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Abstract 
Arjeplog in Norrbotten is an important winter testing site of vehicles and vehicle components 
for the international automobile industry. A considerable number of staff from the industry, 
the client companies, travel each winter to the small and peripheral Arjeplog in order to con-
duct tests. Thanks to this business, a number of local companies, service providers, which 
assist the incoming client companies with testing facilities and other services, have emerged 
in the area. Some actors want to develop this further and have initiated a collaboration with 
Luleå University of Technology and a few other regional stakeholders. An important motive 
for this cooperation is to increase the competitiveness of the region and by extension contrib-
ute to sustainable economic development. An important component in achieving this, is that 
the competence supply of engineers can be met, which is in focus in this study. 

This study describes the strategies which involved actors advocate to achieve regional de-
velopment. The notions of triple helix and cluster development are mentioned by some actors 
as strategies to achieve this. Important factors when scrutinizing these strategies are how they 
are affected by the conditions which are common in a sparsely populated peripheral region. 
This is the purpose of this study and the analysis is carried out using the notion of proximity 
and its different dimensions, such as social, cognitive, organizational, institutional and geo-
graphical dimensions. The study suggests, in particular, that regional development would 
benefit from a communal inclusive vision, frequent meetings between the actors on site in the 
region as well as a regional coordinator, who would not interfere with the tasks of other actors 
but let each and every person do what they are best at. 
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Förord 

Denna uppsats utgör själva finalen i min forskarutbildning i Geografi vid 
främst kulturgeografiska institutionen i Uppsala, vars syfte det varit att utbil-
da lektorer i geografi till gymnasieskolan. Andra som medverkat för att möj-
liggöra denna forskarskola är institutionen för didaktik vid Uppsala universi-
tet, Kulturgeografiska institutionen, vid Högskolan i Dalarna, samt Ämnes-
avdelningen för samhällsbyggnad vid Högskolan i Gävle. Min första tanke 
med att söka till denna utbildning var att det skulle kännas bra med ”lite 
ämnesfördjupning”, vilket jag som gymnasielärare inte varit särskilt bort-
skämd med tidigare. Mina förväntningar har överträffats flera gånger och det 
har känts som ett mycket stort privilegium att delta i denna utomordentligt 
givande utbildning. Möten med inspirerande och ytterst trevliga studiekam-
rater och utbildningens fantastiskt kunniga och därtill mycket vänliga utbil-
dare har skapat en synnerligen stimulerande miljö som betytt mycket för 
trivseln och min egen kunskapsutveckling. 
 
Arbetet med uppsatsen har varit ett, med mina mått mätt, stort projekt som 
bitvis varit tämligen mödosamt men hela tiden intressant. Några personer har 
varit särskilt behjälpliga för mig i mitt uppsatsskrivande. Susanne Stenbacka, 
universitetslektor vid kulturgeografiska institutionen i Uppsala, har varit en 
ovärderlig ledsagare med sitt uppmuntrande förhållningsätt och sina skarp-
sinniga reflektioner. Professor Magnus Bohlin, vid geografiska institutionen 
vid Dalarnas högskola, har också varit en tillgång för mig då han kunnat 
bidra med uppfriskande infallsvinklar och konstruktiva synpunkter på arbe-
tet. Han har också bistått mig i framtagandet av en illustration i uppsatsen 
med ett mycket gott resultat. Jag vill även tacka Anders Waxell som tagit sig 
tid att läsa igenom uppsatsen. Hans klarsynta och pedagogiskt framförda 
synpunkter på min text har på ett mycket påtagligt sätt bidragit till att för-
bättra den. Då jag själv är mycket intresserad av en lärares handledarroll har 
det, för övrigt, varit mycket givande att spegla mina egna erfarenheter i des-
sa erfarna och skickliga handledares tillvägagångssätt. 
 
Min uppsats rymmer en rätt så omfattande empiri, vilket varit ett medvetet 
val och ett för mig passande förhållningssätt. Det har medgett ett stort ut-
rymme för mina främsta drivkrafter, nämligen nyfikenheten och viljan att 
försöka förstå hur denna ganska komplexa väv av skeenden och företeelser 



 

hänger ihop. Därför vill jag självklart tacka mina informanter för att de bju-
dit på sin värdefulla tid och svarat initierat och med en välvillig attityd. 
 
Då jag till mindre del även bedrivit undervisning, i egenskap av gymnasielä-
rare på Idrottsprogrammet i Luleå, har kontakten med mina kollegor varit 
hälsosam och de har stöttat med ett uppvisat intresse och tålamod. Jag vill 
också tacka min chef på idrottsprogrammet, då hon uppmuntrat mig att söka 
mig till denna forskarutbildning. 
 
I den avslutande fasen av mitt arbete har jag haft ett behov av språklig hjälp. 
Detta har förmedlats av de kompetenta pedagogerna Linda, Malin, Jesper, 
Kate och Johan, vilket jag är mycket tacksam för. Jag har också fått hjälp 
med korrekturläsning av uppsatsmanus av fruns kusin, och inte minst min 
egen hustru Kristina. Mina ytterst hjälpsamma föräldrar har också bidragit, 
då de tagit hand om sina barnbarn ett flertal tillfällen då både mamman och 
pappan varit ute på vift i sina respektive arbeten. Min hustru Kristina har 
varit ett fast stöd och har också tillsammans med mina fina barn, Axel och 
Ella, medverkat till att skapa en välgörande distans till mitt arbete, vilket 
givit mig värdefull kraft. 
 
Sven Pettersson 
Luleå, Januari, 2011. 
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Kapitel 1, Introduktion 

Arjeplog skulle kunna vara ett typiskt exempel på en kommun som innehål-
ler den glesbygdsproblematik som karaktäriseras av låg ekonomisk tillväxt, 
långa avstånd till betydelsefulla centra, samt demografiska obalanser och 
liknande vilket kännetecknar stora delar av det perifert belägna Norrlands 
inland. Arjeplog är förvisso inte förskonat från sådana strukturella problem 
men det finns också en helt annan bild av Arjeplog. Den lilla orten står i 
centrum för såväl den nationella som den internationella fordonsindustrins 
intresse då det gäller vintertest av fordon och fordonskomponenter. Alltse-
dan början av 70-talet har vintertester bedrivits i kommunen. Det är en starkt 
växande näring och drygt en miljard kronor har investerats i anläggningar i 
hela fordonstestregionen. Lokala företag har dragit nytta av de goda natur-
givna förutsättningarna och framgångsrikt kunnat serva de tillresta företags-
representanterna som bedrivit tester. Denna service har bland annat bestått i 
att tillhandahålla testanläggningar och boende. Några företag har dessutom 
påbörjat ett målmedvetet arbete med att börja erbjuda alltmer tekniskt avan-
cerade tjänster. Just denna utveckling anses av somliga vara en viktig faktor 
för att fordonstestverksamheten i regionen ska kunna hävda sig i en interna-
tionell konkurrens. För att försöka främja denna utveckling har samarbeten 
inletts med universitet och andra samhälleliga institutioner. En avgörande 
ingrediens för att kunna nå de önskade målen, att erbjuda sofistikerade test-
tjänster, är att säkra kompetensförsörjning av testingenjörer till de lokala 
företagen. De strategier som tillämpas av aktörerna för att nå detta mål och 
hur dessa strategier påverkas av de glesbygdsförhållanden som råder i Arje-
plog är i centrum för denna studie. 

Syfte med uppsatsen 
Syftet är att undersöka olika strategier hos aktörer från näringsliv, samhälle 
och universitet, med anknytning till fordonstestningen. En central fråga i 
detta sammanhang är att pröva om dessa strategier kan tänkas bidra till en 
regionalt hållbar ekonomisk utveckling i en glesbygdsmiljö. 
 
För att uppnå detta syfte har jag utgått ifrån följande frågeställningar: 
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Hur resonerar olika aktörer med anknytning till fordonstestnäringen om dess 
framtida utveckling och vilka strategier förespråkar de för att möta den? 
 
Hur ser de individer som står för den tekniskt avancerade och specialiserade 
kompetensen själva på sitt bidrag till en regionalt hållbar ekonomisk utveck-
ling och vilka förutsättningar anses ha betydelse för att säkerställa detta bi-
drag? 
 
Vilka faktorer i Arjeplog framhålls som betydelsefulla för de olika aktörer-
nas strategier och vilka konsekvenser får det för lokalsamhället? 
 
Med utgångspunkt i detta har jag intervjuat ett tjugotal personer med an-
knytning till fordonstestverksamheten i Arjeplog. Dessa personer har repre-
senterat olika aktörer och intressen och har gett mig en bred och nyanserad 
bild av det studerade området. Deras olika utsagor har fått möta varandra och 
även speglats i relevanta teorier om regional utveckling och med jämförbara 
exempel. Sammantaget har ett flertal påverkande faktorer framkommit, vilka 
jag kunnat härleda till olika dimensioner av begreppet närhet. 

Hett forskningsområde även i kalla miljöer 
Fordonstestnäringen är föremål för mångas nyfikenhet och intresse och det 
har resulterat i några studier som direkt berör näringen och regionen. Dessa 
studier har alltså riktats direkt mot fordonstestverksamheten i Norr- och Väs-
terbotten. De ingår i en bredare fåra av forskning om innovationer och regio-
nal utveckling i perifera regioner, vilket jag också belyser i ett par andra 
exempel nedan. 

Studier av fordonstestverksamheten i Norrbotten 
En rapport som är värd att nämna är utredningen Testverksamheten m.m. i 
övre Norrlands inland – en ny basindustri. Denna är en inventering och be-
skrivning av fordonstestverksamheten utförd av utredaren Carl-Johan 
Korsås. I den uppmärksammar han bland annat det infrastrukturella invester-
ingsbehovet men blickar också framåt och förutser kompetensförsörjning, 
som en kritisk faktor för klustrets vidare utveckling.1 Denna studie utfördes i 
en tid då fordonstestklustret ännu inte kommit särskilt långt i en utveckling 
mot att bredda tjänsteportföljen till att också omfatta mer tekniskt avancera-
de tjänster. Just denna sistnämnda aspekt av fordonstestverksamheten har 
fångat intresset i senare studier . Ett exempel på det är kandidat – uppsatsen 
Drivkrafter och hinder för samverkan, - En studie inom bil- och komponent-

                               
1 Näringsdepartementet, Testverksamheten m.m. i övre Norrlands inland – en ny basindustri. 
DS 2003:18, Stockholm: Fritzes, 2003. 
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testverksamheten i Norrbotten. Studien har ett uttalat och tydligt trippelhelix 
- perspektiv och redogör för de olika samarbeten som förekommer mellan de 
nämnda sfärerna. De olika aktörerna som skildras tillskrivs olika mål men, 
har detta till trots, tillsammans skapat initiativ för att utveckla näringen och 
regionen.  
 
Den primära drivkraften som författarna identifierat ligger i lokalbefolkning-
ens och de lokala entreprenörernas vilja att bo kvar på orten, vilket ställer 
krav på en vidareutveckling av testverksamheten och samarbete med högre 
utbildning och andra samhällsaktörer. Det föreligger en del hinder på denna 
väg och långa avstånd, bristande förtroende mellan aktörerna, olika organisa-
tionskulturer och kommunikationssvårigheter pekas ut. Författarna har dock 
en positiv syn på potentialen för att detta trippelhelixsamarbete ska kunna 
utökas och fördjupas. En kritisk aspekt, som lyfts fram för att detta ska ske, 
är behovet av att de testingenjörer som är anställda i de lokala företagen är 
”socialt inbäddade” i kundföretagen och branschen. Med det menas att de 
ingår i sociala nätverk med kundföretagen som kan bidra till att de utvecklar 
kunskaper, erfarenheter och förståelse för kundföretagens behov. Hur när-
ingen och regionala universitet kan hantera det sekretessbehov som fordons-
industrin karaktäriseras av pekas också ut som en avgörande komponent.2 De 
regionala aktörernas ambition att beskriva det pågående samarbetet som en 
trippelhelixkonstruktion syftandes till att åstadkomma regional utveckling är 
också i fokus i en D-uppsats med titeln Hur skapas regional utveckling? – 
En fallstudie av biltestverksamheten i Arjeplog. Studien utgår från en kvanti-
tativ nätverksanalys av de ingående aktörerna som identifierats i detta trip-
pelhelixsamarbete för att besvara dessa frågor.  
 
En slutsats utifrån den studien är att utvecklingen av fordonstestverksamhe-
ten i Arjeplog började underifrån och inte som ett uppifrån framdirigerat 
initiativ. Nätverkets struktur, det vill säga dess inbördes komplementära 
egenskaper med kontakter både mellan aktörerna och ut till externa kontak-
ter, anses vidare ha varit en viktig förutsättning för de goda resultat som 
uppnåtts. Dessa resultat pekar också enligt författaren, mot att staten svårli-
gen kan skapa regional utveckling men däremot har en viktig roll att spela, 
då det gäller att ”påverka och främja processen”.3 Policyaspekten av kluster-
utveckling föranledde NUTEK att år 2000 initiera en studie utförd av den så 
kallade Klustergruppen. Syftet var att få större kännedom om befintliga regi-
onala kluster i Sverige med en ansats att klustren skulle kunna lära av var-

                               
2 Bäckvall, L., Åkerlund, K. Drivkrafter och hinder för samverkan – En studie inom bil- och 
komponenttestverksamheten i Norrbotten. C-uppsats, Högskolan i Jönköping. Jönköping/IHH, 
2006, s. 51. 
3 Berglund, L., Hur skapas regional utveckling? En fallstudie av biltestverksamheten i Arje-
plog. D-uppsats, Luleå tekniska universitet, 2006. 
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andra. Det resulterade i en rapport 4 som sedan nagelfarits av Lundequist och 
Power, vilket resulterat i artikeln Putting Porter into Practice? Practices of 
Regional Cluster Building: Evidence from Sweden. I avsnittet om fordons-
testverksamheten redogör de för branschens struktur och identifierar ett antal 
hot. Trots att branschen dittills växt utpekas infrastrukturella faktorer, boen-
demöjligheter, telekommunikationsservice och kompetensförsörjning som 
potentiella flaskhalsar. I några avslutande reflektioner uppmärksammar för-
fattarna de naturgivna förutsättningarna som drivkrafter för klustrets utveck-
ling. De pekar också på det faktum att ett kluster mycket väl kan vara av 
säsongskaraktär, men de ser också behovet av en komplementär verksamhet 
som exempelvis sommarturism för en långsiktig god utveckling.5 

Studier om innovationer och regional utveckling i perifera 
regioner 
Om man lämnar fordonstestverksamheten i Norrbotten som studieobjekt och 
istället tittar på studier av regional utveckling och innovationsverksamhet i 
perifera eller ”svaga” regioner, kan några studier vara värda att nämnas som 
exempel. I en studie, Narrating the Triple Helix concept in ”weak” regions: 
lessons from Sweden, granskas hur ett trippelhelixperspektiv fungerar som 
tillväxtskapande policy i två ”svaga” regioner/områden i Sverige; i Dalsland 
och i vissa ”svagare” delar av Göteborg. 
 
Författarna granskar den positiva bild av trippelhelix och dess ofta för givet 
tagna förutsättningar som ett sätt att skapa ekonomisk tillväxt. Utifrån denna 
studie tycker de sig kunna se uppenbara problem, då detta perspektiv tilläm-
pas i ”svaga” regioner, då flera viktiga förutsättningar för ett väl fungerande 
och ömsesidigt samarbete saknas. Det kan handla om en, bland de deltagan-
de aktörerna, förekommande brist på insikt i att konceptet är framtaget ut-
ifrån studier av platser med mycket goda förutsättningar. Det är därför, enligt 
författarna, nödvändigt att en lokal anpassning sker. De aktörer som förut-
sätts samarbeta i en sådan miljö skiljer sig också mycket åt i målsättning och 
förmåga varför ett ”politiskt perspektiv” med fördel kan användas i en ana-
lys/utvärdering av ett sådant samarbete. Författarna tror också att istället för 
att utgå ifrån trippelhelix – konceptets tre aktörskategorier bör dessa breddas 
till fem, bestående av nationella och lokala myndighetsnivåer, industri, uni-
versitet och det civila samhället. Trots dessa för trippelhelixkonceptet nega-
tiva erfarenheter, ser dock dessa författare inga andra bättre alternativ för att 
vända på en negativ utveckling i dylika regioner.6 Detta möte mellan en poli-
                               
4 NUTEK. Regionala vinnarkluster: en fråga om kompetensförsörjning, värdeskapande rela-
tioner och barriärbrytande visioner. Stockholm: NUTEK Klustergruppen, 2001a. 
5 Lundequist, P., Power, D., Putting Porter in to Practice? Practices of Regional Cluster Build-
ing: Evidence from Sweden. European Planning Studies, Vol. 10, No. 6, (2002). 
6 Jensen, C., Trägårdh, B. Narrating the Triple Helix concept in "weak" regions: lessons from 
Sweden. International Journal of Technology Management, Vol. 27, Iss. 5, (2004). 
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cystrategi för regional utveckling och hur det fungerar i praktiken har också 
varit föremål för en studie i Finland. Studien Triple Helix in the periphery: 
the case of Multipolis in Northern Finland behandlar ett från offentliga 
myndigheter initierat samarbetsprojekt, kring utveckling av högteknologisk 
företagsverksamhet, med utgångspunkt i trippelhelixkonceptet. 
 
Studien av detta ”Multipolis” är genomförd med såväl kvantitativa som kva-
litativa metoder. Några av studiens resultat är att de för innovationer nöd-
vändiga resurserna var glest förekommande och därför manade till samarbe-
te, vilket också understöddes av iakttagelsen att samarbetande företag var 
mer innovativa. Samarbetet inom ”Multipolis” påverkades av de långa av-
stånden, som försvårade utvecklingen av ett socialt kapital. Betydelsen av en 
tydlig målsättning och en kontinuitet och långsiktighet i samarbetet, lyfts 
också fram som viktiga element för en vidare utveckling.7  
 
Då olika konstellationer av aktörer tillskrivs viktiga roller har detta upp-
märksammats i antologin Innovations in the Nordic peripher. Den består av 
en mängd olika fallstudier, från små samhällen i den ”extrema” nordiska 
periferin. Dessa olika fallstudier behandlar framförallt kommunens funktion 
och betydelse för att befrämja innovationer i glesbygd. De utgår ifrån en 
institutionell ansats med en bred definition av hur innovativa aktiviteter kan 
uppkomma i de tre olika sfärerna; den kommersiella sfären, den offentliga 
sfären och den civila samhällssfären och samspelet därikring. 
 
Fallstudierna inriktades på att identifiera innovationer, med för lokalsamhäl-
let transformerande potential. Ett resultat är att innovativa aktiviteter mycket 
väl kan förekomma i dessa glesbygder, delvis som ett resultat av just de bist-
ra villkor som råder där. Exempel på innovationer fanns väl synliga i alla tre 
nämnda sfärerna och kunde även korsbefrukta varandra. Kommunens roll 
ansågs vara mycket viktig och förutsatte ett flexibelt agerande, för att möta 
olika innovationsprocessers olika behov. Där det fungerade som bäst var 
kommunens roll att vara en möjliggörare eller dörröppnare i en kontaktska-
pande roll med andra aktörer, snarare än som drivande och övervakande. En 
övergripande slutsats som framkommer är att fallstudiernas breda definition 
av innovationer är mycket användbart, som utgångspunkt för ett ”välinfor-
merat policyskapande”.8 

                               
7 Jauhiainen J., Suorsa,  K. Triple Helix in the periphery. The case of Multipolis in northern 
Finland. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, Vol. 1, Iss. 2, (2008). 
8 Aarsaether, N. (red.) Innovations in the Nordic periphery. Stockholm: Nordregio, 2004. 
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Metodologiskt angreppssätt 
I denna studie har stor uppmärksamhet ägnats empirin. Mitt empiriska arbete 
har genomförts med kvalitativa metoder. Jag har valt denna angreppsvinkel 
för att jag velat förklara hur olika aktörer tänker och agerar för att få en för-
ståelse för villkoren och strategierna som förespråkas av de ingående delta-
garna. Jag har intervjuat ett tjugotal personer vilka bidragit med olika per-
spektiv. Intervjuerna som i flera fall varit tämligen utförliga har gett mig ett 
rikt material att utgå ifrån, vilket också varit nödvändigt för att ha en rimlig 
möjlighet att spegla komplexa förhållanden och nyanser i uppfattningar och 
perspektiv. 

