hålla ihop den akademiska profileringen utåt med en gemensam 

ingång för alla olika ändamål, även till interna sociala nätverk för personer med 

akademisk bakgrund.  

 

Fysiska mötesplatser: extern och intern användning 

Akademiska mötesplatser bör i detta sammanhang ses som gemensamma och öppna 

mötesplatser där man kan träffas under otvungna former. Det bör finnas en ”kritisk 

massa”, att tillräckligt många människor samlas, för att det ska bli en kreativ miljö. 

Förslag på mötesplatser kan vara: en lunchrestaurang, gemensamt fikarum, 

konferenslokaler, sammanträdesrum, utställningsområde för att visa upp pågående 

projekt etc. 

 

Vad gäller fysiska mötesplatser så finns många möjligheter att stärka såväl den 

akademiska profilering som att bygga upp starkare nätverk mellan personer med 

akademisk bakgrund. Här finns det dock anledning att poängtera att detta inte är en 

homogen grupp. Det kan därför vara en poäng att fundera om det krävs flera olika 

möjligheter till fysiska mötesplatser för att fylla de uppställda behoven. En första fråga är 

om det finns behovs av särskilda akademiska mötesplatser för kvinnor? Det är inte 

ovanligt att kvinnor vinner på att komplettera sina yrkesmässiga nätverk med särskilda 

mötesplatser för enbart kvinnor med liknande erfarenheter. En andra aspekt är 

språkskillnader. Finns det behov att ordna mötesplatser på engelska? Här behövs en mer 

systematisk kartläggning av vilka språkbakgrunder som personer med akademisk 

bakgrund har. Detta är ännu inte gjort, även om hearingen och open space inte gav några 
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indikationer på att det finns ett behov av flerspråkliga lösningar. En annan poäng kan 

vara att blanda mer och mindre erfarna akademiker på ett mer systematiskt sätt i ett 

akademiskt mentorsprogram. Här skulle i så fall personer med längre erfarenhet av 

arbetsliv och forskning under mer socialt lättsamma former kunna träffas med just 

utgångspunkten i mentorskap, vilket ger en tydligare inramning och behov av en sådan 

mötesplats. Fysiska akademiska mötesplatser kan uppstå kring en mängd olika 

aktiviteter: Konferenser (även större internationella), seminarier, inbjudna föreläsare. 

Lokal närhet är viktig när det gäller samverkan mellan företagen samt i viss mån när det 

gäller närhet till universitetsinstitutioner. Dock ska man även satsa på ett kontaktnät till 

universitet och kompetens som sträcker sig utanför närområdet, för att samverka och 

täcka upp viktig kompetens som saknas i regionen. 

 

I tabell 1 summeras dessa olika typer av mötesplatser. 

 

Tabell 1. Olika typer av mötesplatser med avseende på tid och rum. 

 Synkron  Asynkron 

Nära Traditionella fysiska möten Elektroniska almanackor, 

dokumenthantering etc. 

Fjärran Möten i virtuella världar, 

video och telekonferenser, 

chat etc. 

E-postlistor, dokument-

hantering etc. 

 

Fortsättningsvis kommer vi att presentera några exempel på existerande akademiska 

mötesplatser. De kan, som i tabell 1, karaktäriseras som olika i tid och rum, respektive 

fysiska eller virtuella.  

 

Slutsatser: några exempel på existerande akademiska 

mötesplatser 

Vi presenterar här våra slutsatser genom att exemplifiera dessa med tre ”akademiska 

webbportaler”, som existerar redan idag, där vi identifierat olika modeller som 

kommunen kan välja att följa. Dessutom kommer vi att presentera innovationssystemet 
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Innovationskontor Norr och olika fysiska mötesplatser för specifika undergrupper av 

akademiker i Örnsköldsvik. Det går också att kombinera dessa till en bredare inriktad 

akademisk webbportal. Vi tror nämligen att en viktig poäng är att hålla samman 

profileringen utåt med de mer interna akademiska nätverk, som snarare syftar till att ge 

enskilda individer en bättre sociala miljö på olika sätt. Samtliga exempel är också 

rekommenderade studiebesök. Kontaktuppgifter bifogas varje exempel. 