Överväganden kring studiens datainsamling 
Den dominerande källan för empiriskt material utgörs av semistrukturerade 
intervjuer. Denna metod rymmer en flexibilitet och anpassning till informan-
ten samtidigt som följdfrågor med denna typ av intervjuer blir ett naturligt 
inslag. Iain Hay nämner en del förtjänster med intervjun som metod där jag 
särskilt tagit fasta på att den är väl lämpad för kartläggning av komplexa 
beteenden och motiv. Den är också anpassad för att ta reda på olika uppfatt-
ningar och kan också visa på samstämmighet i vissa uppfattningar.9 Inom 
ramen för detta arbete har jag intervjuat representanter för de olika aktörs-
grupperna. Dessa grupper utgörs av tre kategorier, bransch, samhälle och 
universitet. Därtill kan, hos testföretagen redan verksamma ingenjörer, samt 
studenter på Bilsystemteknikutbildningen vid LTU räknas som en grupp. 
Aktörerna, som befinner sig i samma kontext på så vis att de är delaktiga i en 
verksamhet som utförs i en glesbygdsmiljö, har samtidigt olika utgångspunk-
ter för sitt deltagande och bidrar med olika kompetenser. Bredden och kom-
plexiteten i de frågor jag har ställt har varit ganska omfattande och intervju-
erna har tjänat på att informanten haft tid på sig att fundera över hur saker 
och ting faktiskt fungerar och hur de försöker hantera eventuella problem-
knutar. Vid intervjutillfället har jag sagt till mina informanter att de kommer 
att anonymiseras i min uppsats vilket jag också försökt göra så långt det är 
möjligt. Förvisso är Arjeplog ett litet samhälle och fordonstestbranschen ett 
begränsat sammanhang och det kan därför inte med absolut säkerhet uteslu-
tas att någon med god insikt i branschen utifrån mina referat med viss träff-
säkerhet kan gissa vem som sagt vad. I något fall kan det säkert vara enklare 
än så, vilket jag beklagar, men svårligen kunnat hantera på annat sätt. Min 
ansats har varit att spegla de åsikter och tankar de olika aktörerna har utan att 
förstärka eventuella meningsskiljaktigheter och på det sättet själv bidra till 

                               
9 Hay, Iain (red.), Qualitative research methods in human geography, 2. ed., Oxford Univer-
sity Press, South Melbourne, Vic., 2005, s. 80. 
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motsättningar. För att reducera risken för dylikt omnämner jag informanter-
na endast i deras egenskap som företrädare för en viss aktörsgrupp, exem-
pelvis ”representant för LTU”, med undantag för kommunstyrelsens ordfö-
rande, då det vore ogörligt att i praktiken anonymisera henne. Materialet har 
spelats in och transkriberats, varpå kodning (det vill säga, sortering av svaren 
i olika kategorier) och analys följt. Varje intervju har tagit mellan femtio 
minuter till upp emot tre timmar och har följaktligen inneburit att jag haft ett 
omfattande material som underlag för min undersökning. Intervjuerna har 
genomförts i omgångar där innehåll och upplägg efterhand delvis har anpas-
sats utifrån de resultat de givit. De övergripande teman som jag genom litte-
raturstudier urskiljt som betydelsefulla har dock i huvudsak kommit igen i 
samtliga intervjuer (se bilaga). De svar som framkommit har ibland givit 
uppslag till nya frågor och jag har också velat konfrontera de informanter 
som intervjuats senare med en del av de uppfattningar som yppats på vägen. 
Detta tillvägagångssätt har tjänat mig väl då olika uppfattningar, argument 
och motargument fått brytas mot varandra och därmed hjälpt mig att klargö-
ra olika perspektiv och positioner. Jag har undvikit att explicit ställa direkta 
utvärderande frågor. Istället har jag ställt frågor som sammantaget bidragit 
till att ådagalägga hur man tänker kring frågan om kompetensförsörjning av 
spetskompetens till fordonstestverksamheten. 
 
Hur tillförlitliga är då mina informanter? De företräder intressen som i några 
fall, bland annat, har att etablera och driva samarbete med andra aktörer med 
möjlighet att få ta del av medel för att bedriva och främja detta samarbete. 
Hos somliga aktörer kan man ibland uppfatta en tendens att vilja tillrättaläg-
ga bilden av de samarbeten som pågår. Denna bild behöver dock inte vara 
vilseledande eller direkt felaktig men det är viktigt att poängtera att bilden 
som presenteras är beroende av vem man frågar. Ett annat exempel som kan 
vara viktigt att hålla i minnet är att flera aktörer framhåller att samarbetet 
idag fungerar betydligt bättre än för några år sedan. Denna utsaga är förstås 
beroende på vad man jämför med då friktion mellan parterna fortfarande 
existerar. Å andra sidan kan dylik friktion kanske betraktas som ett mer eller 
mindre naturligt tillstånd i ett samarbete mellan parter med olika perspektiv? 
Jag vill dock uppmärksamma läsaren på denna aspekt då de pågående sam-
arbetena fortfarande rymmer en märkbar förbättringspotential. Sekretessen 
som omgärdar denna bransch har återkommit i informanternas svar men har i 
huvudsak inte inneburit några större hinder för själva genomförandet av in-
tervjuerna. I ett fall ville en representant med arbetsledande funktion i ett 
fordonstestföretag ta del av frågorna i förväg och ville också att de kunder 
företaget har inte skulle omnämnas vid företagsnamn då det skulle kunna 
innebära en del komplikationer för deras relation med kunden. Då de i dessa 
fall fått klart för sig vilken typ av frågor det har rört sig om har de emellertid 
inte haft några invändningar. Någon informant har också frågat om hur jag 
tänkt kring anonymisering av deras svar och velat veta när studien skall pub-
liceras. Jag har uppfattat denna tendens till ”ängslighet” som en del i det 
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sociala spelet som finns närvarande i de aktuella samarbetena och det skulle 
kunna medföra att informanten väljer bort att delge viss information. Då 
dessa för informanten ”kritiska skeden” bedömts som passerade då denna 
studie publiceras uppfattar jag att denne informant ändå upplevt sig kunna 
vara tämligen frispråkig. 
 
Sammantaget har jag intervjuat ett tjugotal personer. De har intervjuats i 
egenskap av att vara representanter för olika verksamheter och ibland olika 
nivåer inom dessa. De flesta intervjutillfällena har genomförts med enskilda 
informanter där intervjuguiden varit ett gott stöd. Vid ett tillfälle genomförde 
jag en intervju med två representanter från ett fordonstestföretag. Jag har 
också genomfört en gruppintervju med studenter vid bilsystemingenjörsut-
bildningen. Skälet till att jag valde denna form är att jag ämnade få en upp-
fattning om hur de sinsemellan talar om fordonstestverksamheten och ett för 
dem möjligt tänkt scenario där de skulle arbeta som testingenjörer med ett 
boende i Arjeplog. I denna grupp har det också framkommit skilda uppfatt-
ningar, vilket talar för att även personliga åsikter och reflektioner kunnat 
speglas. 
 
Jag har i huvudsak kommit att begagna mig av den så kallade snö-
bollsmetoden10. Detta tror jag också kan vara fördelaktigt med tanke på den 
uppmärksamhet sociala relationer fått i vetenskapen kring regional kluster-
utveckling.11 En risk med snöbollsmetoden kan förstås vara att informanterna 
kan frestas att hänvisa vidare till personer och aktörer som delar deras egen 
uppfattning i viktiga frågor. Denna risk går kanske inte helt att förbise och 
jag har därför varit angelägen om att också försöka finna uppfattningar som 
motsäger varandra och därmed kunna ge en mer nyanserad bild. 

Studiens avgränsning  
Min avgränsning är att jag har studerat hur de olika aktörerna tänker sig när-
ingens framtid samt aspekter kring kompetensförsörjningsproblematiken av 
specialiserad högt utbildad personal. Denna fråga är kritisk i ett allmänt 
glesbygdssammanhang eftersom det kan vara en begränsande faktor för eko-
nomisk utveckling. För fordonstestningens del så är kompetensförsörjningen 
av denna personalkategori avgörande för att kunna diversifiera och uppgra-
dera näringens tjänsteutbud. Detta i sin tur, anser somliga, vara avgörande 
för verksamhetens långsiktiga överlevnad i Arjeplog då det skulle innebära 
viktiga konkurrensfördelar för regionens testverksamhet. 
 

                               
10 Johannessen och Tufte, 2000, s. 85 – 86. 
11 Exempelvis Aarsaether, N. och Baerenholdt, O. (red). Transforming the local – Coping 
strategies and Regional Policies. Copenhagen: Nordic Council of Ministers, 2001. 
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Jag gör således med denna studie av fordonstestverksamheten ett strategiskt 
urval12 med utgångspunkt i att Arjeplog utgör ett centrum för vintertestandet 
i regionen och samtidigt delar många särdrag med andra orter där fordonstest 
under vinterförhållanden förekommer. Det blir alltså en fallstudie som får 
tjäna som ett exempel på hur olika aktörer som är verksamma i ett glesbygd-
sammanhang uppfattar behovet av spetskompens i en bransch. Studien syftar 
också till att visa på hur en del av dem tänker sig att de kan bidra till att detta 
behov tillgodoses. Fördelen med detta typexempel är då att finna, belysa och 
analysera de strategier som tillämpas. Detta kan ge mig möjlighet att visa på 
några av de faktorer som har betydelse vid klusterutveckling i en gles-
bygdsmiljö. Fordonstestverksamheten har förstås sina särdrag som exempel-
vis sin direkta koppling till globala multinationella storföretag och med en 
åtminstone hittillsvarande, överväldigande tyngdpunkt på vintersäsongen. 
Detta påverkar förstås de slutsatser jag kan dra med denna studie som under-
lag. Problematiken kring kompetensförsörjning är däremot en närmast all-
mängiltig företeelse, inte bara för Norrlands inland, utan även i andra spar-
samt befolkade regioner. 
 
Den typ av kompetens mina studier har varit koncentrerad på är den som är 
avgörande för att företagen ska kunna erbjuda de mest kvalificerade tekniska 
tjänsterna till sina kunder. Kundföretagen, bestående av fordons- och kom-
ponenttillverkare, och deras agerande har förstås en avgörande betydelse för 
fordonstestverksamheten men det ligger inte inom ramen för detta arbete. De 
har dock inte uteblivit då hänsyn till dessa aktörer är ständigt närvarande i 
mina informanters resonemang. 
 
De aktörer jag har för avsikt att koncentrera mina studier på representerar 
olika samhällssektorer. Detta tillvägagångssätt är valt med utgångspunkt i att 
ett arbete med att främja innovationer med fördel inbegriper en bred ansats, 
vilket även backas upp av aktuell forskning.13 Då jag närmade mig detta 
forskningsområde kring geografiskt ansamlade företag stötte jag tidigt på 
begreppen kluster, innovationer, innovationssystem och regional utveckling. 
Jag har därför i mina studier till stor del utgått från denna teoretiska inrikt-
ning. Bland annat har det inneburit att Porters, så kallade diamantmodell, 
som försöker förklara varför och hur företagskluster kan bidra till innovatio-
ner och ekonomisk tillväxt varit tongivande för i vilka riktningar jag valt att 
vända blicken. De inblandade aktörerna har vid olika tillfällen omnämnt 
fordonstestverksamheten som ett ”fordonstestkluster” varför det känts natur-
ligt att undersöka denna företeelse utifrån denna teoribildning. Jag menar att 
det dock inte betytt att jag okritiskt förhållit mig till denna beskrivning av 
den verksamhet som bedrivs i fordonstestregionen. Det finns exempel på där 
                               
12 Johannessen, A., Tufte, P., A. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Malmö, Liber, 
2003, s. 84. 
13 Tödtling, F., Trippl, M., One size fits all? Towards a differentiated regional innovation 
policy approach. Research policy Vol. 34, Iss. 8, (2005). 
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teoretiska resonemang funna i litteraturen förefaller att bekräftas i min empi-
ri men också exempel på där jag pekar på mer av ett önsketänkande från en 
del aktörers sida. Som jag uppfattat begreppet kluster är det också i sig självt 
ett begrepp som rymmer en viss bredd vilket därmed talar för att det kan 
utgöra ett lämpligt verktyg att beskriva en ibland yvig verklighet utan att 
vara alltför smal och självtillräcklig. Jag blev också tidigt varse att de in-
blandade aktörerna uppfattar sig delta i ett så kallat trippelhelixsamarbete 
(enkelt uttryckt, ett samarbete mellan universitet, samhälle och näringsliv) 
varför denna strategi och dess funktion hamnade i mitt blickfång. 

En genomgång av centrala begrepp 
I det följande redogör jag för en del begrepp som återkommer och är rele-
vanta för förståelsen av denna studie. Det inledande avsnittet är menat att ge 
en beskrivning av en utveckling av regionalpolitiken vilket bildar en histo-
risk fond till de skeenden jag studerar. Därpå följer en redogörelse för be-
greppet närhet som i min studie fungerar som ett analysverktyg och avslut-
ningsvis definierar jag ett antal begrepp som förekommer i studien. 

Regionalpolitikens förändring 
Regionalpolitiken har de senaste 10 till 15 åren kommit att omorienteras från 
en kompenserande och omfördelande politik där den ekonomiska utveck-
lingen betraktades som mer eller mindre nationellt bestämd till att istället 
koncentrera sig på ekonomisk tillväxt och infrastruktursatsningar. Ekono-
miskt kärvare tider, en snabb internationalisering av ekonomin14 och även en 
ideologisk kursändring15 sägs ligga bakom denna förändring.  
 
”Att diskutera regioners långsiktiga utvecklingsförutsättningar 
och vad som kan göras för att stärka dessa har därmed blivit mer relevant, 
snarare än att bara koncentrera intresset till hur en omfördelning av resurser 
från starkare till svagare regioner kan ske.”16 
 
Förutsättningar för konkurrensvillkor såsom skatter, räntor och så vidare 
avgjordes förr på nationell nivå men på grund av internationaliseringen har 
dessa skillnader minskat betydligt. Innovativitet, entreprenörskap och kom-
petens har samtidigt identifierats som avgörande faktorer för ekonomisk 
utveckling. Dessa faktorer är beroende av förhållanden på den regionala och 
                               
14 Regionalpolitiska utredningen. Utgångspunkter för 2000-talets regionalpolitik: delbetän-
kande. SOU 2000:36. Stockholm: Fritzes, 2000, s. 8. 
15 Andersson, F., Ek, R., Molina, I. Introduktion: En regional politik i förändring. I Regional-
politikens geografi – Regional tillväxt i teori och praktik. Andersson, F., Ek, R., Molina, I. 
(red.) s. 7 – 34. Malmö, Studentlitteratur 2008, s. 20. 
16 Regionalpolitiska utredningen. 2000, s. 7. 
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lokala nivån och det talas om att den nationella utvecklingen utgörs av den 
sammantagna utvecklingen i landets regioner. Med denna förändring i syn-
sätt kommer frågan om hur staten ska kunna verka för att förbättra betingel-
serna i alla regioner, och inte bara i så kallade problemregioner att få större 
uppmärksamhet.17 
 
De offentliga aktörerna ska således bereda marken för företagande och en 
långsiktig regional utveckling. Det innebär att man på lokal och regional 
nivå bör förändra strategierna för att få ta del av de medel som ska satsas i 
denna tillväxtpolitik. Istället för att bara påtala de stora problemen som regi-
onen brottas med bör man alltså försöka påvisa hur satsningar på just deras 
region kan bidra till att utöka den nationella fördelningskakan.18 
 
Sveriges inträde i EU 1995 har bidragit till att förändra formerna för landets 
regionalpolitik. Bland annat har det inneburit ett nytt regelverk som exem-
pelvis begränsar en nations möjligheter att stödja nationella företag. Ett vik-
tigt medel i EU:s regionalpolitik är de så kallade europeiska strukturfonderna 
som disponerar avsevärda medel vilket lokala och regionala aktörer kunnat 
ta del av. Det regelverk som omfattar dessa fonder har genom sin utformning 
starkt påverkat regionalpolitiken i Sverige. För att få ta del av dessa medel 
måste, förenklat uttryckt, offentliga aktörer bidra med egna medel enligt den 
så kallade additionalitetsprincipen. Detta ger EU ett visst inflytande över den 
nationella politiken och kan också medverka till att de som söker pengar blir 
”systemsmarta” i en bemärkelse som inte alltid gynnar den faktiska verk-
samheten. Inom många länder i EU är det inte ovanligt att regionerna har ett 
relativt sett stort självstyre i förhållande till statsmakten. Historiskt sett har 
detta inte varit fallet i Sverige där det snarare är kommunerna som ska ses 
som centralmaktens lokala motvikt. 
 
Ytterligare ett exempel på hur strukturfondspolitiken påverkat den svenska 
regionalpolitiken är EU:s framhållande av partnerskap som den påbjudna 
organisationsformen. Målet med dessa insatser är således att förutsättningar 
ska skapas i samverkan mellan aktörer på den regionala nivån, i syfte att 
förbättra förutsättningarna för den regionala konkurrensförmågan.19 Regio-
nalpolitikens tidigare kompensatoriska inslag som inneburit en uppbyggnad 
av infrastruktur i bred bemärkelse skall inte underskattas i dessa diskussio-
ner, menar Aarsaether, eftersom dessa satsningar utgör själva fundamentet 
för att perifera områden överhuvudtaget ska kunna delta i en utveckling av 
sin konkurrensförmåga. Detta är en viktig poäng och kan mycket konkret 
belysas i fallet med fordonstestningens stora beroende av ett väl fungerande 
                               
17 Ibid. s. 9. 
18 Christensen, L., Kempinsky, P. Visioner i praktiken. I Att mobilisera för regional tillväxt – 
Regionala utvecklingsprocesser, kluster och innovationssystem. Christensen, L., Kempinsky, 
P. (red.). s. 13 – 39. Lund, Studentlitteratur, 2004, s. 15. 
19 Andersson F., Ek R., Molina I. 2008, s. 22. 
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vägsystem som en gång byggdes upp men fortfarande spelar en avgörande 
roll. 
 
I linje med detta har satsningar som påverkar företagen indirekt som exem-
pelvis utbildning, utveckling av kreativa och utvecklande miljöer samt, att 
stimulera samverkan mellan företag och liknande, kommit i förgrunden. 
Statliga myndigheter och institutioner som exempelvis Vinnova(verket för 
innovationssystem), uppträder då som aktörer tillsammans med andra i syfte 
att främja ekonomisk utveckling. Betydelsen av ”väl genomtänkta och 
kommunicerade utvecklingsstrategier” i detta nya landskap av samverkan 
och partnerskap anses därmed bli viktigare.20 På regional nivå i Norrbotten 
kan denna utveckling sägas få ett konkret uttryck i skriften Regionalt pro-
gram för tillväxt i Norrbotten (Regionala tillväxt program, RTP) som sorte-
rar under den övergripande regionala utvecklingsplaneringen (RUP). Pro-
grammet har utarbetats i samverkan mellan ett antal viktiga regionala aktörer 
och dessa har identifierat ett antal tillväxtområden, varav fordonstestnäring-
en är ett. Detta program ligger till grund för en prioritering av de medel som 
utgår från EU:s strukturfonder och de finansieringsbeslut om ekonomiskt 
stöd som fattats av regionala aktörer.21 

 
En kritik som framkommit med anledning av denna regionalpolitik, med 
dess betoning på konkurrens mellan olika nationella regioner, är att den allt-
för lite problematiserats och ifrågasatts. I en konkurrenssituation ingår det att 
någon blir vinnare och någon blir förlorar men hur ska staten då förhålla sig 
till tanken om att hela landet ska leva?22 En invändning till detta resonemang 
skulle då kunna vara att detta inte är ett nollsummespel där någons vinst med 
nödvändighet behöver uppstå på någon annans bekostnad. Kanske kan denna 
omorientering istället bidra till att driva fram kreativitet och innovationsför-
måga vilket i en rimlig omfattning ger regionen ett eget ansvar för sin ut-
veckling?23 

Begreppet närhets olika innebörder 
En aspekt som brukar kopplas till glesbygd och glesbygdsförhållanden är 
geografiskt avstånd mellan en periferi och olika centra. En sådan uppfattning 
kan dock ibland vara färgad av värderingar då begreppet ingalunda är fri-
kopplat från exempelvis frågor om makt och kunskap. Vad som är centrum 
och vad som är periferi aktualiseras i fallet med fordonstestverksamheten. 

                               
20 Regionalpolitiska utredningen, 2000, s. 11. 
21 Länsstyrelsen i Norrbotten. Regionalt tillväxtprogram för Norrbotten. Rapportserie nr. 
14/2007, s. 4. 
22 Andersson F., Ek R., Molina I. (red.). 2008, s. 286. 
23 Aarsaether, N., Suopajärvi, L. Chapter 1, Innovations and Institutions in the North. I Inno-
vations in the Nordic periphery. Aarsaether, N. (red.) s. 9 – 35. Stockholm, Nordregio, 2004, 
s. 9. 
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Boschma, som i en artikel redogör för begreppet närhet och ett antal dimen-
sioner av detta begrepp som är relevanta för studier av innovationsverksam-
het, menar att dessa olika innebörder förenas i att, ”…they reduce uncertain-
ty and solve the problem of coordination, and thus, facilitate interactive lear-
ning and innovation.”24 
 
Han menar vidare att olika dimensioner av närhet har samband med varandra 
avseende deras bidrag till ett interaktivt lärande. Inte minst gäller det för de 
olika typerna av närhet i relation till just geografisk närhet. Begreppet när-
hets olika dimensioner manar till problematisering, menar Boschma, och det 
är viktigt att se att en alltför hög grad av närhet likaväl som en alltför låg 
grad av detsamma kan vara ett hinder för ett framgångsrikt innovationsarbe-
te.25 De olika former av närhet som han resonerar kring följer nedan. 

Kognitiv närhet 
Kognitiv närhet innebär att ha en tillräcklig överensstämmelse i förståelse 
och kunskap mellan olika parter. En alltför låg grad av kognitiv närhet för-
svårar eller till och med omöjliggör för ett företag att kommunicera, förstå, 
absorbera och hantera ny information.26 Även andra har pekat på detta pro-
blem och då uppmärksammat att ett företag kan tendera att underskatta dess 
betydelse på grund av denna så kallade absorptionskapacitetens indirekta och 
svårmätbara karaktär. För att råda bot på en underskattning av ett sådant 
behov är det nödvändigt att öka medvetenheten hos företag, som vill lära sig 
saker som ligger långt ifrån det de vanligen gör om detta, och genomföra 
riktade insatser.27 Alltför hög grad av kognitiv närhet leder till att de ingåen-
de parterna inte har särskilt mycket utbyte med varandra vilket förstås kan 
hämma ny kunskapsuppbyggnad. Det kan också leda till att företag kan 
hamna i inlåsningssituationer vilket innebär att man fortsätter att ”göra som 
man alltid har gjort”. För att undvika att detta sker bör företaget följaktligen 
sträva efter att hålla kontakter till andra informationskällor öppna.28 

Organisatorisk närhet 
En organisatorisk närhet består i en förmåga att koordinera olika aktörers 
kunskapsutbyte. Vid ett kunskapsutbyte då en låg grad av organisatorisk 
närhet råder finns risk för ett opportunistiskt beteende vilket äventyrar de 
vinster de inblandade kan få av utbytet. Detta innebär att det finns fördelar 
med ett nära samarbete eller en hierarkisk organisation som kan erbjuda 
kontrollmekanismer för att minska denna risk. Ett annat argument för orga-

                               
24 Boschma, R. A. Proximity and Innovation: A Critical Assessment. Regional Studies, Vol. 
39, No. 1 (2005) s. 62. 
25 Ibid s. 62. 
26 Ibid s. 63. 
27 Cohen, W., Levinthal, D. A. Absorptive capacity: a new perspective on learning and inno-
vation. Administrative Science Quarterly, Vol. 35, Iss. 1, (1990) s. 149. 
28 Boschma, R. A. (2005) s. 64. 
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nisatorisk närhet är att det i en produktutvecklingsfas är nödvändigt med en 
tät och kontinuerlig kommunikation. Alltför hög grad av organisatorisk när-
het i asymmetriska relationer kan låsa utbytena i särskilda former för särskil-
da behov och därmed hämma ett för innovationer nödvändigt kunskapsutby-
te. En sådan relation med stelbent byråkratiska mekanismer kan således för-
svåra interaktiv kommunikation vilket också kan förhindras av särintressen 
som bevakar sina positioner inom en dylik hierarki.29 

Social närhet 
Social närhet, på mikronivå som det här är fråga om, bygger på förtroende 
och baseras på vänskapsrelationer, släktskap och goda erfarenheter. Fram-
förallt anses det ha betydelse i ett interaktivt utbyte av så kallad tyst kunskap 
vilket gynnas av långvariga och stabila relationer. Risken för ett opportunis-
tiskt beteende minskar men reduceras inte helt med denna typ av närhet. 
Med en hög grad av social närhet i kombination med marknadens mekanis-
mer finns alltid risken för svek i utbyte mot snabba vinster närvarande. En 
alltför hög social närhet kan också fungera uteslutande gentemot nya indivi-
der och idéer vilket leder till att man istället följer de invanda hjulspåren, 
vilket i sin tur kan hämma kunskapsuppbyggnad.30 

Institutionell närhet 
Institutionell närhet ska till skillnad från social närhet betraktas utifrån ett 
makroperspektiv. Institutionell närhet definieras som att gemensamma spel-
regler gäller för de inblandade aktörerna. Dessa spelregler kan dels vara 
formella, exempelvis lagar, och informella, exempelvis kulturella normer, ett 
gemensamt språk, och fungerar som ett slags ”lim” mellan aktörerna och 
bidrar till att minska osäkerhet och transaktionskostnader. Gemensamma 
spelregler anses utgöra grunden för att kunna koordinera parterna och skapa 
förutsättningar för ett interaktivt lärande. Om det institutionella avståndet 
bestående av exempelvis social sammanhållning, gemensamma värderingar 
och formella institutioner, är för stort minskar det möjligheterna till ett fram-
gångsrikt innovationsarbete. En alltför hög grad av institutionell närhet kan å 
andra sidan bidra till att skapa låsningar och handlingsförlamning då nya sätt 
att utföra saker på kan uppfattas som ett hot mot stabiliteten i systemet och 
kan då även mobilisera särintressen gentemot förändringar.31 

Geografisk närhet 
Geografisk närhet kan definieras som det rumsliga avståndet i både absolut 
och relativ mening mellan ekonomiska aktörer. Fördelarna med geografisk 
närhet anses bestå av ökade möjligheter till informationsutbyte och inte 
minst utbyte av tyst kunskap. Boschma vill nyansera denna bild av den geo-

                               
29 Boschma, R. A. (2005) s. 65. 
30 Ibid s. 66. 
31 Ibid s. 67. 
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grafiska närhetens betydelse för att ett interaktivt lärande ska ske. Exempel-
vis kan geografisk närhet utan kognitiv närhet förlora sin betydelse och 
andra former av närhet, till exempel social, organisatorisk och kognitiv när-
het, kan fungera som ersättning för geografisk närhet. Geografisk närhet kan 
förstärka de andra typerna av närhet även om motsatsen också kan ske menar 
Boschma. Om det råder brist på de andra typerna av närhet kan en hel region 
hamna i ett navelskådande med inlåsning som följd och därför vill han beto-
na betydelsen av att skapa länkar till omvärlden.32 
 
Samtliga dimensioner av närhet aktualiseras i min studie av fordonstestverk-
samheten i Arjeplog. Inte minst intressant är det att relatera den geografiska 
dimensionen av närhet till de andra formerna/dimensionerna av närhet då de 
långa avstånden i glesbygden ofta framhålls som ett av de största hindren för 
ekonomisk tillväxt i en sådan kontext. Det ska också sägas att etiketter på 
olika typer av närhet bör sättas med försiktighet då det naturligtvis är ett 
visst mått av subjektiv bedömning beroende av vilken utgångspunkt betrak-
taren har. 

Innovation 
I min studie av fordonstestverksamheten ger några av informanterna uttryck 
för en strävan att frambringa innovationer. Dessa innovationer av tekniskt 
eller organisatoriskt slag syftar till att öka det lokala kunnandet och därmed 
öka regionens konkurrensförmåga. Enligt Waxell, kan begreppet innovation 
ibland definieras på ett tämligen avgränsat sätt och då referera till en produk-
tion av ny (teknisk) kunskap som introduceras och försäljs på en marknad.33 
Ett skäl till detta kan vara att den tekniska dimensionen är jämförelsevis 
enkel att mäta till skillnad från sociala, organisatoriska och regionala aspek-
ter. Det finns dock skäl att bredda definitionen betydligt då innovationsför-
lopp kommit att betraktas som sociala processer. Tidigare låg ett ganska 
ensidigt fokus på det enskilda företaget men idag tillämpas ofta ett bredare 
synsätt på innovationsprocessen där betydligt fler deltagare från både offent-
lig och privat sektor deltar.34 Denna insikt om en bredare tolkning av begrep-
pet bör lämpligen påverka politiska initiativ och policyinsatser.35 Aarsaether 
och Suopajärvi refererar till Gilbert mfl.36 för detta och förklarar. 
 
                               
32 Ibid s. 69. 
33 Waxell, A. Uppsalas biotekniska industriella system, - en ekonomisk-geografisk studie av 
interaktion, kunskapsspridning och arbetsmarknadsrörlighet. Diss. Uppsala universitet. Upp-
sala, Geografiska Regionstudier, 2005, s. 31. 
34 Morgan, K., Nauwelaers, C. A Regional Perspective on Innovation: From Theory to Strat-
egy. I Regional Innovation Strategies, The Challenge for Less-Favoured Regions. Morgan, K., 
Nauwelaers, C. (red.) s. 1 – 18. London/New York, Routledge, 2003, s. 4. 
35 Tödtling, F., Trippl M., (2005), s. 1212. 
36 Gilbert, N., Pyka, A., Ahrweiler, P. Innovation Networks – A Simulation Approach. Jour-
nal of Artificial Societies and Social Simulation. Vol. 4, no. 3, (2001). 
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”The development of innovative knowledge production is the result of sci-
ence and technology development, social changes and institutional factors as 
well as mental frameworks.”37 
 
Begreppet innovation skall sålunda utifrån ovanstående betraktas som att vad 
som är en innovation och vilka som kan delta i framtagandet av en sådan bör 
förstås utifrån ett brett tolkningssätt. 

Kompetensförsörjning 
Med ett synsätt där man tror att näringen bör utvecklas mot att också erbjuda 
mer sofistikerade tjänster blir de personer som i praktiken ska arbeta med 
dessa uppgifter mycket betydelsefulla. Kompetensförsörjning, som begrepp, 
kan definieras på följande vis:  
 
”process i organisationen för att fortlöpande säkerställa rätt kompetens för 
att nå verksamhetens mål och tillgodose dessa behov”.38 
 
I min studie är det viktigt att begreppet kompetens enligt ovanstående kan 
förstås på två sätt, nyckelkompetens och spetskompetens. Nyckelkompetens 
ska förstås som avgörande för hela företagets totala verksamhet. De egen-
skaper som är viktiga därvidlag är inte alls med nödvändighet beroende av 
högt specialiserad akademisk kompetens men där personerna fyller just 
nyckelfunktioner för företagets affärsverksamhet. Ett företag omnämner, 
som exempel på en sådan person, en medarbetare som har maskinförarkom-
petens i kombination med goda språkkunskaper och därtill hög IT-
kompetens. Spetskompetens skall i min studie uppfattas som den kompetens 
som är såväl högt kvalificerad med avseende på en långt driven specialise-
ring mot just fordonstest. Det är främst denna kompetens som är i blick-
fånget i min studie då den är avgörande för ett företags möjligheter att erbju-
da de mest avancerade testtjänsterna. 

Kodifierad och tyst kunskap 
Kodifierad kunskap och tyst kunskap är två olika sorters kunskap som anses 
betydelsefulla i ett framgångsrikt innovationsarbete. Kodifierad kunskap är 
sådant som kan sättas på pränt och kommuniceras genom exempelvis före-
läsningar och genom litteratur. Tyst kunskap är något mer svårdefinierat men 
kan exemplifieras med den skicklighet en erfaren skådespelare besitter men 
som svårligen kan reduceras till några klart definierbara egenskaper som 

                               
37 Aarsaether, N., Suopajärvi, L. 2004, s. 13. 
38 Swedish standard institute. Strategisk kompetensförsörjning – en vägledning till standarden 
Ledningssystem för kompetensförsörjning. Stockholm, SIS förlag, 2004, s. 11. 
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enkelt kan formaliseras och läras ut i en handbok.39 Upphovsmannen bakom 
detta begrepp, Polanyi, menar att: ”we can know more than we can tell”40 
och pekar då på svårigheterna med att klart definiera och överföra denna typ 
av kunskap och att det ”tysta” i kunskapen inte heller behöver vara glasklart 
för den som besitter den. Denna typ av kunskap anses bäst kunna överföras 
och utbytas i direktkontakt mellan människor i en läroprocess där man ob-
serverar, imiterar och repeterar. På grund av denna egenhet har denna typ av 
kunskap rönt ett ganska stort intresse även i geografiska studier där man 
velat belysa innovationsprocessens rumsliga aspekter.41 

Teoretiska utgångspunkter 
I min studie har jag velat ta reda på vilka strategier de inblandande aktörerna 
förespråkar för att utveckla fordonstestverksamheten och därmed bidra till 
regional tillväxt. En nyckelfaktor som lyfts fram av flera aktörer i detta arbe-
te är att säkra kompetensförsörjning av testingenjörer. Aktörerna själva har 
vid olika tillfällen och oberoende av varandra, i samband med resonemang 
kring utveckling av fordonstestverksamheten, nämnt begreppen kluster och i 
viss mån trippelhelix. Det har ofta förekommit att de i mindre preciserade 
ordalag diskuterat olika faktorer som tillskrivs betydelse i dessa begrepp. 
Verket för innovationssystem, Vinnova, har identifierat fordonstestverksam-
heten som ett av 39 så kallade klusterinitiativ i Sverige, med utgångspunkt i 
klusterrelaterade och terorianknutna kriterier.42 Jag bedömer att dessa be-
grepp har relevans för min studie och avser att i detta avsnitt ge en åtminsto-
ne översiktlig bild av vad dessa teorier innebär. Förutom genomgången av 
dessa teorier, har jag eftersträvat att integrera ytterligare teoretiska begrepp 
och resonemang i texten. Detta för att de ska läsas i direkt anslutning till 
empirin och underlätta en fördjupad förståelse av de skildrade förhållandena. 

Kluster 
Kluster omnämns, i samband med näringspolitiska diskussioner, som en 
komponent som kan bidra till ekonomisk tillväxt och anses ha en potentiellt 
betydelsefull funktion för uppkomsten av innovationer i en region. Klus-
terteorins portalfigur Michael Porter förklarar: 
 
”…clusters are geographic concentrations of interconnected companies, spe-
cialized suppliers, service providers, firms in related industries, and associ-

                               
39 Gertler, M. S. Tacit knowledge and the economic geography of context, or The undefinable 
tacitness of being (there). Journal of Economic Geography Vol. 3, (2003), s. 77. 
40 Polanyi, M. The tacit dimension, New York, Doubleday, 1966, s. 4. 
41 Gertler, M., S. 2003, s. 76. 
42 Nordensky, J. Kartläggning av svenska klusterinitiativ, VR 2009:31. Vinnova, 2009. 
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ated institutions (e.g. universities, standard agencies, trade associations) in a 
particular field that compete but also cooperate”.43 
 
Kluster uppfattas ofta som ett positivt begrepp och förekommer frekvent i 
policydeklarationer om regional utveckling. Detta görs ibland som ett sätt att 
försöka ge ett sken av förankring i vetenskapligt brett vedertagna teorier. Det 
kan ge en bild av att det finns ”kluster i varenda buske” men är ibland egent-
ligen mer ett uttryck för ett önsketänkande.44 En förklaring till att så sker 
ligger i en oklarhet kring hur begreppet kluster definieras, menar Martin och 
Sunley. Begreppet har snarast använts som ett varumärke av upphovsman-
nen för en teoribildning som förvisso inrymmer en del intressanta perspektiv 
men som blir alltför brett för att kunna prövas som en modell för att klargöra 
samband mellan agglomerationer och lokal eller regional tillväxt.45 En kritik 
mot klusteransatsen, eller kanske snarare klusterpolitik, som kommer från ett 
annat håll pekar på den starkt manligt kodade diskursen som omgärdar klus-
terbegreppet.46 Exempel på detta är att de näringar och verksamheter som 
lyfts fram som exempel på kluster i de flesta fall är hämtade från mansdomi-
nerade branscher. Detta formar förståelsen av vad ett kluster är och, i och 
med begreppets positiva laddning, vad som anses vara tillväxt och framåt-
skridande.47 Den sociala dimensionen av innovationsarbete och klusterut-
veckling brukar framhållas. Detta betyder, enligt Pettersson och Saarinen, att 
dessa processer ingalunda är frikopplade från maktstrukturer baserade på 
kön. Exempelvis kan olika härskartekniker förstärka ett manligt inflytande 
och bidra till att marginalisera kvinnor.48 
 
Diskussionen om klusterbegreppets luddiga definition rår Porter delvis själv 
för, menar Malmberg. Från början beskrev Porter kluster som, en grupp 
funktionellt relaterade branscher och företag, där en geografisk närhet varit 
en variabel bland andra som förstärker de krafter som gör klustret fram-
gångsrikt. Efterhand kom dock Porter att inkludera den geografiska aspekten 
som en del av definitionen. Detta har inneburit att bägge definitionerna 
kommit att användas parallellt och därmed skapat förvirring.49 Malmberg 
tillägger också att begreppet kluster kommit att användas i policysamman-
hang för att beteckna ett näringspolitiskt program där ett kluster ”är vad nå-

                               
43 Porter, M. Location, competition and economic development: local clusters in a global 
economy, Economic Development Quarterly, Vol. 14, 2000, s. 16. 
44 Christensen, L., Kempinsky, P. 2004, s. 21. 
45 Martin, R. och Sunley, P., Deconstruction clusters: chaotic concept or policy panacea? 
Journal of Economic Geography, Vol. 3, Iss. 1, (2003), s. 28. 
46 Pettersson, K., & Saarinen, Y. Kluster som regionalpolitiskt redskap – Män som hjältar i 
manliga kluster? Emma resurscentrum, 2004. 
47 Ibid s. 40. 
48 Ibid s. 42. 
49 Malmberg, A. Klusterdynamik och regional näringslivsutveckling – begreppsdiskussion och 
forskningsöversikt. Östersund: ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier, A2002:008, 2002, 
s. 15. 
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gon bestämmer sig för att kalla ett kluster” vilket knappast har ökat bidragit 
till större klarhet.50 
 
Malmberg själv förespråkar att man utgår från begreppet funktionella kluster 
och se på den geografiska aspekten som en variabel bland andra istället för 
att försöka ”pressa in funktionella kluster i snävt avgränsade geografiska 
områden”.51 Fördelarna med klusteransatsen är att den utifrån näringslivets 
systemkaraktär beskriver de mellan de olika företagen förekommande sam-
spelen och relationerna, istället för att följa ganska fyrkantiga uppdelningar 
av företag som ibland förekommer.52 Värdet av en klusteransats beror på hur 
begreppet används, menar Christensen och Kempinsky som kan se nackdelar 
med begreppsförvirringen ur ett vetenskapligt perspektiv. Själva betraktar de 
emellertid klusterbegreppet som ett ”idébaserat och processorienterat för-
hållningssätt till regionalt utvecklingsarbete” och i detta sammanhang funge-
rar det väl. De menar att begreppet kluster kan betraktas som en komponent i 
en regional utvecklingsprocess. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1, En regional utvecklingsprocess 
Källa: Christensen L., Kempinsky P. 2004, s. 26. 
 