 

Akademi Norr, att gå in i befintlig struktur 

Akademi Norr är ett exempel på en akademisk webbportal som redan finns i Norrland 

och som Örnsköldsvik i princip skulle kunna ansluta sig till för att stärka den akademiska 

profileringen. Syftet med denna Akademi är framför allt profilering och 

informationsspridning externt och virtuellt. 

 

Kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr, hädanefter benämnt Akademi 

Norr, bildades i juni 2000 av 13 kommuner (en kommun, Vindeln i Västerbottens län 

ingår idag inte i Akademi Norr). Bildandet av Akademi Norr var ett svar på ett identifierat 

behov av att initiera, samordna och genomföra akademisk utbildning i regionen för att 

dels kunna upprätthålla en hög kvalitet inom grundläggande service i berörda 

kommuner, dels förbättra utvecklings- och tillväxtförutsättningar för det regionala 

näringslivet. 

 

Akademi Norr är en gränsöverskridande samverkan mellan 12 kommuner i de fyra 

nordliga länen. Visionen för Akademi Norr är ”Att i vår region skapa ett nätverk av 

samverkan kring högre utbildning som har högsta kvalitet, inspirerar och vägleder och 

spelar en avgörande roll för regionens kompetensutveckling, ekonomiskt, socialt och 

kulturellt”. Regionen i detta sammanhang omfattar följande kommuner: Arjeplog, 

Arvidsjaur, Dorotea, Kramfors, Lycksele, Malå, Sollefteå, Sorsele, Storuman, Strömsund, 

Vilhelmina och Åsele. Regionen omfattar kommuner från Norrbottens-, Västerbottens-, 

Västernorrlands- och Jämtlands län. Akademi Norr erbjuder närmare ett 50-tal program 

och kurser vilka omfattar såväl yrkesutbildningar i form av kvalificerade yrkesutbildningar 

(KY- utbildningar) och yrkeshögskoleutbildningar (YH- utbildningar) som akademiska 

utbildningar, dvs. universitetsutbildningar som är tre år eller längre. Ett knappt tio-tal av 
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dessa utbildningar är KY- eller YH– utbildningar vilka kännetecknas av att de är 

utformade efter arbetsmarknadens behov av kvalificerad eftergymnasial yrkeskompetens 

och genomförs i samarbete med Yrkeshögskolan. De akademiska utbildningarna täcker in 

följande fem ämnesområden: (1) teknik, naturvetenskap, (2) samhällsvetenskap, 

ekonomi, (3) vård, omsorg, (4) lärarutbildningar, pedagogik, samt (5) humaniora. 

Därutöver ges även fristående kurser inom de fem ovan angivna ämnesoråden. De 

akademiska utbildningarna bedrivs i samarbete med bland andra Luleå tekniska 

universitet, Mittuniversitetet och Umeå universitet.  

 

http://www.akademinorr.se/ 

 

Akademi Båstad, en renodlad utbildningsportal 

Akademi Båstad har sedan mitten av 90-talet anordnat yrkesutbildning inom olika 

områden. Målet har hela tiden varit att studerande i regionen ska växa som individer och 

framgångsrikt etablera sig på respektive arbetsmarknad. För studerande i Akademi 

Båstad innebär Båstad som turistort också att det finns en mängd tomma bostäder som 

används till studentbostäder under vintern. Här finns ett stort utbud av aktiviteter även 

under vintern och de flesta sporter finns representerade på nära håll. Att vara den 

ledande utbildningen inom respektive yrkesområde är en utgångspunkt för de 

yrkesutbildningar som Akademi Båstad driver. De första kvalificerade yrkesutbildningarna 

startade 1997, därefter har successivt nya verksamheter etablerats. Akademi Båstad 

jobbar nära näringslivet, en tredjedel av utbildningstiden är branschförlagd.  