Utifrån en samling liknande företag som finns på en lokal eller regional nivå 
bildas ett företagsnätverk. Detta nätverk förenas av att de verkar i en och 
samma bransch, sätt att göra affärer på eller att de har olikartad verksamhet 
men ändå kunnat finna gemensamma samarbetsområden. Det som driver 
nätverksbildandet är att man genom samarbete kan dela på kostnader för 
insatser som medlemmarna i nätverket har nytta av. Efterhand kan de nät-
verkande företagen komma att gå vidare med sitt samarbete till exempel med 
produktutveckling, nya marknader och så vidare. ”När företagen i nätverket 

                               
50 Ibid s. 16 
51 Ibid s. 17. 
52 Ibid s. 11. 
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börja skapa värden för varandra, börjar också klustringen att ta form i ett 
nätverk.”53 
 
Christensen och Kempinsky lyfter fram ett antal effekter som anses komma 
av en klusterbildning: 
 

• Klustring av en viss sorts företag eller verksamhet lockar spetskom-
petens till ett område då det erbjuder arbete och goda karriärmöjlig-
heter. 

 
• Innovation, kunskapsutveckling och kunskapsutbyte gynnas av ett 

kluster då det ger möjlighet för människor att röra sig mellan företa-
gen i klustret. 

 
• Den regionala konkurrensförmågan ökar som ett resultat av att flera 

göra samma sak och en specialisering uppkommer. 
 

• Klustring kan potentiellt bidra till att skapa en ”självgenerande kri-
tisk massa för tillväxt” under förutsättning att den fortsätter att för-
nya sig. 

 
Dessa effekter bärs till stor del av de människor som bor i den aktuella regi-
onen och, de kunskaper de besitter, vilket skapar en god jordmån för innova-
tioner. Betydelsen av denna regionalt uppbyggda kompetens lyfter således 
fram regionens betydelse, i en bredare bemärkelse, för innovationer och 
ekonomisk tillväxt, ett så kallat regionalt innovationssystem.54 

Porters diamantmodell 
Porter framhåller företagens förmåga att bredda och uppgradera sina konkur-
rensegenskaper inte minst med avseende på alltmer avancerade nivåer som 
särskilt viktiga framgångsfaktorer. Han ställer frågan om varför en del natio-
ner är särskilt framgångsrika inom vissa branscher. I hans så kallade dia-
mantmodell identifieras fyra särskilt viktiga faktorer som kan förklara hur en 
gynnsam miljö för ett framgångsrikt företagande inom en viss bransch är 
beskaffad.55 Dessa är: 

Faktortillgångar 
Vilka tillgångar en nation har med avseende på nödvändiga produktionsfak-
torer, såsom exempelvis utbildningsinstitutioner och högt kvalificerad per-
sonal är avgörande konkurrensfördelar för företagen.56 Porter nämner flera 

                               
53 Christensen L., Kempinsky P. 2004, s. 22. 
54 Christensen L., Kempinsky P. 2004, s. 23. 
55 Porter, Michael E, The competitive advantage of nations. London: Macmillan, 1990, s. 70. 
56 Ibid s. 74. 
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exempel på där brist på någon produktionsfaktor har inneburit en tillgång för 
berört näringsliv, eftersom denna brist har varit en katalysator för ett bättre 
tillvaratagande av de faktorer som finns tillgängliga.57 I mitt fall är detta 
extra intressant att uppmärksamma, då glesbygdsmiljön innebär olika brister 
i faktortillgångar men att fordonstestföretagen trots det, eller kanske då sna-
rare på grund av detta, tvungits vara innovativa. 

Efterfrågeförhållanden 
Efterfrågeförhållanden, inte minst på hemmamarknaden, hjälper till att upp-
rätthålla omvandlingstryck och nytänkande hos företagen, framförallt om 
denna efterfrågan är inriktad mot förändring eller utveckling av nya produk-
ter och tjänster.58 De svenska kundföretag som genomför tester i Arjeplog 
(exempelvis SAAB) men även de kundföretag som sedan ett antal år etable-
rat sig i regionen (exempelvis BOSCH) är mycket framstående inom sina 
gebit och verkar inom en mycket konkurrensutsatt marknad. Med sådana 
kunder är det förstås helt avgörande att, idag såväl som imorgon, ständigt 
kunna tillhandahålla de produkter och de tjänster som dessa krävande kunder 
efterfrågar. Lyhördheten och förmågan att hela tiden anpassa sin verksamhet 
har varit en avgörande faktor hos fordonstestföretagen för att behålla dessa 
kunder. En intressant aspekt av detta är att fordonstestverksamheten är sä-
songsbunden och att kundföretagen under några intensiva månader faktiskt 
flyttar en del av sin verksamhet, bokstavligt, till en begränsad social miljö. 
Kontakten mellan fordonstestföretagen och kundföretagen torde vara en 
potentiellt god miljö, där det finns bra möjlighet att kommunicera krav och 
specifikationer, som driver på företagen att vara innovativa. Det kan dock 
finnas en ambivalens i kundföretagens syn på tjänster med ett stort kun-
skapsinnehåll. Å ena sidan skulle de kunna spara mycket pengar på att köpa 
dessa tjänster lokalt men å andra sidan förutsätter det att kundföretagen har 
stor tillit till fordonstestföretagens förmåga att kunna leverera det inklusive 
de sekretesskrav de ställer. Det senare, det vill säga att kunna garantera en 
viss önskvärd standard, har ju kundföretagen hittills tillgodosett själva ge-
nom att egen personal skickats upp till bland annat Arjeplog. 

Relaterade branscher och understödjande verksamheter 
En tredje viktig faktor utgörs av förekomsten av internationellt konkurrens-
kraftiga leverantörer inom relaterade verksamhetsområden. Extra fördelak-
tigt är detta om utvecklingsarbete kan ske i nära samarbete, där företagen 
exempelvis kan påverka leverantörernas utvecklingsinriktning och utgöra 
testanläggning för ny teknik framtagen av dessa leverantörer.59 Samarbetet 
mellan svenska fordonstillverkare och LTU kan betraktas på detta vis och 

                               
57 Ibid s. 82. 
58 Porter, 1990, s. 77. 
59 Porter, 1990, s. 100. 
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det har också påverkat universitetets forskningsinriktning och påverkat dem 
att också tillgodose fordonstestningens behov. 

Företagsstrategi, struktur och rivalitet  
Förekomst av lokala konkurrenter kan leda till förstärkta ansträngningar men 
också visa på inspirerande exempel.60 De olika fordonstestföretagen är 
mycket olika sinsemellan men det finns en tydligt delad medvetenhet, om 
den potential ett mer avancerat tjänsteutbud skulle kunna innebära. De före-
tag som är föregångare därvidlag förefaller ha stor betydelse som en sporre 
för andra. 
 
Det råder komplexa interaktioner mellan de i diamantmodellen förekom-
mande faktorerna, menar Porter, och det går inte att härleda enkla orsaks- 
och verkanssamband. Alla faktorer kanske inte behöver vara närvarande utan 
det kan mer vara beroende av i vilka kombinationer och på vad sätt de tas till 
vara som är det avgörande.61  
 
Utifrån ovanstående genomgång, framgår att flera intressanta frågeställning-
ar kring kluster har relevans för fordonstestverksamheten. En sak att beakta 
när det gäller just fordonstestverksamheten, är företagens i flera fall mycket 
starka bindningar till sina kundföretag. Inte minst gäller det frågor om sekre-
tess, vilket motverkar företagens utbyten mellan varandra. Frågan om funk-
tionellt respektive geografiskt relaterade kluster aktualiseras därför. Ingår 
fordonstestföretagen i ett regionalt kluster med inriktning mot vintertest eller 
är de delar av ett funktionellt fordons- och komponentkluster, som av prak-
tiska skäl (exempelvis klimat) råkar befinna sig i Norrlands inland men 
egentligen har mer gemensamt med andra tjänste- och varuleverantörer till 
fordonsindustrin? Man skulle kunna påstå att det senare varit och kanske 
fortfarande är(?) en träffande beskrivning men att den strävan som finns 
bland vissa aktörer med anknytning till näringen velat röra sig i en riktning 
mot det förra. Denna ansats, att vara ett regionalt kluster med inriktning mot 
vintertest, har för de inblandade aktörerna inneburit att man som strategi valt 
att samarbeta inom ramen för det man skulle kunna kalla ett regionalt 
innovationssystem. 

Innovationssystem 
I mitt arbete har jag uppmärksammat hur en del företag strävar efter att öka 
kunskapsinnehållet i sina tjänster där samarbete med externa aktörer fått en 
framskjuten plats. Jag har iakttagit att detta samarbete betraktas som en stra-
tegi, som är nödvändig för ett företag med dessa ambitioner och inte minst 
med tanke på deras relativa litenhet. Gensvaret från aktuella samarbetspart-

                               
60 Ibid s. 120. 
61 Porter, 1990, s. 144. 
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ners är i princip gott, även om formerna för denna samverkan kan sägas be-
finna sig i en kontinuerlig förbättringsprocess där det återstår en del att göra. 
 
Enligt Verket för innovationssystem, Vinnova kan begreppet innovationssy-
stem definieras på följande sätt: 
 
"Aktörer inom forskning, näringsliv och politik/offentlig verksamhet som i 
samspel genererar, utbyter och använder ny teknik och ny kunskap för att 
skapa hållbar tillväxt genom nya produkter, tjänster och processer."62 
 
Vidare menar de att begreppet innovationssystem kan delas in i nationella, 
sektoriella och regionala innovationssystem.63 För min studie kan begreppet 
regionalt innovationssystem vara mest passande, då min studies skala hu-
vudsakligen uppehåller sig på den lokala och regionala nivån. Nilsson och 
Uhlin framhåller värdet av en lokal eller regional analys, eftersom den på 
närmare håll kan visa på de innovativa processerna. De menar att aktörerna 
och deras agerande hamnar i fokus med en regional analys och att det upp-
märksammar de lokala eller regionala förutsättningarnas betydelse. Dessa 
två faktorer, aktörsfokus och lokal fokus, visar på att innovationsprocesserna 
inte kan styras eller kommenderas fram utan snarare försöka befrämjas. 
”Ambitionen att styra måste ersättas med en önskan att påverka”.64 Denna 
infallsvinkel, det vill säga att särskilt uppmärksamma den lokala eller den 
regionala nivån och de där verksamma aktörerna har också varit vägledande 
denna studie. Även om det sannerligen inte saknas anknytning till fordons-
testverksamheten, från såväl nationella som internationella aktörer, beror 
branschens framtida inriktning till stor del på det som sker på det lokala och 
regionala planet och det samarbete som sker där. Ett sätt att arbeta med ut-
vecklingen av branschens konkurrensförmåga (och ett sätt att försöka få 
finansiering) har varit att aktörerna i detta arbete samlats i ett så kallat Trip-
pelhelixsamarbete. 
 

Trippelhelix 
I begreppet trippelhelix uppmärksammas samarbetet mellan universitet, när-
ingsliv och stat för att skapa innovation och tillväxt. En av begreppets grun-
dare och ivrigaste förespråkare, Henry Etzkowitz, liknar den process som 
äger rum i en trippelhelix med en teknisk konstruktion, som användes i anti-
kens Mesopotamien för konstbevattning. Denna konstruktion består av en 
trippelspiral som transporterar vatten från en lägre nivå till en högre med 

                               
62 Verket för innovationssystem, Nyckelbegrepp, 2010-01-04. 
63 Ibid. 
64 Nilsson, J.-E. & Uhlin, Å. Regionala innovationssystem. En fördjupad kunskapsöversikt. 
Stockholm, Vinnova Rapport VR 2002:3, 2002, s. 20. 
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hjälp av tre roterande spiraler. Begreppet trippelhelix har sin bakgrund bland 
annat i universitetens delvis nya funktion som motor i den ekonomiska ut-
vecklingen, i Sverige formulerat som universitetets tredje uppgift.65 Trippel-
helix jämförs ofta med en linjär utvecklingsmodell, vilken kan beskrivas som 
en process där grundforskning, efterföljs av tillämpad forskning, produktut-
veckling och i sista ledet en kommersialisering på marknaden.66 Etzkowitz 
beskriver pedagogiskt nog framväxten av just hans trippelhelixmodell som 
en utveckling med utgångspunkt i två olika historiska men mindre lyckade 
försök att sammanföra nämnda nyckelaktörer. I en modell som benämns som 
Trippelhelix 1, är det staten som är drivande och står för de ekonomiska 
resurserna och styr samverkan, mellan de jämförelsevis betydligt svagare 
aktörerna, från akademi och industri. Högskolorna bedriver forskning och 
tillgodoser behovet av utbildad personal men har ingen roll att spela då det 
gäller uppkomsten av nya företag. Exempel på tillämpningar av en sådan 
strategi har stått att finna i Sovjetunionen och mildare varianter i Latiname-
rika och i viss mån i Europa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2, Trippelhelix 1 
Källa: Etzkowitz, H., Leydesdorff, L. (2000) s. 111. 
 
En annan variant av trippelhelixkonstruktion, är den så kallade Laissez faire 
– modellen av trippelhelix. De olika sfärerna är åtskiljda från varandra (åt-
minstone i teorin) och verkar inom sina respektive områden. Även i denna 
variant förväntas högskolorna syssla med (grund-) forskning och att utbilda 
studenter. Akademin skall alltså stå för en kunskapsproduktion riktad mot 
företagen. Företagen förutsätts vara inbegripna i en hård konkurrens sins-
emellan och utan samarbete med varandra, då detta kan ses som osunda hin-
der för den fria konkurrensen. Det begränsar förstås också samarbete kring 
forskning och utveckling och i framtagandet av nya produkter, vilket respek-
                               
65 Nilsson, J.-E. & Uhlin, Å. 2002, s. 13. 
66 Laestadius, S. Vinnväxtprogrammets teoretiska fundament. I Regional växtkraft i en global 
ekonomi, det svenska Vinnväxtprogrammet. Laestadius, S., Nuur, N., Ylinenpää, H. (red.) s. 
27 – 56, Stockholm, Santerus förlag, 2007, s. 35. 
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tive företag istället förväntas bedriva på egen hand. Statens roll i denna typ 
av trippelhelix är begränsad och bör ske då olika typer av marknadsmiss-
lyckanden uppstår, som exempelvis att ingen tillhandahåller en produkt som 
trots det är önskad. Ett viktigt exempel på där staten kan spela en sådan roll 
är i finansiering av högre utbildning och inom forskning. Kontakter mellan 
de tre sfärerna förväntas endast förekomma i begränsad omfattning och 
starkt övervakad och genom förmedlande institutioner. Det har förekommit 
tillämpningar av denna modell i USA men det ska sägas att dessa två varian-
ter har funnits parallellt med varandra i olika länder även om det ena eller 
andra tillvägagångssättet oftast dominerat över det andra.67 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figur 3, Trippelhelix 2 
Källa: Etzkowitz, H., Leydesdorff, L. (2000) s. 111. 
 
Etzkowitz beskriver en framväxt av en tredje variant av samverkan mellan 
universitet, stat och näringsliv, Trippelhelix 3. I denna variant uppstår en 
överlappning mellan dessa institutionella sfärer och det skapas så kallade 
trilaterala nätverk. Var och en av de tre aktörerna tar delvis de andras roller 
och institutionella mellanformer (hybridorganisationer) av dessa uppstår i 
gränszonerna.68 I denna variant av trippelhelix uppmärksammas särskilt kun-
skapsproduktionens interaktiva och komplexa karaktär. 

                               
67 Etzkowitz, H. Trippelhelix – den nya innovationsmodellen. Högskola, näringsliv och myn-
digheter i samverkan. Stockholm, SNS förlag, 2005, s. 19. 
68 Etzkowitz, H., Leydesdorff, L. The dynamic of innovation: from National Systems and 
“Mode 2” to a Triple Helix of university-industry-government relations. Research Policy, 
Vol. 29, Iss. 2, (2000) s. 111. 
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Figur 4, Trippelhelix 3 
Källa: Etzkowitz, H., Leydesdorff, L. (2000) s. 111 
 
Samarbetet och det ömsesidiga beroendet mellan aktörer från ovanstående 
tre sektorer anses följaktligen ha större betydelse jämfört med de andra två 
modellerna ovan. Detta bygger på ett antagande om nödvändigheten av att 
innovationsprocesser behöver komma närmare dess kontextuella tillämp-
ning. Inriktningen är alltså mot industrins behov, som framkommer i dialog 
mellan parterna och lösningarna på dessa problem söks ofta bland tvärveten-
skapliga tillämpningar.69 

Samarbete i Trippelhelix 3 
I teorin kring trippelhelix är det just samarbetet och dynamiken mellan aktö-
rerna som är i fokus. Etzkowitz beskriver en process, där ett samarbete till att 
börja med kommer igång mellan de olika aktörerna i sina traditionella roller 
och där företagen sinsemellan stärker sitt samarbete. Kommuner gynnar 
företagen med tillståndsgivning i den fysiska planeringen och där högskolor-
na startar utbildning med bäring mot den lokala ekonomin. Vidareutvecklas 
detta trippelhelixsamarbete kommer aktörerna, att vid sidan av sina traditio-
nella roller, att alltmer börja ”spela den andres roll”. För näringslivet innebär 
det exempelvis att de i större utsträckning utbildar sina anställda och deltar i 
offentliga beslut. Statens roll som upprätthållare av spelregler kompletteras 
(inte helt obekant i en svensk kontext) med rollen som riskkapitalist. Hög-
skolans tidigare uppgift, som enbart leverantör av utbildad arbetskraft, ut-
ökas med en så kallad tredje uppgift, där ny affärsverksamhet även kan upp-
stå i de akademiska korridorerna. Med detta ökar, enligt Etzkowitz, sanno-

                               
69 Lundequist, P., Waxell, A. Regionalizing ”Mode 2”? The adoption of Centres of Excellence 
in Swedish research policy, Geografiska annaler: Series B, Human geography, Vol. 92, Iss. 3, 
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likheten att varje institutionell sfär kan bli ”en källa till kreativitet i innova-
tion av innovation och att stödja framväxten av kreativitet i de andra spira-
lerna.”70 Det handlar således om att vara nyskapande, då det gäller att utfor-
ma innovativa miljöer. 
 
Ett sätt att förstå processen som kännetecknar denna trippelhelix av modell 3 
är att dela upp trippelhelix – processen i faser, där de ingående aktörerna 
växlar i betydelse och åtaganden allt eftersom samarbetet framskrider. En 
förenklad beskrivning av detta kan vara att företrädare för det offentliga har 
ett ledaransvar i ett initialskede, som inbegriper att mobilisera de olika aktö-
rerna för en vision och att stå för en del övergripande planering. I nästa fas 
startas forskningsprojekt upp och universitetet blir den självklara ledarinsti-
tutionen. I den tredje och avslutande kommersialiseringsfasen, som i sin tur 
kan delas in i en produktlanseringsfas och en produktoptimeringsfas, tar de 
ingående företagen över ledartröjan.71 Detta betyder inte att hela processen 
flyter på i ett förutbestämt linjärt mönster, eftersom processen/-erna är betyd-
ligt mer komplex/-a än så, men ett sådant synsätt hjälper bland annat till att 
fästa uppmärksamheten på kritiska punkter i skeendet/-na. En första kritisk 
punkt uppstår då steget ska tas, från den inledande visionära fasen, till att 
kunskapsbyggandet kommer igång. Företrädare för den offentliga sektorn, 
som har ledande roll i detta skede, har att sörja för att en kritisk massa av 
aktörer från de olika sfärerna uppnås, att sörja för en legitimitet för systemet, 
bidra till att skaffa fram finansiering och att förbereda övergången till nästa 
fas, kunskapsbyggandet. En andra kritisk fas, där ledarrollen utgörs av aka-
demin, är då de innovationer som frambringats i systemet ska kommersiali-
seras på marknaden. Det är viktigt att denna överlämning sker och på ett 
smidigt sätt, eftersom det är de kommersiella aktörerna som har bäst känne-
dom om marknaden och att om det inte sker riskerar företagen att bli osunt 
beroende av de offentliga stödinsatserna.72 
 
Själva vitsen med trippelhelix är alltså att de ingående aktörerna bidrar med 
olika kompetenser och resurser men ett ofrånkomligt faktum i en trippelhe-
lixkonstellation är också att de ingående parterna har olika intressen och 
motiv för sin medverkan. Om den ”belöning” de erhåller överstiger den 
kostnad varje aktör bidragit med, finns förutsättningar för ett långsiktigt 
livskraftigt samarbete. 

                               
70 Etzkowitz, H. 2005, s. 26. 
71 Westerberg, M., Wincent, J., Ylinenpää, H. Triple Helix och utvecklingen av innova-
tionssystem. I Regional växtkraft i en global ekonomi, det svenska Vinnväxtprogrammet. 
Laestadius, S., Nuur, N., Ylinenpää, H. (red.) s. 237 – 259, Stockholm, Santerus förlag, 2007, 
s. 245. 
72 Westerberg, M., Wincent, J., Ylinenpää, H. 2007, s. 255. 
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Sektor Bidrag (Förväntad) belöning 
Samhälle ”Offentlig” kompetens 

- fokus på långsiktiga mål 
- fokus på översikt och sy-

stemperspektiv 
- ”smörjmedel”/resurser 

Konkurrenskraft för 
region och/eller nation 
Nya arbetstillfällen, 
ökade skatteintäkter 
etcetera. 

Universitet Forskningskompetens 
- fokus på utveckling av aka-

demisk kunskap 
- analytiska färdigheter 

Akademiskt konkur-
rensövertag 
Image och rykte 
Finansiering 

Näringsliv Kommersiell kompetens 
- vinstfokus 
- nyttofokus 
- få snabba resultat 

Konkurrenskraft på 
marknaden 
Nya affärer och avtal 

 
Figur 5, Bidrag och belöningar i trippelhelixsamverkan  
Källa: Westerberg, M., Wincent, J., Ylinenpää, H. 2007, s. 241. 
 
En kritisk syn på trippelhelix-ansatsen tar sin utgångspunkt i det faktum att 
de ingående aktörerna har så olika perspektiv, verklighetsbilder och tidshori-
sont i samarbetet. Att samordna dessa, ibland divergerande uppfattningar 
riskerar att stjäla mycket kraft och leder till ett sökande efter kompromisser. 
I en sådan miljö kan själviska uppfattningar driva deras agerande i en rikt-
ning som gynnar dem själva. En annan närbesläktad komplikation, utgörs av 
de olika logiker som påverkar aktörernas syn på samarbetet och sitt delta-
gande i det. Ett exempel på detta kan vara universitetets behov av att sprida 
och publicera sin forskning, kontra företagens behov av sekretess.73 
Trägårdh och Jensen menar att trippelhelix - konceptet omgärdas av positiva 
förtecken, som en lösning på många problemområden gällande regional ut-
veckling74 och andra har pekat på konceptets normativa ansats.75 Trippelhe-
lixkonceptet antas kunna skapa ekonomisk tillväxt med en närmast dirige-
rande kontroll och de ingående parterna beskrivs som oberoende jämlikar, 
som förenas i en gemensam strävan mot ekonomisk tillväxt och att sådana 
samarbetskonstruktioner är avgörande för en regional utveckling. Trägårdh 
och Jensen ifrågasätter denna positiva bild i en studie, där de vill betona att 
förutsättningarna i ”svagare” regioner gör att framgångsrika trippelhelix – 
                               
73 Johansson, J., Wincent J., Ylinenpää, H. Triple-Helix-konceptet som funktionell model eller 
retorisk återvändsgränd? En analys av rollförväntningar i Process-IT Innovations. I Regional 
växtkraft i en global ekonomi, det svenska Vinnväxtprogrammet. Laestadius, S., Nuur, N., 
Ylinenpää, H. (red.) s. 77 – 98, Stockholm, Santerus förlag, 2007, s. 85. 
74 Jensen, C., Trägårdh, B. (2004) s. 515. 
75 Lundequist, P., Waxell, A. (2010) s. 266. 
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samarbeten är väsentligt lättare att planera än att genomföra, om inte dessa 
förutsättningar beaktas på ett adekvat sätt. De ingående parterna i ett samar-
bete i en ”svag” region är dessutom ”neither independent, nor equal, nor 
connected to each other by a strong interest in creating economic growth”.76 
Detta betyder, menar de, att ett politiskt konfliktperspektiv kan vara tillämp-
ligt vid analys av ett trippelhelixsamarbete. De föreslår också att trippelhe-
lixkonceptet mycket väl kan kompletteras med en fjärde och en femte helix – 
spiral till en så kallad ”quintuplet” innefattande även den kommunala nivån 
och det lokala civilsamhället, för att bättre spegla en komplex verklighet. 
Inte minst gäller detta för ”svaga” regioner.77 Lindberg problematiserar också 
trippelhelixbegreppet (och även andra till innovationer kopplade organisa-
tionsbegrepp) och visar hur bakomliggande maktstrukturer kopplat till kön 
påverkar hur dessa begrepp uppfattas. Förståelsen av detta begrepp är inte en 
fråga om akademiskt hårklyveri, menar hon, eftersom den gängse definitio-
nen av Trippelhelixbegreppet i slutändan påverkar politiska beslut och till-
delning av medel.78 Hon vill, bland annat av dessa skäl, därför utmana rå-
dande maktstrukturer, och för fram ett alternativt begrepp, Quattro helix. Det 
inbegriper det civila samhället och specifikt de ideella aktörerna inom, ex-
empelvis föreningar, stiftelser och studieförbund. En omformulering har 
betydelse för att synliggöra maktstrukturer och kan bidra till en, enligt hen-
ne, nödvändig breddning definitionen av innovationsbegreppet.79 
 
En av trippelhelix-konceptets fäder Leydesdorff är väl medveten om att yt-
terligare helixar kan adderas till det ursprungliga konceptet. Han menar för-
visso att det ibland kan vara nödvändigt men vidhåller de tre grundläggande 
sfärerna som fundamentala för att beskriva en innovationsprocess och pekar 
bland annat på svårigheterna att operationalisera ytterligare helixar i en ve-
tenskaplig kontext.80  
 
Begreppet trippelhelix har ett berättigande som referenspunkt i denna studie 
då det i sin processbeskrivning tangerar en del av de resonemang som förs av 
de ingående aktörerna där de ger sin syn på sina olika roller, exempelvis de 
olika förväntningar de har på varandra. Det är också tydligt att den nämnda 
förankringen av en gemensam vision i ett trippelhelixsamarbetes har stor 
betydelse. Trippelhelixkonceptets idealiserade bild av ett friktionsfritt sam-
arbete mellan jämlika aktörer med gemensamma mål är just idealiserad. 
Utgångspunkten i denna typ av processer borde snarare vara att utgå från att 
                               
76 Jensen, C., Trägårdh, B. (2004) s. 528. 
77 Ibid s. 528. 
78 Lindberg, M. Samverkansnät för innovation. En interaktiv och genusvetenskaplig utmaning 
av innovationspolitik och innovationsforskning. Diss. Luleå, Luleå tekniska universitet, 2010, 
s. 298. 
79 Ibid. s. 279. 
80 Leydesdorff, L. The Triple Helix, Quadruple Helix, …, and an N-tuple of Helices: Explana-
tory Models for Analyzing the Knowledge-based Economy? (webbsida) s. 2011 - 01 - 04, s. 
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normaltillståndet är en särintressenas kamp, vilket i sig, inte behöver uppfat-
tas som något konstigt. Detta betyder alltså inte att ett trepartssamarbete av 
den typ som försiggår i fordonstestregionen redan från början är utsiktslöst. 
De olika parterna har viktiga nyckelroller att spela i en regional utvecklings-
process och detta i samverkan. I en process där dessa aktörer ska samverka 
tyder mina studier på att olika dimensioner av begreppet närhet bör beaktas 
för att underlätta ett samarbete i en trippelhelixkonstellation. 
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Kapitel 2, Fordonstestverksamheten i Arjeplog 

I det följande kapitlet görs en bakgrundsbeskrivning av fordonstestverksam-
heten och Arjeplog. Jag ämnar också belysa hur de olika aktörerna förestäl-
ler sig branschens framtida utveckling och därmed hur de ställer sig till bil-
den av ett växande behov av spetskompetens. 

Branschens framväxt och struktur 
Testverksamheten inleddes under tidigt 70-tal i Arjeplog, då de första kon-
takterna mellan en lokal entreprenör och ett tyskt fordonskomponentföretag 
togs. Bakgrunden var att ett par tyska testförare åkte runt i norra Sverige för 
att hitta lämpliga testförhållanden för tester av bromsar. De uppmärksamma-
de att en del av sjön Hornavans is var upplogad för att tjänstgöra som land-
ningsbana för ett sportflyg och tog kontakt med den som iordningsställt ba-
nan. Denne person erbjöd dem raskt plats i varmgarage och tillträde till isba-
nan. En mindre maskinpark för banpreparering köptes ganska snart in och 
fler kundföretag fick upp ögonen för denna spirande testdestination. Efter 
hand byggdes också fasta anläggningar på landbacken och verksamheten 
expanderade med nya företag under 80-talet, både i Arjeplog och till grann-
kommunen Arvidsjaur och även till Älvsbyn. Det ursprungliga pionjärföre-
taget räckte inte till för den kundefterfrågan som fanns utan förmedlade 
även, i en del fall, kunder direkt vidare till andra entreprenörer. Den främsta 
produkten för fordonstestnäringen har sedan starten varit testfaciliteter, med 
tonvikt på isbanor med mycket specificerade mått, med tillhörande service-
funktioner, i form av lokaler men också annan stödjande kringverksamhet. 
Ett anmärkningsvärt inslag, som framträder i skildringar av framväxten av 
denna näring, är ett ytterst entreprenöriellt förhållningssätt och ett tillvarata-
gande av lokala nätverk.81 
 
Kring denna verksamhet, fordonstester och komponenttester, har det under 
åren sålunda vuxit upp ett flertal fordonstestföretag, som jag benämner dem, 
med hemvist i fordonstestregionen, bestående av kommunerna Arjeplog, 
Arvidsjaur, Jokkmokk, Kiruna, Malå och Älvsbyn. I Arjeplog finns det sju 
lokalt ägda testföretag och ett som har sitt säte i Arjeplog men med utländska 
ägare. Även andra verksamheter har utvecklats i fordonstestningens spår. 
                               
81 Bäckvall, L., Åkerlund, K. 2006, s. 21. 
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Faktum är att antalet gästbäddar i hotell och stugbyar är fler än antalet invå-
nare i kommunen. Upplevelseturism för köpstarka besökare har också vuxit 
fram och flera hotellbyggen har ägt rum de senaste åren.82 
 

 
 

Figur 6, Fordonstestföretagen i vintertestregionen 
 
Fordonstestföretagen är sinsemellan mycket olika med avseende på storlek 
och inriktning. Det breda utbudet av tjänster de erbjuder kan belysas med en 
lista över de yrkesgrupper som finns representerade i branschen: 
 
Serveringspersonal 
Väktare 
Kökspersonal 
Vaktmästare/fastighetsskötare 
Receptionister 
Administratörer 
Företagsledning 

                               
82 Nordlund, S. Fler bäddar än invånare. Norrbottenskuriren, 2009 – 02 – 16, s. 9. 
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Maskinförare/banpreparerare 
Testförare 
Mekaniker 
IT-personal 
Mättekniker 
Koordinatorer 
Elektriker 
Testingenjörer 
 
Några företag har helhetslösningar att erbjuda kundföretagen inklusive spe-
cialiserade ingenjörstjänster. Andra erbjuder enbart enklare service, som 
exempelvis garage och plogade isytor och boende. En del av dessa fordons-
testföretag arbetar nära en eller ett fåtal kunder och har en viss inblick i deras 
utvecklingsarbete. Andra har ett flertal kunder som nyttjar deras anläggning 
och där samarbetet rör enklare service. I Arjeplog är det fyra företag som har 
egna ingenjörer anställda, vilket sammantaget blir 6 – 10 ingenjörer. Före-
satsen hos dessa företag är att steg för steg fortsätta att ta över fler testtjäns-
ter och därmed anställa fler ingenjörer. Krisen i världsekonomin, under den 
period jag genomfört min studie, har förstås påverkat dessa planer i en åter-
hållande inriktning men övertygelsen att utvecklingen kommer att följa detta 
spår förefaller mycket stark. Enligt någon av entreprenörerna har krisen satt 
mycket tydliga spår i kundföretagens kostnadsmedvetande. Om och vilka 
följder detta långsiktigt kan få är dock osäkert. 
 
Enligt länsstyrelsen, har omkring 1,2 miljarder investerats hos enskilda före-
tag i fordonstestregionen sedan början av 90-talet och cirka 300 miljoner av 
dessa har kommit från offentliga medel. Större delen av dessa medel utgörs 
av utbyggnad av testfaciliteter även om olika kompetenshöjande åtgärder 
också finns med. Till detta kommer mer allmänt inriktade medel mot for-
donstestnäringen inom perioden 2000 – 2007 på cirka 20 miljoner och även 
satsningar med indirekt bäring mot fordonstestverksamheten (exempelvis 
utbyggnad av Arvidsjaurs flygplats) på drygt 20 miljoner. Detta gör att for-
donstestnäringen är den enskilt största mottagaren av branschstöd bland 
Norrbottens näringar, enligt en representant för länsstyrelsen. Branschens 
årliga totala omsättning ligger på cirka 500 miljoner kronor.83 
 
Swedish Proving Ground Association (SPGA) är en branschorganisation där 
15 fordonstestföretag i fordonstestregionen (Arjeplog, Arvidsjaur, Jokkmokk 
och Älvsbyn) är medlemmar, även om merparten av dessa är baserade i Ar-
jeplog. Syftet med SPGA är att tillvarata näringens intressen, exempelvis då 

                               
83 Skriftligt och muntligt (telefonsamtal) kommunicerad information från handläggare vid 
länsstyrelsen i Norrbotten, 2010 – 11 – 10. 
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det gäller infrastrukturfrågor. SPGA är som tidigare nämnts också identifie-
rat av Vinnova, som ett av Sveriges 39 så kallade klusterinitiativ.84 
 
Idag är fordonstestverksamheten i Arjeplog världsledande på vintertester dit 
många av alla de största aktörerna inom den internationella fordonsindustrin, 
kundföretagen, som jag framgent kommer att kalla dem, åker för att genom-
föra tester i kallt klimat.85 Dessa, såväl svenska som utländska kundföretag, 
består av dels fordonskomponentföretag och dels av fordonstillverkare. Des-
sa kundföretag är en ganska brokig samling, där några är multinationella 
jätteföretag och andra betydligt mindre och mer specialiserade. De tester 
som utförs i regionen, är till största del relaterade till vintertest och exempel-
vis har ABS-system (bromsar), ESP-system (antisladd) och antispinnsystem 
testats. För att genomföra dessa tester åker personal, i huvudsak ingenjörer, 
från kundföretagen till regionen med fordon och annan utrustning. Somliga 
av dem har egna anläggningar, som sköts av lokalt rekryterad personal och 
andra hyr in sig hos lokala entreprenörer på deras anläggningar. Sammanta-
get finns det 30 olika anläggningar i regionen. Det är en ansenlig mängd 
personer som reser till Arjeplog varje testsäsong och siffrorna 3000 perso-
ner/säsong och 100 000 gästnätter har nämnts.86 Dessa siffror utgör förstås 
utgifter för kundföretagen. Det är något som också framhålls av flera aktörer 
med koppling till branschen, som en viktig drivkraft för kundföretagen att 
istället för att skicka all denna personal hela vägen upp till Arjeplog, köpa 
testtjänster lokalt. 

Kunnandet i fordonstestregionen 
Tack vare fordonstestandets mångåriga närvaro i regionen har de lokala för-
utsättningarna, vad gäller kunnande, utvecklats. Ett slags mått på värdet av 
denna kompetens är att det förekommer att testentreprenörer fått i uppdrag 
att hjälpa sitt kundföretag att bygga upp testanläggningar även på andra håll i 
världen. En viss tendens, men också en förhoppning, är att kundföretagen 
ska komma att efterfråga allt fler och mer avancerade tjänster. Det finns 
också en önskan i branschen att på sikt, kunna förlänga säsongen och därmed 
volymen på antalet tester. Detta innebär att kompetensförsörjningen, särskilt 
med avseende på högteknologisk kompetens, kan komma att bli en kritisk 
resurs för en framtida hållbar ekonomisk konkurrenskraftig utveckling.87 En 
strategi för att möta detta behov är att några av branschföretagen, universitet 

                               
84 Vinnova. Kartläggning av svenska klusterinitiativ. Vinnova rapport, 2009:31, 2009. 
85 DS 2003:18, s. 29. 
86 Lindeman, Mikael. Affärsutvecklare vid fordonstestföretaget Icemakers, muntlig föredrag-
ning på fordonstestseminarium, SATS, 2010 – 10 – 20. 
87 DS 2003:18, s. 37. 
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och samhälle gemensamt, men med olika utgångspunkter, har inlett ett tätare 
samarbete, som bland annat inneburit olika kompetenshöjande åtgärder.88 
 
De kontakter som tagits av branschen gentemot forskning och högre utbild-
ning är i huvudsak inriktat mot de regionala aktörerna inom detta gebit, Lu-
leå tekniska universitet (LTU) och Umeå universitet. LTU har i många år 
haft ett utbyte med svenska fordonstillverkare och tillsammans med dem 
deltagit i flera utvecklingsprojekt. LTU har organiserat sitt samarbete med 
företagen i fordonstestregionen kring kompetenscentret CASTT (Centre for 
Automotive Technologies and Testing), som består av till fordonstest relate-
rade forskningsavdelningar och deras inbördes samarbete. Finansieringen av 
CASTT kommer till stor del från medel som tillfallit LTU för att verka för 
regional utveckling med anledning av nedläggningen av kavalleriregementet 
(K4). Det konkreta samarbetet utgörs av ett tiotal projekt kring en rad olika 
teknologier med bäring mot bil- och komponenttest, där minst ett fordons-
testföretag finns med bland deltagarna i varje projekt. Syftet med denna 
forskning är bland annat att utveckla testmetodik och testtjänster som ska 
kunna erbjudas kunderna. Styrelsen för CASTT är sammansatt av represen-
tanter för fordonstestnäringen, berörda kommuner och LTU. Vid LTU finns 
också Bilsystemingenjörsutbildningen, som är tänkt att kunna vara ett bidrag 
till kompetensförsörjning av civilingenjörer till näringen. Det förekommer 
också att examensarbeten kopplas till frågeställningar uppkomna i bran-
schen. 
 
Även Umeå universitet har pågående samarbeten med branschen, som bland 
annat innebär att högskoleingenjörer med bilelektronikkompetens utbildas 
för näringens behov. Såväl Umeå universitet som LTU erbjuder branschen 
ett särskilt stöd för att uppmuntra anställning av ingenjörer i fordonstestnär-
ingen. Detta i form av en traineeanställning där en stor del av lönen (upp till 
60% för LTU:s del89) bekostas med allmänna medel det första året. 
 