 

Undervisningen i Båstad är praktiskt orienterad där studierna till stor del sker i 

projektform och med handledare från branschen. Akademi Båstad är ett exempel på en 

renodlad utbildningsportal där hela kommunens utbud av kurser på alla nivåer finns 

sammanställd på ett lättöverskådligt sätt. Här kan även akademiska utbildningar och 

nätverk lanseras och få spridning till målgrupper. Men detta är en satsning som till stor 

del handlar om att sammanställa och presentera information om ett befintligt utbud. 

 

http://www.bastad.se/akademibastad/ 
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Strömstad akademi, en ”akademikerklubb” med det sociala nätverket i fokus 

Strömstad akademin består av akademiker engagerade i forskning, utveckling, utbildning 

och information. Akademin är till stor del virtuell men är lokaliserad till Strömstad och 

har lokaler i Strömstads stadshus. Som akademiledamot ställs en del krav. Målsättningen 

är att erbjuda ett medlemskap i en akademi med hög vetenskaplig kvalitet, någon form 

av offentlig ackreditering eller liknande planeras. Det är dock oklart hur detta skulle gå 

till. Medlemmar väljs in i akademin, tilldelas en akademisk adress med plats på hemsida 

och för den som önskar personlig mejladress. Det förutsätts att ledamot använder denna 

adress och att hon/han presenterar sig på hemsidan. 

 

För att stärka attraktionskraften ges medlemmar också flera exklusiva möjligheter, såsom 

fri tillgång till arbetsrum, telefon, datornätanslutning och möteslokaler i Strömstads 

stadshus. Dessutom står akademins skriftserie till ledamöternas förfogande för 

kostnadsfri elektronisk publicering, samtidigt som en tvärvetenskaplig bok om vikten av 

forskning och forskningsinformation publiceras regelbundet med ledamöter som 

kapitelförfattare. Därutöver inbjuds ledamöter till en årlig tvärvetenskaplig konferens 

och akademisk högtid i juni i Strömstad. Ledamöterna förutsätts också att då och då hålla 

ett vetenskapligt föredrag för allmänheten i Strömstad, ungefär vartannat år. Inom 

akademin kan ledamöterna bedriva forskning och publicering av vetenskapliga artiklar 

utan hänsyn till någon extern anslagsgivare. Ledamöterna betalar en årlig avgift om 600 

kr för att täcka kostnader för hemsida, mejladress, mm till akademin. För att beviljas 

medlemskap i akademin krävs minst doktorsexamen. 

 

Akademin är alltså ett försök att på egen hand sammanföra personer med 

forskarexamen till ett eget ”lärosäte”, vilket är fullt möjligt att göra så länge man kallar 

sig ”akademi”. 

 

http://www.stromstadakademi.se/ 

 

Innovationskontor Norr: ett organiserat innovationssystem för hela Norrland 

Att satsa mer på Innovationskontor Norr ger i och för sig ingen unik profilering för 

Örnsköldsvik, detta kan dock vara ett instrument för att åstadkomma lokala mötesplatser 
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i Örnsköldsvik mellan akademiker, universitet och industri, genom att dra nytta av ett 

existerande nätverk.  

 

Innovationskontor Norr vid Umeå universitet är en gemensam plattform för innovation i 

norra Sverige och ska främja ett aktivt samarbete mellan Umeå universitet, Luleå 

tekniska universitet, SLU, forskningsinstitut, näringsliv och andra lärosäten. Genom 

Innovationskontor norr kan forskare, anställda eller studenter få stöd för sina idéer, 

oavsett vilket lärosäte de kommer från. För Umeå universitet är det högprioriterat att 

fortsätta satsa på samverkan och innovation, något som betonas i universitetets 

strategiska plan för samverkan. Innovationskontor Norr är ett av åtta innovationskontor 

som valts ut av regeringen för att arbeta med innovation och samverkan. Inom Umeå 

universitets innovationssystem verkar innovationskontoret i gränssnittet mellan Uminova 

Innovation, Grants Office, Enheten för Näringsliv och Samhälle och Umeå Biotech 

Incubator. Innovationskontoret hjälper individer att utveckla idéer och guidar till rätt 

organisation. 