Syftet med dessa samarbeten är med andra ord att bidra till att branschen ska 
kunna erbjuda mer avancerade tjänster till sina kunder. Ett övergripande mål 
är också att detta ska bidra till regional utveckling varför regionala finansiä-
rer såsom exempelvis Länsstyrelsen i Norrbottens län och Sparbanken Nord 
deltar i samarbetet.90 Länsstyrelsen har förutom sin roll som förmedlare av 
ekonomiska resurser, även haft en roll att försöka befrämja en dialog mellan 
de olika aktörerna med anknytning till fordonstestnäringen och som ett 
”bollplank” och en resurs att tillgå i kontakter med centrala myndigheter. 
Om målet då är att förmå kundföretagen att köpa dessa tjänster, så är ett 

                               
88 DS 2003:18, s. 43. 
89 Luleå tekniska universitet, Traineeinfo, 2010 – 12 – 06. 
90 Luleå tekniska universitet, Centre for Automotive Systems Technologies and Testing 
(CASTT) 2010 – 12 – 19. 
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viktigt medel för att uppnå det förstås tillgången till högt kvalificerad kom-
petens, så kallad spetskompetens. 

Lokala förutsättningar i Arjeplog 
Arjeplog och de andra fordonstestkommunerna är, liksom många andra 
kommuner i Norrlands inland, påverkade av likartade strukturella gles-
bygdsproblem bestående av bland annat långa avstånd, liten folkmängd, 
mycket låg befolkningstäthet, kvinnounderskott, ”äldreöverskott” med 
mera. 
 
 Arjeplogs kommun Hela riket 
Folkmängd 
 

3089 32442* 

Kvinnor (%) 
 

48,2 50,3 

Män (%) 
 

51,8 49,7 

0 – 17 år (%) 
 

16,9 21 

18 – 64 år (%) 
 

57,9 61,4 

65 – (%) 
 

25,2 17,5 

Medelålder 
 

46,1 41 

Eftergymnasial utbildning 
minst 3 år (%) 

13 22 

Invånare/km² 
 

0,2 22 

Landareal km²* 
 

12804 1415 

(*Observera att värdet för hela riket, beträffande folkmängd och landareal km², är ett medel-
värde för samtliga av Sveriges kommuner.) 

Tabell 1, Några glesbygdsvillkor i siffror 
Källa: www.scb.se, 2009 – 02 - 20 
 
Samma orter kan alltså erbjuda mycket goda förutsättningar för internatio-
nella fordons- och komponenttillverkare. En avgörande faktor för fordons-
testningens fortsatta närvaro i fordonstestregionen i Norrbotten är dess na-
turgivna förutsättningar i form av kyla och tillgång till testbanor, inte minst 
de vintertid isbelagda sjöarna. Framförallt är det dessa faktorer som betonas 
av en del aktörer med lokal förankring. Vintertestningens lokalisering i övre 
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Norrlands inland har betydelse, eftersom det där finns förutsättningar ”att 
man får vara i fred”, menar en person som är verksam inom fordonstestnär-
ingen och anspelar på det sekretessbehov som branschen har. Flera aktörer 
ser inte heller att de långa avstånden mellan kunder och fordonstestföretag är 
något större problem, utan snarare uppfattas det som ett självklart faktum 
inom fordonstestning vintertid. En annan fordonstestentreprenör tycker att 
kulturella avstånd (institutionella avstånd) kan ha större betydelse, då de 
flesta kunderna kommer från andra länder och menar vidare att avstånd sna-
rare sitter i huvudet. En högre tjänsteman med ett ansvar för lokala närings-
livsutvecklingsfrågor berättar att då de i sin marknadsföring av Arjeplog som 
testdestination pratar tillgänglighet, uppger de konsekvent avstånden i restid, 
då kundernas hemvist ofta är i stora städer, där trafiksituationen gör att re-
sorna tar mycket tid i anspråk. Detta exemplifieras med att sydkoreanska 
kunder, som är vana vid att köra bil i två och en halv timme mellan olika 
destinationer i Seoul, ”skulle rygga tillbaka” om måttet 25 mil kom på tal. 
Gentemot de långväga kunderna förefaller således inte avstånden vara till 
hinders. Det är intressant att notera att uppfattningar om de geografiska av-
stånden på detta vis är föremål för en institutionell närhet mellan aktörerna i 
Arjeplog och att de, i, någon mening, försöker föra över denna närhet till 
kundföretagen. 
 
På det lokala planet upplevs avstånden som korta och tillgängligheten stor, 
då av varandra beroende och samarbetande företag befinner sig i samma 
område. Det är också de stora komponenttillverkarna som ”låser alla andra 
till den här platsen”, vilket betonas av lokala aktörer. Det ”kluster” av for-
donstestföretag, som det omnämns som, utgör också en arbetsmarknad för 
till branschen relaterade yrken. 
 
En annan förutsättning för testverksamheten är den positiva inställning som 
finns hos lokalbefolkningen som har, gynnats av näringens bidrag till den 
lokala arbetsmarknaden. Dessa positiva attityder kan bland annat ta sig ut-
tryck i att man är observant på ”paparazzi”- fotografer och varskor de lokala 
testföretagen om sådana siktats. 

Skilda synsätt på näringens framtid och behovet av 
spetskompetens 
Hur ser då framtiden ut för fordonstestbranschen? Behovet av spetskompe-
tens är beroende av hur näringen utvecklas. Innan man kommer in på olika 
strategier för att säkra försörjningen av spetskompetens, finns det därför 
anledning att spegla några uppfattningar från berörda aktörer om den framti-
da utvecklingen. 
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Den inriktning som näringen kommer att ta beror förstås på hela bilindu-
strins utveckling men också den därmed sammanhängande utvecklingstren-
den att alltmer elektronik kommer in i fordonen, menar en representant från 
LTU. Utifrån sin horisont tycker han sig se att det, trots att det finns ökade 
möjligheter att utföra simuleringar och laboratorieexperiment, även i framti-
den kommer att finnas ett stort behov av att testa all denna nya teknik under 
realistiska förhållanden. Det verkar sålunda finnas skäl till en viss optimism 
då det gäller behovet av testning. Hur ser då framtiden för testningen ut i 
fordonstestregionen i norra Sverige? En sak som långsiktigt kan komma att 
få betydelse för att behålla vintertestandet i fordonstestregionen är förstås 
konkurrensförmågan. Fordonstestregionen är idag världsledande då det gäll-
er vintertest av fordon och komponenter. Det finns dock liknande, om än inte 
lika omfattande verksamhet, även i andra delar av världen. Verksamheten är 
väl etablerad i regionen men på sikt kan konkurrensläget komma att skärpas 
gentemot andra destinationer. Synen på den regionala fordonstestnäringens 
framtida utveckling är kluven bland de aktörer jag haft kontakt med, och då i 
synnerhet när det gäller vad som skapar och vidmakthåller konkurrensför-
mågan. Det är viktigt att ha i åtanke att bara för att det kommer att fortsätta 
finnas ett behov av tester, behöver inte det med nödvändighet betyda att 
behovet av spetskompetens i fordonstestregionen kommer att öka nämnvärt. 
Att det kommer att bedrivas tester är förstås en förutsättning men behovet av 
spetskompetens i fordonstestregionen är mer avhängigt den inriktning och 
den utveckling som sker lokalt. 
 
Det finns olika perspektiv på hur testnäringen ska kunna lyckas med att be-
hålla fordonstestregionens hittills så gynnsamma internationella position i 
branschen. I grunden så gäller frågan om vem som ska utföra testerna och 
beroende på hur man föreställer sig det, tänker aktörerna olika om vad det 
innebär för bransch och samhälle. En ledande företrädare för branschorgani-
sationen SPGA, beskriver dessa olika perspektiv med avseende på hur for-
donstestföretagen ser på sin roll i ett framtidsscenario så här: 
 
”Det är en vattendelare i den här branschen, att de som är intresserade av 
att utveckla samarbetet med universitetet, att vidareförädla sin produkt, att 
få in testverksamhet men ännu så länge så finns det en majoritet som är, ja… 
ointresserade av det.” 
(Ledande företrädare för branschorganisationen SPGA) 
 
Företrädare för ett perspektiv där man tänker sig att en utveckling, av kun-
skapsinnehållet i de tjänster som fordonstestföretagen erbjuder, är nödvändig 
pekar särskilt på ett par drivkrafter. En drivkraft som talar för en sådan ut-
veckling är de kostnadsbesparingar kundföretagen skulle kunna göra, ifall de 
kunde köpa testtjänster lokalt och slapp skicka egen personal med de höga 
kostnader det innebär. Andra drivkrafter är, om fordonstestföretagen kan 
erbjuda mer avancerade tjänster, så kan man rimligtvis ta bättre betalt för 
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dessa och då bredden på tjänsterna ökar torde också hela fordonstestregio-
nens sammantagna dragningskraft öka. En representant för LTU sätter ord på 
detta synsätt: 
 
”Boende och mat kan du få vart du än vänder dig i världen, så det betyder, 
att om det finns en region som kan erbjuda is skulle de kunna konkurrera. Så 
det är klart, att skulle man kunna skapa ett samarbete, ett nätverk runt tek-
nikinnehåll i tjänsterna, som är anpassade till vilka önskemål kunderna har, 
knyter man ju dem hårdare till regionen.” 
(Representant för LTU) 
 
Detta uttalande fäster uppmärksamheten på en viktig poäng, nämligen att 
utveckla den lokala kompetensen i en viss riktning. Det inbegriper ett välut-
vecklat samarbete mellan olika aktörer, som exempelvis fordonstestföreta-
gen, LTU, Umeå universitet, Länsstyrelsen, Arjeplogs kommun med flera. 
Denna inriktning är relativt ny inom branschen och kan sägas ha utvecklats 
under de senaste 10 åren. Kan man börja delta i utvecklandet av testmetodik 
och därmed närliggande komponentutveckling finns det goda kommersiella 
möjligheter, anser en annan representant för LTU. Detta får betydelse i sy-
nen på vilka förutsättningar som är nödvändiga för att åstadkomma detta 
jämfört med ett synsätt där det handlar om att gynna branschen så som den 
ser ut idag. 
 
Ovanstående visar således hur det är tänkt att kunskapsinnehållet i tjänsterna 
ska utökas. LTU betraktar sin roll i detta som att vara nyckelspelaren. Det 
gäller då att, tillsammans med branschen, bedriva forskning som ska resulte-
ra i kommersiellt gångbara tjänster, som kan erbjudas kunderna. Tjänsterna 
ska vara till gagn för fordonstestföretagen i deras arbete med att utveckla sin 
tjänsteportfölj. Även Umeå universitet har en viktig roll att spela här, enligt 
en representant därifrån, även om LTU kan sägas vara mer specialiserade 
mot forskning gentemot fordonsindustrin. 
 
Kyla, is och ödslighet räcker alltså, enligt detta resonemang, inte till för att 
långsiktigt behålla testnäringens internationellt så framskjutna position. For-
donstestverksamheten måste vässa sin konkurrensförmåga med hjälp av nya 
mer avancerade tjänster. Konkurrensläget förefaller inte att vara akut kniv-
skarpt och bilden är att det hos några av företagen finns en målmedvetenhet 
och långsiktighet, som leder dem i en proaktiv riktning mot nya tjänster. 
 
Ett annat perspektiv på näringens framtid kan sägas mer vilja betona en 
framtidsvision, där fordonstestregionen vässar sig ytterligare på det man 
redan, sedan 40 år, klarat utmärkt. Det innefattar att vara lyhörd för kunder-
nas önskemål vad gäller exempelvis testbanor, infrastruktur och service, som 
behövs för de tillresta specialisterna och deras verksamhet. Detta innebär då 
en viss skepsis till att tjänster med större kunskapsinnehåll kommer att efter-
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frågas och det därmed sammanhängande behovet av ingenjörsmässig spets-
kompetens och i och med det en skepsis till nödvändigheten av att samarbeta 
med universitetet för att utveckla testtjänster. Det finns således fler nyanser i 
uppfattningen kring behovet av spetskompetens. En ledande företrädare för 
branschorganisationen SPGA ger sin syn på varför kundföretagen kommer 
att fortsätta att komma till Arjeplog: 
 
”För det första så är det absolut inte så att det finns snö och is överallt, utan 
här finns det extremt mycket sjöisar som blir stadiga fort. Och här finns den 
här kompetensen för att göra isbanor. Det handlar inte om att skicka ut en 
traktor och skotta snö eller slunga snö, det är avsevärt mer komplicerat än 
så. Där har man byggt upp en kunskap under lång tid. Och verksamheten är 
så viktig och så kostsam för kundernas räkning och att de skulle satsa på 
något nytt oprövat kort, det finns inte i föreställningsvärlden.” 
(Ledande företrädare för branschorganisationen SPGA) 
 
Detta är, vad jag uppfattat, en tämligen korrekt beskrivning av dagsläget. Det 
kan mycket väl vara så att de stora volymerna även i fortsättningen kommer 
att bestå av testbanor och olika slags service till de fordonstestare som reser 
till Arjeplog. Frågan är då snarare om dessa produkter kommer att kunna 
kompletteras med mer avancerade tjänster. En variant av ett ökat kunskaps-
innehåll i tjänsterna, kan vara att ett testföretag anlitas av en kund för att 
bygga upp testanläggningar på andra håll i världen. Den kompetens som 
utvecklats i Arjeplog beträffande hur man startar upp och driver en testan-
läggning kräver kanske en begränsad akademisk kompetens men utgör inte 
desto mindre ett gott exempel på hur lokalt uppbyggd kompetens förpackas 
till en attraktiv produkt som sedan kan säljas. 
 
Vägen mot ett större kunskapsinnehåll rymmer dock en del osäkra variabler. 
De olika företagen har skiftande förväntningar på behovet av spetskompe-
tens och flera av dem har ännu inte dylika personer anställda på företaget. 
De som ännu inte anställt någon spetskompetens är dock inte alls omedvetna 
om resonemanget kring betydelsen av det framtida behovet av den ingen-
jörsmässiga spetskompetensen. Just denna vakna medvetenhet, betraktar jag, 
som ett uttryck för fordonstestföretagens entreprenöriella förhållningssätt, 
där de hela tiden försöker se en möjlighet att utveckla och komplettera det 
produktutbud som de erbjuder kunden. 
 
Det finns således ingen bristande förståelse eller insikt, av vilken typ av 
tjänster som skulle kunna komma ifråga och nyttan med dessa. Anledningar-
na till att vissa fordonstestföretag ännu inte tagit dessa steg kan, förutom att 
en del testföretag upplevt att de ”inte fått frågan”, också bero på andra fakto-
rer. En företrädare menar att det är en betydande gradskillnad på deras ambi-
tionsnivå och vissa andra företag: 
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”Ja, vi säger samma sak egentligen men det är bara det att en del andra har 
mycket, mycket större visioner. Vi har en och det är att skaffa den här ingen-
jören. Så att det skiljer sig lite grann. Vårt företag tar det i mycket, mycket 
långsammare takt men å andra sidan har vi haft samma kunder sedan 1988. 
Alltså kunderna är ganska nöjda med vårt tempo. Jag ser ju att, klart och 
tydligt, att vissa företag är hela tiden så pådrivande. Det är mycket större… 
Vårt företag X (förf. anm.) är nog mer på den där nivån att vi bjuder dem på 
älgköttssoppa… Vi är som på en helt annan familjär nivå, inte den här att vi 
sitter i möten och har förslag, utan vi är mer familjära. Det är bara olika 
sätt att sköta företag och kundrelationer.” 
(Fordonstestentreprenör) 
 
Ur ovanstående redogörelse framträder två olika uppfattningar. Ett synsätt 
betraktar en utveckling mot ett större kunskapsinnehåll som nödvändigt och 
ett annat tonar ned detta med hänvisning till det som, med utgångspunkt i de 
naturgivna förhållandena, redan åstadkommits med gott resultat. Dessa två 
ansatser är egentligen inte motsägande, utan kanske snarare kompletterande, 
exempelvis är förstås behovet av en infrastruktur av toppklass mycket viktig, 
oberoende av vilket perspektiv man har på utvecklingen. Jag uppfattar dock 
att den tidigare nämnda ansatsen, att utöka kunskapsinnehållet i tjänsterna, är 
artskild från den senare, då den syftar till att tillföra element som inte funnits 
tidigare och av ett annat slag. Det framkommer också indikationer på att 
detta, för en god utveckling, tenderar att förutsätta en större, mer genomgri-
pande förändring av Arjeplog och hos olika aktörer och intressenter, vilket 
jag återkommer om senare i framställningen. Det ska sägas att dessa olika 
synsätt kan finnas närvarande hos en och samma fordonstestentreprenörs 
resonemang och att en kluvenhet därför skymtar fram. En företrädare för 
LTU känner igen denna uppfattning och beskriver den som ambivalent och 
ger sin syn på hur han uppfattar att en del företag tänker: 
 
”En del testentreprenörer säger då att, vi måste höja vår kompetens för att 
kunna ta mer avancerade testuppdrag, och då pratar de om att ta nästa nivå. 
Då plötsligt slår bromsarna till och de säger att det går inte, våra kunder, de 
kommer aldrig att gå med på det här. Man vill i båda riktningarna beroende 
på vad man diskuterar och det blir en låsning.” 
(Representant för LTU) 
 
I samarbeten mellan universitet och näringsliv inom ett kluster kan ett ner-
ifrån och upperspektiv vara att föredra91 men denna utsaga visar på att detta 
tillvägagångssätt kan vara komplicerat. Vissa fordonstestföretag, kan alltså 
enligt denne LTU-representant, se affärsmässiga möjligheter med att erbjuda 
mer avancerade tjänster. Å andra sidan ser man på sig själv som ett företag 
som, kanske inte kan men inte heller fullt ut, siktar på att tillskansa sig de 

                               
91 Lundequist, P., Power, D., (2002) s. 698. 
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verktyg och förutsättningar som krävs för att kunna realisera en utveckling 
som innebär att spetskompetens kommer att knytas till företaget. 

Vilja och kapacitet påverkar aktörernas perspektiv 
Forskning ger visst stöd för en strategi där nya produkter ständigt utvecklas 
för att behålla konkurrensförmågan. Detta kan kanske för fordonstestregio-
nens vidkommande innebära inslag av ”avlärning”. Förhållningssätt och 
tillvägagångssätt som tidigare varit mycket framgångsrika måste omprövas 
och kompletteras med nya synsätt, som delvis kan vara i konflikt med tidiga-
re föreställningar.92 I min empiri framkommer, vilket jag velat skildra ovan, 
uppfattningar där drivkraften till att anskaffa ingenjörsmässig kompetens och 
teknologisk forskningsanknytning inte är lika stark hos alla, då somliga upp-
lever att man har klarat sig bra utan dessa tillskott hittills. Dessa uppfattning-
ar kan sägas vara konstruerade i ett sammanhang med alltför litet socialt och 
institutionellt avstånd och kan därmed bidra till en risk för en inlåsningsef-
fekt. I branschens inledande skede, kan å andra sidan motsvarande dimen-
sioner av närhet ha varit till fördel. Att möta kundens behov med hjälp av 
lokala sociala kontakter, i en för Arjeplog kännetecknande anda av entrepre-
nörskap och att man ställer upp då det behövs, kan mycket väl ha varit avgö-
rande. Denna sociala och institutionella närhet har fortfarande en viktig roll 
att spela och frågan är istället om den bör kompletteras med en större närhet 
till kontakter, på längre socialt och institutionellt avstånd, som kan ge nya 
värdefulla tillskott. 
 
Ser man på fordonstestnäringen i dess helhet finns det knappast några skäl 
att tro att denna verksamhet är immun mot konkurrens, vilket då skulle peka 
i riktning mot att försöka ta nästa steg i riktning mot mer avancerade produk-
ter. Det behöver å andra sidan inte betyda att alla företag måste börja erbjuda 
högt sofistikerade tjänster, då en komplementaritet inom branschen torde 
kunna ha sina poänger. Christensen och Kempinsky betonar betydelsen av 
ett regionalt förankringsarbete, på olika nivåer, för en vision från de drivande 
aktörernas sida. Utan denna regionala uppslutning tillstöter stora svårigheter 
att åstadkomma en förändring. De hävdar att,”regional utveckling är en so-
cial process, och att social innovation många gånger föregår teknologisk 
innovation”.93 En förändring förutsätter en ”kritisk massa av samsyn94” in-
nan man kan gå vidare. Betraktat ur ett trippelhelixperspektiv och de olika 
faser som ingår i en sådan process, är detta ett tämligen tydligt exempel på 
den kritiska första fasen där aktörerna skall samlas kring ett gemensamt pro-
                               
92 Maskell, P., Eskelinen, H., Hannibalsson, I., Malmberg, A., Vatne, E. Competitiveness, 
Localised Learning and Regional Development. Specialisation and prosperity in small open 
economics. London, Routledge, 1998, s. 64. 
93 Christensen L., Kempinsky, P. 2004, s. 30. 
94 Ibid s. 32. 
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jekt.95 Resonemanget om uppslutning kan därför sägas äga stor giltighet vad 
fordonstestbranschen anbelangar och denna ”förankringskamp” är enligt 
mina rön ännu inte vunnen. Den samsyn som, enligt Christensens och Kem-
pinskys sätt att se det, skulle behöva etableras bör inte vara för snäv i sin 
ansats, så att vissa av regionens fordonstestföretag kanske inte känner sig 
delaktiga. Om splittringen blir alltför stor kommer, i ett sådant fall, särintres-
sen att ställas mot varandra och kanske bromsa en för hela regionen positiv 
utveckling. En sådan ansats skulle då ta sin utgångspunkt i det varumärke 
som fordonstestregionen faktiskt utgör, vilket andra också rekommenderat.96 
 
Med en sådan gemensam nämnare vore en större förståelse och acceptans för 
olika aktörers deltagande och perspektiv betydelsefull och där olika aktivite-
ter sätts i relation till hela regionens konkurrenskraft. Ur ett kundperspektiv, 
betraktar man regionen som en helhet som kan erbjuda olika typer av servi-
ce. I ett slags idealtillstånd skulle detta exempelvis kunna innebära att ett 
företag i regionen står för de fysiska anläggningarna, ett annat företag kan 
bidra med ingenjörskompetens och ett tredje kan tillhandahålla en eventt-
jänst för kundföretagets kunder. Denna vision förefaller ännu så länge tämli-
gen avlägsen, då den typ av samsyn och samverkan som den förutsätter of-
tast är underordnad enskilda aktörers mer avgränsade perspektiv. Betydelsen 
av den sociala dimensionen, det vill säga att förankra och mobilisera för en 
tanke, en vision hos berörda människor i en utveckling mot en större innova-
tionskapacitet, kan således inte nog understrykas i denna process. 
 
Små steg som tas av lokala entreprenörer, exempelvis att anställa sin första 
ingenjör eller att påbörja eller utöka ett samarbete med universitet eller en 
lokal entreprenör, påverkar viljan till mer omfattande reformer och samarbe-
te. I klartext, ju fler företag som erbjuder mer avancerade tjänster, desto bre-
dare insikt om behovet av samarbete och ytterligare utveckling i denna rikt-
ning. Beroende på hur man bland aktörerna då tänker kring behovet av 
spetskompetens, tycker jag mig kunna se att man kan dela in dem i olika 
grupperingar beroende på deras vilja och kapacitet: 
 

• De som vill och kan delta i arbetet med att utveckla och erbjuda 
nya tjänster till kunden. Den bärande inriktningen hos de inblan-
dade aktörerna på LTU samt några fordonstestföretag kan tillskrivas 
dessa egenskaper och de bedriver också samarbete med detta som 
mål. 
 

                               
95 Westerberg, M., Wincent, J., Ylinenpää, H. 2007, s. 255. 
96 Lundequist, P., Power, D., (2002) s. 699. 
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• De som vill men av olika anledningar inte kan delta fullt ut i ett 
sådant arbete. Några företag förefaller ha viljan men andra brister 
eller svårigheter står i vägen. 
 

• De som kan men av olika anledningar inte vill delta fullt ut i en 
sådan utveckling. Man kan, med utgångspunkt i de svar jag fått i 
min studie, fråga sig om alla de ingående institutionerna och den 
personal som samverkar inom CASTT på LTU fullt ut delar det 
övergripande syftet för CASTT, nämligen att primärt serva fordons-
testbranschen? 
 

• De som inte vill och inte kan delta i en sådan utveckling. Denna 
kategori utgörs av de testföretag som tar emot kundföretag men som 
inte kan eller vill ha något samarbete med vare sig universitet eller 
inom SPGA. Frågan om kompetensförsörjning av spetskompetens är 
inte aktuell för dessa företag varför dessa inte är föremål för mitt in-
tresse i denna studie. 

 
Dessa olika typinställningar finns representerade hos olika aktörer och ka-
raktäriserar deras attityder och inriktning, bland annat då det gäller synen på 
behovet av spetskompetens. Det utgör på det sättet en del av den terräng som 
ska hanteras av aktörerna, vilket av lätt insedda skäl kan påverka samarbetet 
såväl positivt som negativt. Därmed inte sagt att det med nödvändighet mås-
te vara så att samtliga aktörer, i alla lägen, måste både vilja och kunna, för 
att fordonstestverksamheten ska kunna utvecklas positivt. Vilja och kunnan-
de är emellertid faktorer som är under inverkan av sociala faktorer, då en 
ökad kommunikation i syfte att, som nämnts, mobilisera och förankra en viss 
vision kan påverka aktörernas agerande. I nästa avsnitt ämnar jag visa på de 
olika perspektiv det finns på ett samarbete mellan universitet och bransch. 
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Kapitel 3, Samarbete mellan universitet och 
fordonstestverksamheten 

En klar urskiljbar strategi, för de företag som vill utveckla sin tjänsteportfölj 
mot mer sofistikerade tjänster är att söka samarbeten med akademin. Det går 
att se på denna strategi som ett sätt att utveckla fordonstestklustret, enligt 
Porters så kallade diamantmodell. Genom att nyttja det utbud av kvalificerad 
kompetens som utbildas på universitetet och ingå i forskningsprojekt till-
sammans, förbättras/tillvaratas klustrets faktortillgångar och relaterade och 
understödjande verksamheter. Denna strategi är framkommen ur en succes-
sivt uppbyggd insikt och inblick i de lokala kundernas efterfrågeförhållan-
den, vilket delvis omdanat några fordonstestföretags inriktning. Detta har i 
sin tur sporrat och uppmärksammat lokala rivaler på en marknadsstruktur i 
förändring. De samarbeten som finns kan sägas äga rum i trippelhelixkon-
struktioner, där de ingående parterna förväntas bidra och även dra nytta av 
varandra. Bilden av hur dessa samarbeten uppfattas och fungerar uppmärk-
sammas i detta avsnitt. 

Skilda synsätt på samarbetet kring att öka 
kunskapsinnehållet i tjänsterna 
Aktörerna har alltså olika kunskaper, erfarenheter och föreställningar i baga-
get och kommer in med dessa i samarbetet vilket påverkar deras förvänt-
ningar om vad det ska ge tillbaka. Ett sätt att betrakta detta förhållande är att 
det egentligen handlar om en kamp om tolkningsföreträde det vill säga vems 
behov och önskemål som ska fokuseras.  

Luleå tekniska universitets syn på samarbetet 
Luleå tekniska universitet har genom sitt geografiska läge och sin tekniska 
inriktning kommit att utgöra den främsta resursen för de lokala fordonstest-
företagen i Norr- och Västerbotten då det gäller att försöka utveckla test-
tjänsterna. Umeå universitet, som saknar LTU:s, mot bilsystemteknik ni-
schade forskningsdjup och bredd, är också en aktör även om deras bidrag är 
av mindre omfattning. CASTT beskrivs som ett centra vid LTU, för forsk-
ning med bäring mot fordonstestnäringens behov, vilket bland annat går ut 
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på att utveckla testtjänster som fordonstestföretagen ska kunna sälja till sina 
kunder. Enligt denna vision ska detta i förlängningen även komma att inne-
bära att försörjning av spetskompetens med avseende på testingenjörer aktu-
aliseras. Det finns också ett samarbete mellan bransch, LTU och externa 
finansiärer, exempelvis nämnda traineeprogram. CASTTs konstruktion följer 
en vanligt förekommande trend i samarbetet mellan akademi och näringsliv. 
Möjligheterna till tvärvetenskapliga samarbeten, att dela på gemensamma 
kostnader som ett sätt att få ekonomiskt stöd är några av de fördelar denna 
modell erbjuder. Cheferna för dessa kan liknas vid verkställande direktörer 
med såväl administrativa som kommunikativa uppdrag gentemot näringsliv, 
organisationer och myndigheter.97 Inte minst, verkar kommunikationen med 
externa aktörer vara en mycket viktig uppgift för CASTT. Denna inrättning 
kan sägas vara ett exempel på det Etzkowitz kallar en hybridform mellan 
universitet och näringsliv, där universitets traditionella uppdrag komplette-
rats med uppgifter med dragning åt näringslivet. Intresset och medvetenhe-
ten om betydelsen av samarbete hos branschen beskrivs, av företrädare från 
LTU och somliga representanter för näringen, som tilltagande även om en 
historia med viss friktion mellan olika aktörer skymtar fram. I mitt material 
från Luleå tekniska universitet framkommer två delvis olika bilder av hur 
detta samarbete mellan universitet och fordonstestverksamheten ter sig. En 
bild betonar den samsyn som sägs föreligga mellan aktörerna och en ömsesi-
dig delaktighet men en annan bild beskriver fler nyanser där tydliga förbätt-
ringsområden framträder. En representant för LTU ger följande beskrivning: 
 
”Det ena är ju att vi strategiskt pekat ut, i dialog med andra , att fordons-
testindustrin är viktig för den här regionen och det är något som har en 
hållbarhet oavsett vad som händer med något enstaka svenskt företag så 
lever det här alldeles utmärkt. Självklart har universitetet ett intresse. Vi har 
pekat ut att det här ska vi göra i och med att vi har bildat CASTT och driver 
på det här. Självklart ger ju detta intressanta forskningsfrågor, det ger av-
nämare till våra studenter.”  
(Representant vid LTU) 
 
Här ringas universitetens tre uppgifter prydligt in, nämligen utbildning, 
forskning och samarbete med det omgivande samhället. En delvis annorlun-
da bild förmedlad av en annan representant från LTU framkommer, där det 
hävdas att drivkraften från företagen är i svagaste laget. Detta uttrycks med 
tydlig frustration och exemplifieras med att det kommer alltför lite initiativ 
och förslag från fordonstestnäringens sida på uppslag för samarbeten av oli-
ka slag, exempelvis examensarbeten och andra samarbetsprojekt: 
 
”I min värld tycker jag att det borde vara en lista på 50 stycken som vill 
göra en massa. Jag borde inte ens behöva gå och fråga eftersom det är nå-

                               
97 Etzkowitz, H. 2005, s 156. 
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got vi ger till branschen så borde det finnas ett större sug efter att få än vi 
har resurser att ge.” 
(Representant för LTU) 
 
Även den kontinuerliga och nära dialogen efterlyses i de samarbeten som 
beskrivs av denne person, och den sägs kunna förbättras från båda hållen. 
Från samme representants sida, säger de sig ibland möta en uppfattning hos 
företagen att dessa inte tror att deras frågor och problem har tillräcklig ve-
tenskaplig bärighet. Det är dock inte något större problem, menar han, då det 
är en av de saker som LTU kan bistå med. En bakomliggande orsak i samma 
tankespår skulle kunna vara, spekulerar han, att kompetensen hos företagen 
inte är tillräckligt hög. Det kan därför bli svårt för dem att kommunicera sina 
behov och pekar på det tidigare nämnda traineeprogrammet som ett sätt att 
adressera den problematiken. 
 
De skillnader med avseende på företagskultur och tekniskt kunnande som 
finns mellan fordonstestföretagen påverkar deras beredskap och vilja att 
samarbeta med LTU. Vissa företag ligger längre fram och jag anar också att 
representanter för LTU och dessa företagare utvecklat en ömsesidig respekt 
och en någorlunda överensstämmande samsyn. En reflektion är att ju mer 
jämbördiga parterna är, desto enklare är det att kommunicera. Ett mer ”mo-
get” företag har helt enkelt en större beredskap att ta vara på LTU:s kunnan-
de även om LTU:s uppdrag inom CASTT är att ”främja fordonstestnäring-
en” i dess helhet. En representant för Akademi Norr tror att en del av de 
svårigheter som förekommit i relationen mellan LTU och fordonstestbran-
schen, kommer sig av att LTU har ett upparbetat samarbete med de svenska 
fordonstillverkarna och sedan försöker närma sig de jämförelsevis små for-
donstestföretagen i Arjeplog med likartade metoder. ”De är lite för högt 
upp” och det fungerar inte gentemot dessa företag, menar denna talesman. 
Från LTU:s sida är man medveten om en historia med ett mindre bra samar-
betsklimat men att det sedan ett par år börjar se betydligt bättre ut, med för-
behållet att det beror på vem man frågar, enligt deras sätt att se det. En repre-
sentant för LTU ger sin syn på hur LTU:s kunnande bäst kan tas till vara: 
 
”Vem är det vi ska hjälpa? Vem är mottagare av kompetensen vi utvecklar? 
Egentligen är ju vårt uppdrag lite luddigt formulerat, det är ju att utveckla 
testnäringen. Ett sätt att göra det är att utgå ifrån olika företags behov. Om 
detta behov innebär att finansiera en mätapparat eller att deras ispole-
ringsmaskin inte fungerar som den ska då är det kanske tveksamt om CASTT 
är den bästa att hjälpa till på den nivån. Men som vi tolkat det där och som 
styrgruppen förordar, där vi har med representanter från kommunen och 
SPGA i styrgruppen för CASTT, är att vi ska inte hålla på med lågnivåpro-
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blem utan vi ska jobba för att möta de avancerade behoven och de stora 
företagens behov.” 
(Representant för LTU) 
 
På en fråga hur samstämmig man inom CASTT är kring denna prioritering; 
menar LTU-representanten att det förvisso förekommer delade meningar och 
en del rivalitet bland olika intressenter inom CASTT och att det ibland 
kommer upp till ytan, vilket LTU måste hantera. En företrädare för LTU 
menar att de själva måste förbise ”detaljer” och ”försöka tolka behovet efter 
bästa förmåga”. Ur ett klusterperspektiv kan det vara en fördel om konkur-
rensen mellan företag skärps och i detta fall bestående av att några företag 
går före i att utveckla sin tjänsteportfölj. Utifrån en sådan synvinkel skulle 
man kunna betrakta LTU:s prioritering av ”högnivåproblem” som en kataly-
sator, för en sådan utveckling där de i regionen förekommande faktortill-
gångarna tas till vara på ett konstruktivt sätt. 
 
Som jag ser det värker således inriktningen på LTU:s deltagande fram i en 
process, där olika viljor skall vägas mot universitetets egen vilja och förmå-
ga. En del aktörer uppfattar att LTU ”kör sitt eget race”. Denna bild kan 
dock nyanseras, eftersom den är beroende på vem man frågar, eftersom någ-
ra aktörer också tangerar LTU:s intressen och vision. Det engagemang som 
påvisas av representanterna från LTU förefaller genuint och omnämns också 
som en viktig förklaring till att CASTT uppkommit. Det har funnits en tydlig 
riktning mot att serva branschens behov genom tillämpad forskning i ett 
slags trippelhelixanda. 
 
”Ja, det finns ju olika kulturer hur mycket man jobbar mot industri och hur 
stort ansvar man tar för universitetets tredje uppgift och här på CASTT har 
det alltid varit, på grund av att vi har en professor som är väldigt aktiv och 
har ett väldigt kontaktnät med industrin och jag kommer härifrån, jag har 
doktorerat här, man har vuxit upp på något vis i en kultur, som där det här 
är en naturlig och stor del i och jag tänker att det är självklart att vi ska 
verka i denna riktning.” 
(Representant för LTU) 
 
Ett konkret försök enligt den tredje uppgiften utgörs av det omnämnda trai-
neeprogrammet och det finns också tankar på ytterligare varianter av stöd 
och samarbete. Ett sådant uppslag skulle kunna bestå i att det inom CASTT 
skapas en resurspool med testutrustning och personell kompetens, som skul-
le kunna lånas in eller hyras av fordonstestentreprenörerna som ett färdigt 
paket. Denna möjlighet att tillhandahålla spetskompetens, som även omtalas 
av något branschföretag som ett möjligt alternativ, kan innebära att fordons-
testföretaget själva egentligen inte behöver inneha den här kompetensen utan 
att de ordnar fram den till kunden vid behov. Det bör sannolikt också gå att 
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ha en relativt kort tidsrymd mellan att en förfrågan kommer till att tjänsten 
kan erbjudas. En konsekvens av en sådan lösning torde kunna vara att före-
taget inte självklart får ett incitament att gå vidare med att utveckla sin egen 
kompetens och kapacitet. De kan alltså fortsätta att hålla sig till sin kärn-
kompetens såsom testbanor och enklare service utan egentliga krav på någon 
artmässig förändring av företaget. Jag kan också tycka mig se att universite-
tets roll med en sådan lösning skulle tendera till att likna affärsdrivande 
verksamhet. Utifrån ett trippelhelix-perspektiv vore en sådan lösning tämli-
gen naturlig och fördelaktig. Detta vore, enligt detta synsätt, ett utmärkt ex-
empel på ”innovation av innovation”, där universitetets kunskapsproduktion 
kommer närmare och bättre avpassad till näringslivets behov.98 Det är en 
intressant tanke i alla fall och kanske skulle det göra det enklare för mindre 
företag att kunna erbjuda avancerade tjänster utan att de skulle behöva bygga 
upp en egen organisation för detta ändamål. Det går också att betrakta detta 
som ett exempel på hur ett trippelhelixsamarbete kan bidra till att förstärka 
de glesa strukturer som utmärker företagandet i glesbygd. Universitetet kan 
alltså, åtminstone i en övergångsfas, tjäna som en brygga eller en stödjande 
buffert för denna typ av tjänster, innan branschen själv kommit ikapp och 
själv kan stå för dessa. Kritiska faktorer i detta är förstås om branschen upp-
fattar detta som konkurrens, vilket kan skada samarbetsklimatet. Det är även 
viktigt att se till att stödet inte permanentas, så att drivkrafterna för företagen 
själva att ta över dessa tjänster försvagas. Det är också tveksamt om LTU 
med gällande konkurrenslagstiftning kan hålla på med sådan verksamhet. Å 
andra sidan kan kanske ett trippelhelix – synsätt peka på möjligheterna för 
avknoppning från universitetet eller att helt nya företag uppkommer som 
erbjuder just dessa nischade och avancerade tjänster. Det behöver därför inte 
vara något större problem sett ur hela näringens perspektiv. Traineeprogram 
och kompetenspooler på universitetet kan ur ett klusterperspektiv betraktas 
som ett exempel på där brist på en insatsfaktor, spetskompetens, drivit fram 
innovativa lösningar. Denna brist behöver alltså med det synsättet inte vara 
något enbart negativt. Det har istället uppmuntrat företagen till samarbeten 
vars frukter består av mycket mer än en lösning på tillfälliga kompetensför-
sörjningsproblem, vilket i förlängningen gynnar hela klustret. 