 

Kontoret erbjuder: 

 

• Seminarier och workshops 

• Innovationsrådgivning 

• Resurser för innovationsutveckling 

• Tillgång till nätverk och kompetens 

• Råd om hur du kan skydda dina idéer och forskningsresultat 

• Stöd i utformningen av vissa typer av avtal 

 

http://www.innovationskontornorr.umu.se/ 

 

Fysiska mötesplatser för lärar- och industridoktorander 

En sista slutsats är att det också finns ett konkret behov av en fysisk mötesplats för 

doktorander verksamma i industrin och i kommunen som sitter utspridda och saknar ett 

gemensamt nätverk idag. Denna grupp har sannolikt gemensamma erfarenheter och 

utgör en relativt homogen undergrupp av de med akademisk bakgrund i Örnsköldsvik. 
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Här bör en samlingslokal eller liknande övervägas eftersom handledare och andra 

personer inte alltid finns på plats, där doktoranderna kan bilda en egen miljö och stötta 

varandra under forskarutbildningen. Detta ökar sannolikt också möjligheten att de väljer 

att stanna i Örnsköldsvik efter doktorsexamen, vilket är angeläget med tanke på den 

kompetensförsörjningsproblematik som lyftes fram i både hearingen och open space. 
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Appendix 

Nedanstående tabell visar vilka FA-regioner som ingår i Nuteks regionfamilj Mindre 

regioncentra. Bildandet av regionfamiljer baseras på faktorer som påverkar tillväxt- och 

utvecklingsförutsättningar såsom: befolkning, utbildningsnivå, andel företagare samt 

tillgänglighet till arbetstillfällen i respektive FA-region. 

 

Tabell A1. Mindre regioncentra 

FA-kod FA-namn 

2 Nyköping 
5 Värnamo 
7 Vetlanda 
8 Tranås 
9 Älmhult 
10 Ljungby 
14 Västervik 
15 Oskarshamn 
16 
24 
26 
36 
41 
43 

Gotland 
Lidköping 
Strömstad 
Karlskoga 
Mora 
Avesta 

46 
47 
52 
53 
62 
72 

Söderhamn 
Hudiksvall 
Örnsköldsvik 
Östersund 
Skellefteå 
Kiruna 

Källa: Nutek 

  



25 
 

CERUM Reports 

1. Lars-Olof Persson, Erik Sondell (1990) Från Lantbruksföretag till lanthushåll 

2. Folke Carlsson, Mats Johansson, Lars-Olof Persson, Björn Tegsjö (1993, på engelska) Creating 
Labourmarket Areas and Employment Zones. New Regional Divisions in Sweden Based on 
Commuting Statistics 

3. Ulf Wiberg (ed.) (1994, på engelska) Marginal Areas in Developed Countries 

4. Erik Bergkvist, Lars Westin (1994) Värderas godstransporter rätt vid järnvägsinvesteringar? En 
granskning av Banverkets investeringsmodell 

5. Lars Westin (1995) En modell för integrerad analys av regional struktur och transportflöden 

6. Erik Bergkvist, Lars Westin (1997, på engelska) Estimation of Gravity Models by OLS Estimation, 
NLS Estimation, Poisson, and Neural Network Specifications 

7. Sven erik Sahlin, Aurora Pelli (2000) Euroreg, förstudie 

8. Peter Hall (2001, på engelska) Urban Development and Research Needs in Europe 

9. Steffen Ahl (2001, på tyska) Schwedenhäppchen 

10. Roberta Capello (2001, på engelska) Urban Growth in Italy: Economic Determinants and Socio-
Environmental Consequences 

11. Robert Sörensson (2003) Effektstudie av gruvetableringar i Lycksele och Storumans 
arbetsmarknadsregioner 

12. Mats-Olov Olsson och Lars Westin (2004) Risks and Nuclear Waste: Nuclear Problems, Risk 
Perceptions of, and Societal Responses to, Nuclear Waste in the Barents Region  
Sammanfattning av projektets resultat 

13. Lars Westin (2005) Marknaden för studentbostäder i universitets- och högskolor 

14. Jouko Säisä, Lars Westin, Peder Axensten, Agnes von Koch, Susanne Sjöberg (2005) 
Trafikantmerkostnader vid vägåtgärder  en samhällsekonomisk analys 

15. Ove Grape, Sofia Lundberg och Anna Nordström (2005) Kompetenspoolen, ett alternativ till att 
bryta långtidsarbetslöshet 

16. Anna Nordström och Susanne Sjöberg (2006) Utvärdering av Urkund, ett verktyg för 
plagiatkontroll 

17. Anna Nordström (2006) Utvärdering av GenuineText, ett verktyg för plagiatkontroll 

18. Olof Stjernström (2007) Hållbar utveckling och restriktiv markanvändning i Västerbotten 

19. Hanna Sundén (2010) Ekologiska fotavtryck i norra Sverige: Metoddiskussion och beräkningar 
för fyra län 

20. Fredrik Olsson Spjut (2010) Beräkning av historisk BRP Beräkning av bruttoregionprodukter 
1968-1992: beräkningsmetod och data 

21. Fredrik Olsson Spjut (2010) BRP i Norr – utveckling och trender Bruttoregionalproduktens 
utveckling i Norrlandslänen 1968-2007 

22. Richard Ström (2010) Att etablera alternativkultur – En rapport om det annorlunda Umeå 

23. Johanna Edlund och Marcus Holmström (2010) Det kommunalekonomiska utjämningssystemet 
– Effekter för Västerbotten, Norrland och Sveriges funktionella arbetsmarknader 

24. Anna Jonsson och Lisa Svendsberget (2010): Investeringsläget i Norrland 1940-1970 – 
Industrins investeringar i Norrland 1997-2007 

25. Martin Eriksson (2010) Synen på befolkning och försörjning i Norrland 1940-1970 – En översikt 
av forskning och samhällsdebatt 

26. Gunnar Brandén, Andreas Forsgren, Marcus Holmström och Fredrik Olsson-Spjut (2011) 
39 000 anställningar till och med 2020 En studie av rekryteringsbehovet i Västerbottens län 

27. Johanna Liljenfeldt och Carina Keskitalo (2011) Kriterier och indikatorer på hållbar 
utveckling: exempel från teori och praktik 



26 
 

28. Johanna Liljenfeldt och Carina Keskitalo (2011) Regionala och kommunala mål för 
hållbarhetsarbete i Umeåregionen  

29. Martin Eriksson (2011) Norrländska utvecklingsstrategier under nya förutsättningar för 
tillväxt och beslutsfattande 1990-2010 

30. Jenny Rönngren (2011) Omvärldsbevakning i Västerbotten 

31. Fredrik Garli och Örjan Pettersson (2011) Befolkningsutveckling och –prognoser – teori och 
tillämpning för Västerbottens län 

32. Fredrik Garli (2011) Flyttningar till, från och inom Västerbotten – Flöden och 
åldersfördelning år 2009 

33. Fredrik Björkman (2011) Marken i Västerbotten – användning, värde och ägande 

34. Johanna Edlund och Marcus Holmström (2011) Kommunala och regionala löner, 
fastighetspriser och attraktivitet – En studie av lönekostnadsutjämningen 

35. Lars Larsson och Nils-Gustav Lundgren (2011) Socialt kapital i Västerbotten 

36. Roger Filipsson (2011) Sport Region Västerbotten – En analys av sportsektorn 
(sportnäringen) 

37. Tommy Lind (2011) Olika uppfattningar om livsvillkoren i stora och små kommuner i norra 
Sverige 

38. Richard Ström (2012) Mot verkan! Via samverkan. En rapport om Region Västerbottens 
kulturdialog i skapandet av 2012 års kulturplan 

39. Thomas Pettersson och Robert Sörensson (2012) Hur kan forskningsmiljön och den 
akademiska profilen stärkas i Örnsköldsvik? - En förstudie 

  

  

 

  

 

 

 

       

 



 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet, CERUM, har till uppgift att initiera och 
genomföra forskning om regional utveckling, bedriva flervetenskapliga forskningsprojekt samt sprida 
forskningens resultat till skilda samhällsorganisationer. Forskningsprojekten sker i interaktion med de 
många vetenskapliga discipliner som berör det regionalvetenskapliga forskningsfältet.  
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