Skilda uppfattningar om samarbetet med Luleå tekniska 
universitet bland fordonstestföretagen 
Flera av de informanter jag talat med vill också framhålla hur olika fordons-
testföretagen är sinsemellan, beträffande inriktning, kundrelationer, absorp-
tionskapacitet med mera. Upplevelsen av samarbetet mellan bransch och 
universitet är alltså beroende av vem man frågar. I ett par fall är samarbete 
väl etablerat sedan ett par år och en önskan om en fortsättning föreligger. Ett 
av de företag som kommit en bit på vägen, i en utveckling mot mer avance-
                               
98 Etzkowitz, H. 2005, s. 28. 
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rade tjänster, ser en potential i att via examensarbeten få kontakt med och 
slussa in studenter in i branschen från LTU, även om det inte alltid är så lätt 
att få respons: 
 
”I år har vi inte haft någon och det är synd, men det är alltså det, vi har sett 
att det har varit ett jättebra mellansteg och vi slussade in en med examens-
arbete direkt till vårt dotterföretag och personen i fråga är nu ingenjör och 
jobbar åt en större fordonstillverkare. --- Och vi har också slussat vidare 
ingenjörer till Scania, som har alltså sysselsättning nu med just lite spetsom-
råden inom Scania inom chassiutveckling. … Det är väl en fördel att vi kan 
säga att vi kan vara en plantskola.” 
(Fordonstestentreprenör) 
 
Ett sätt att se på denna uppfattning är att detta företag skulle vilja ha ett än 
större utbyte mellan bransch och Luleå tekniska universitet. Vidare framför 
samme företagsrepresentant att de utgått ifrån att utbildningsanordnaren 
skulle kunna ”vara den som fångar upp intresserade personer genom någon 
form utav gallring eller att man lämnar in en intresseanmälan eller så”. 
Företrädare för LTU borde således vurma mer för kontakterna mellan bilsy-
stemingenjörsutbildningen och branschen genom exempelvis examensarbe-
ten, utslussning på företagen och liknande, enligt denne person. En represen-
tant för LTU tycker dock att den stora bilden kännetecknas av alltför lite 
initiativ från branschens sida när det gäller att visa upp sig och att själva vara 
drivande i arbetet med att informera och kontakta studenterna. Olikheterna i 
uppfattning när det gäller just dessa personer ska dock inte överdrivas, då de 
i huvudsak delar samma vision för fordonstestbranschen. Det är snarare så 
att den ovan citerade företagsrepresentanten tycker att detta ”glapp” är ett 
bekymmer, medan det för andra företag som inte är lika drivande i den rikt-
ningen inte är en fråga överhuvudtaget. 
 
En del aktörer med hemvist i Arjeplog tycker sig dock uppleva att det som 
branschen behöver inte alltid är det som de efterfrågar. De ger också uttryck 
för uppfattningen att LTU borde bli bättre på att lyssna på fordonstestentre-
prenörerna. En uppfattning jag stött på ger uttryck för att samarbetet med 
universitetet inneburit att de skulle behöva få ”äpplen” men får ”päron”, ett 
slags pådyvling alltså: 
 
”Nu känns det som, är det verkligen det här CASTT som är bra för vår or-
ganisation? Vi kanske skulle behövt någon annan hjälp? Vi kanske skulle ha 
behövt hjälp med marknadsföring, med marknadsutveckling, med kemiska 
analyser eller på drivmedel och såna saker har vi ju frågat efter. Men nu är 
det bara CASTT och deras projekt mot bilindustrin som är kopplat mot for-
donstest.” 
(Fordonstestentreprenör) 
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Erfarenheter från annat håll pekar på vikten av att en sådan brist på överens-
stämmelse överbryggas med hjälp av, direkta och frekventa möten och det är 
viktigt att företaget får en hjälp som är anpassad till deras behov. Det kan 
föreligga en risk att, i ett kluster, endast ”vinnare” inom high-tech verksam-
het premieras och att de som behöver förbättra sin innovationskapacitet mest 
erhåller minst stöd.99 Detta kan också tjäna som en illustration över de svå-
righeter som kan uppkomma i mötet mellan olika parter i ett trippelhelix – 
samarbete. Parterna utgår ifrån helt olika verklighetsbeskrivningar och är 
ingalunda jämlika, vilket mycket väl kan leda till att några företag frågar sig 
vad samarbetet egentligen kan tillföra dem. Att ”bara” tillhandahålla resurser 
och stöd räcker alltså inte då dylika matchningsproblem kan uppstå. Stöd 
och hjälp att uttrycka och formulera vilket stöd företaget är i behov av bör 
också vara en del den policyarsenal som nyttjas.100 Å andra sidan är de medel 
LTU förfogar över i syfte att stötta branschen begränsade, vilket kan motive-
ra att de satsar på det som de är relativt sett bäst på eller så kan medel styras 
över till denna ”mjuka” infrastruktur från annat håll. 
 
Brister i absorptionskapacitet, det vill säga svårigheter att ta in och göra nyt-
ta av avancerad kunskap och skapa innovativa lösningar att sälja till kund, 
har iakttagits som en faktor att ta hänsyn till just i perifera regioner. Det är 
inte ovanligt att forsknings- och produktutvecklingskapacitet är mycket spar-
samt förekommande i företag i sådana regioner. Denna brist kan märkas på 
såväl regional nivå som i enskilda företag och hämmar kunskapsöverföring 
och kunskapsutbyte.101 Bilden av fordonstestregionen som helhet då det gäll-
er absorptionsförmåga är dock tämligen sammansatt. Absorptionsförmåga 
torde kunna relateras till en viss efterfrågad volym. I fordonstestningens fall 
finns det exempel på företag med tämligen väl avpassad kapacitet därvidlag 
men också företag som har väsentligt mindre förmåga. Bristande absorp-
tionskapacitet blir ett problem först då mer avancerade tjänster ska börja 
tillhandahållas och kanske till och med utvecklas i samarbete med ett univer-
sitet och då i en mängd som överstiger tillgången. För några enskilda företag 
förefaller det som om de håller jämna steg med den efterfrågan som finns 
men om regionen i betydligt större omfattning än idag aspirerar på att ta sig 
an större uppdrag av helhetskaraktär, där nya tjänster ska motiveras och in-
rättas, uppstår flaskhalsar med avseende på den samlade absorptionsförmå-
gan i regionen. 

                               
99 Kaufmann, A., Tödtling, F. Innovation patterns of SMEs, I Regional innovation policy for 
small medium enterprises. Asheim, B., Isakssen, A., Nauwelaers, C., Tödtling, F. (red.) s. 78 
– 115. Celtenham, Edward Elgar, 2003, s. 114. 
100 Nauwelaers, C., Wintjes, R. SME policy and the Regional Dimension of Innovation: To-
wards a new Paradigm for Innovation Policy? Research memorandum / MERIT - Maastricht 
Economic Research Institute on Innovation and Technology, 99-3499564-6 ; 2000:23, 2000, 
s. 9. 
101 Tödtling, F., Trippl M. (2005) s. 1210. 
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Det finns dock en viss tilltro och tillit till LTU som en kugge i frågor om 
kompetensförsörjning, hos merparten av de företag som jag talat med. Men 
enligt en ledande företrädare för branschorganisationen SPGA hänger synen 
på samarbete ihop med den ambitionsnivå företagen har. Han exemplifierar 
med närvaron på en konferens CASTT anordnat de senaste åren. Även om 
det är en handfull företag som åker dit, så finns det andra som anser att det är 
”bortkastad tid”. En del av de upplevda samarbetssvårigheterna kan nog 
delvis förklaras med det tekniskt tyngda smörgåsbordet LTU erbjuder. Sam-
arbetet inom CASTT bygger på vissa antaganden om vartåt fordonstestnär-
ingen i Norrbotten är på väg, eller till och med borde vara på väg, enligt 
somliga. LTU:s relativt sett starka position som ett tekniskt universitet färgar 
alltså deras syn på hur de bäst stöttar näringen. 
 
Ur ett regionalt utvecklingsperspektiv ställs dock frågan om hur stödet ska 
vara utformat på sin spets. Ska stödet alltmer riktas mot teknisk utveckling 
och mot de (fåtal) företag med absorptionsförmåga och vilja i den riktningen 
eller ska stödet vara bredare, till exempel satsningar på infrastruktur, mark-
nadsföring, affärsutveckling med mera, så att det kommer alla till del men 
där kakan ämnad till teknisk utveckling minskar? En representant från Läns-
styrelsen i Norrbotten kan inte se att det skulle föreligga någon favorisering, 
från deras sida, gentemot någon särskild inriktning, utan vill mer beskriva 
det som ett kompletterande stöd som uppkommit som ett svar på branschens 
utveckling. Sannolikt är det förstås en kombination av både och. Det samhäl-
leliga stödet (som enligt vissa branschföreträdare inte varit särskilt omfattan-
de) har tidigare ensidigt inriktats mot infrastruktur, exempelvis flygplatsen i 
Arvidsjaur och testfaciliteter. Till detta har investeringar och annat stöd 
gentemot forskning och utveckling tillkommit de senaste åren. Utifrån detta 
kan man också se att stödet till sin karaktär kommit att omfatta även kun-
skapsutveckling, vilket också speglar den utveckling som några branschföre-
tag har börjat komma in på. Kanske är det därför rimligt att tänka sig att det 
infrastrukturella stödet kan minska och investeringar i detta skötas i större 
utsträckning av företagen själva eller tillsammans med varandra. Det kun-
nande som krävs för att utveckla tjänsterna är jämförelsevis mindre utveck-
lat, vilket skulle kunna motivera ett mer riktat stöd mot just dessa aktiviteter. 
 
Det finns således vissa matchningsproblem mellan det LTU är duktiga på 
och det en del företag efterfrågar. I denna belysning ligger det nära till hands 
att tolka vissa fordonstestföretags ”bristande drivkraft” gentemot CASTT, 
som ett uttryck för att de helt enkelt inte ser något behov av den tekniska 
expertis LTU erbjuder. 
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Sociala faktorers påverkan på samarbete 
Det samarbete som börjat växa fram mellan bransch och LTU förefaller att 
behöva tid på sig för att komma på plats. Förväntningar om att samarbetet 
skulle kunna vara positivt verkar delas av flera av de ingående aktörerna. Det 
verkar också som att det hos några finns en målmedvetenhet och stark vilja 
för att gå vidare i samarbetet. I mitt material har jag identifierat ett antal 
faktorer som påverkar förutsättningarna för samarbete mellan bransch och 
universitet. Dessa faktorer är historiska erfarenheter, kulturella olikheter och 
förekomsten av länkande personer. Det går att betrakta dessa faktorer som i 
huvudsak socialt eller relationellt betingade, då de berör kommunikations-
aspekter i kontakterna mellan bransch och universitet. Det enskilda företa-
gets profil, beträffande dessa komponenter, påverkar i hög grad deras upple-
velse av samarbete med universitetet. Ett företag där de historiska erfarenhe-
terna kan användas till att teckna en bild av stegvisa framsteg, en tillräcklig 
överensstämmelse i kultur med universitetet och där det finns personer som 
kan fungera som länkar, är mer positiva till ett samarbete än hos ett företag 
där motsatta förhållanden dominerar. Dessa sociala faktorer fäster också 
uppmärksamheten på de svårigheter ett trippelhelix – samarbete möter i en 
praktisk verklighet vilket utvecklas i följande avsnitt. 

Förändrade drivkrafter och organisatorisk kontinuitet, viktiga faktorer 
då den nya historien skrivs 
I mitt material anges ofta historiska skäl för att förklara hur samarbetet fun-
gerar idag. Till stora delar kan historien beskrivas som att kommunikationen 
mellan aktörerna inte fungerat så väl, vilket bäddat för missförstånd. Det 
framkommer dock, från de flesta aktörer, också en bild av att det under de 
allra senaste åren funnits en ny och konstruktiv anda i kontakterna. 
 
En företagsrepresentant med en välvillig inställning till att utveckla tjänste-
utbudet ger sin bild av historien: 
 
”Man kan väl säga att vi har en olycklig historia att väldigt mycket av 
LTU:s arbete som har varit relaterat till branschen tidigare har mera varit 
drivet av enskilda forskares ”bebisar” och projekt och där man har försökt 
hitta projekt som man vinkla mot vår bransch, för att på så vis få enklare 
finansiering av det man själv vill göra. Det har ju varit grunden till många 
misslyckanden och i grunden och i viss mån misstro från företagen mot 
LTU:s organisation. Det har skett väldigt mycket hos LTU för att ta itu med 
det här problemet. Så relationen mellan de här företagen, som du har träffat, 
som är bland de proaktiva och LTU är ju väldigt väldigt positiva idag vill 
jag påstå. Sen vet jag inte hur det ser ut mellan dem som är mera passiva 
och LTU.” 
(Fordonstestentreprenör) 
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Denna beskrivna attitydförändring, som sägs ha ägt rum på universitetet, kan 
tyda på att tongivande aktörer där kunnat styra deras bidrag, från uteslutande 
inomvetenskapligt intressefokus till ett fokus där regional utveckling genom 
en förbättrad lokal kompetens, fått ett större genomslag. Det skulle alltså 
innebära att en kulturell förändring ägt rum och att det därför borde tala för 
att det i framtiden rimligen blir enklare att upprätta en större samsyn om mål 
och medel. Det är då betydelsefullt att denna kulturförändring uppmärk-
sammats av fler aktörer på plats i testregionen så att ett närmande även kan 
ske från deras håll. Detta är dock inte självklart vilket följande utsaga skulle 
kunna indikera: 
 
”Jag har full förståelse för att universitetet numera kämpar med näbbar och 
klor. De sov i många herrans år och var fullständigt ointresserade av den 
här verksamheten. Men när de nu har vaknat så vill de ju erbjuda sina tjäns-
ter inom testverksamheten och de är övertygade om att det finns möjligheter 
för de lokala företagen att utföra tester för kunders räkning.” 
(Ledande företrädare för branschorganisationen SPGA) 
 
Den bild som detta uttalande förmedlar av samarbetet är att LTU upplevs 
som främst en utifrån kommande aktör, som utgör ett drivande subjekt med 
egna mål snarare än som en medspelare i en gemensam process. Talet om 
fordonstestklustret och dess utveckling, med hjälp av CASTT, skulle alltså 
kunna betraktas som en nödvändig täckmantel för egna syften hos LTU. 
Denna syn tillerkänner inte företagen själva rollen som aktiva och drivande i 
sina processer mot att utveckla kunskapsinnehållet i sina tjänster. Det går 
således också att se på detta som att företagens bristande drivkraft i samarbe-
tet med LTU alltså (ofrivilligt?) bekräftas. 
 
En representant för LTU, som varit pådrivande för att utveckla samarbetet, 
tycker sig se att den allmänna trenden pekar mot att allt fler av branschföre-
tagen uppvisar ett ökat intresse. Han exemplifierar med den årligt återkom-
mande fordonstestkonferensen, som lockar allt fler deltagare. En testföre-
tagsrepresentant ger en likartad bild: 
 
”Det finns en mentalitetsförskjutning, tycker jag, inom branschen som är till 
det positiva. Det finns många fler företag idag som faktiskt pratar med var-
andra och vill samma saker och de här som till och med har varit negativa 
och bakåtsträvande, de har… idag så håller de åtminstone käften. Så att 
man slipper bråka med nån liksom för att (skratt) gå framåt.” 
(Fordonstestentreprenör) 
 
En representant från länsstyrelsen ger uttryck för optimism och poängterar 
vikten av en en dialog mellan olika aktörer för ”att kunna gå vidare”. Han 
håller också med om att de spänningar som funnits minskat betydligt. Detta 
beror förstås på från vilket utgångsläge man betraktar relationen och jämfört 
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med ett initialskede kan säkert mycket ha hänt. Det behöver ju inte alls bety-
da att det föreligger en samsyn eller att spänningar inte existerar, vilket mina 
resultat visar på. Å andra sidan ska förstås inte motsättningarna överdrivas, 
eftersom de då kan tendera att återkomma och förstärkas. Det finns också 
stöd för en uppfattning att just denna initialfas i ett trippelhelix - samarbete 
med fördel kan samordnas av offentliga aktörer, exempelvis länsstyrelsen 
som bland annat kan bidra med att skänka legitimitet åt samarbetet. I denna 
första fas är det viktigt att försöka sammanföra olika intressen i ett balanserat 
program som kan uppfattas som attraktivt för både universitetet och närings-
livet. Om universitetet i brist på andra aktörers initiativkraft blir för domi-
nant, kan det uppfattas mindre givande för kommersiella företag.102 I fallet 
med fordonstestningen i Arjeplog kan det, enligt mina studier, vara så att 
samarbetet inte uppfattats som lika lovande från alla fordonstestningsföretag, 
varför drivkraften hos en del av dessa blivit därefter. Måhända är det en 
oundviklig process då företagen sinsemellan är så olika vad gäller inriktning 
och att ett initiativ som CASTT måste ta sin avstamp någonstans, istället för 
att försöka samsas kring en alltför eroderad gemensam nämnare. Frågan hur 
fler företag ska kunna bli en mer integrerad del av samarbetet är däremot 
även framgent av intresse. 
 
Om ovanstående fordonstestentreprenörs utsaga om en ”mentalitetsförskjut-
ning” är en korrekt bild av verkligheten skulle det intressant nog tyda på att 
ett normskifte skett, där ett perspektiv i någon bemärkelse fått ett tolknings-
företräde. Det som aktualiseras är hur detta tolkningsföreträde förvaltas. 
Kommer en framväxande verklighetsbeskrivning att vara dogmatisk och 
uteslutande eller kommer den att vara inkluderande och tolerant? 

Att sammanlänka olika målsättningar i en miljö av kulturskillnader 
En bidragande orsak till samarbetssvårigheterna, såväl historiskt som idag 
står att finna i de kulturella skillnader som finns, på grund av de olika mål 
aktörerna har med sin verksamhet. Jag uppfattar denna skillnad som en av de 
orsaker som ligger bakom svårigheterna för LTU och delar av branschen att 
mötas. En representant för ett fordonstestföretag ger följande bild av olikhe-
ter: 
 
”Vi är nog inte de här som vill utbilda sig, som vill vara den här forskarty-
pen. Men då finns det ju människor vi skulle vilja anställa som har det tan-
kesättet. För vi är nog mer så där hårt realistiskt, sitter i powerskor och 
jobbar på ett annat sätt, vi har bara olika sätt jobba och så handlar det om 
vars man är nöjd, när man… En del vill fortsätta hela tiden och jobba vidare 
och vidare och utvecklas och utvecklas och utvecklas medan en del, som vi 
bland annat, är ganska nöjd med hur det ser ut idag.” 
(Fordonstestentreprenör) 
                               
102 Westerberg, M., Wincent, J., Ylinenpää, H. 2007, s. 247. 
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Ett annat företag ser på sin verksamhet på följande sätt: 
 
”Vi är inte nöjda på den position vi har, vi vill gå framåt. Jag hade ju kun-
nat vara nöjd som fordonstestentreprenör, att jag har fått min lön och att jag 
har en vettig, så att säga vinst, det vi gör nu ökar ju inte vinsten det snarare 
minskar vinsten. Så att jag skulle kunna optimera vinsten och skita i alla de 
här frågorna som vi diskuterar här idag. Kortsiktigt så lägger vi ner en mas-
sa tid och energi och pengar, men jag tror att det behövs det, om saker och 
ting ska gå framåt, och inte bara vårt företag utan andra också.” 
(Fordonstestentreprenör) 
 
En fråga är om man med en mer ”lagom” ambitionsnivå kan beträda en så-
dan väg? De förändringar och det arbete ett företag rimligtvis behöver göra, 
på en mängd olika områden, för att göra det möjligt att tillhandahålla dessa 
tjänster, borde förutsätta en tämligen genomgripande förändring av den egna 
självbilden och företagets målsättning. Företagaren ovan, med en mer långt-
gående inriktning, kan dock inte sägas enbart stryka LTU medhårs utan vill 
framhålla att det även där finns förbättringsområden. Han vill se ett utvecklat 
ömsesidigt samarbete och tycker sig se att LTU ibland prioriterar kortsiktiga 
mål, som exempelvis att få igenom doktorander, istället för att se mer på det 
som på längre sikt är till fördel för både bransch och LTU. Inställningen hos 
de inblandade personerna i samarbetet är avgörande framhåller han, även om 
han säger sig förstå hur man tänker inom akademin: 
 
”Samtidigt finns det ju en motsägelse i det också med tanke på den akade-
miska världens syn på koppling mot näringslivet där man tycker att man är 
alldeles för kortsiktig och för liksom för anpassad till näringslivet, så att jag 
förstår ju problematiken”. 
(Fordonstestentreprenör) 
 
Detta är ett intressant resonemang som visar på att en indelning där universi-
tet tillskrivs långsiktiga mål och näringslivet kortsiktiga vinstmål, blir aning-
en trubbig för att beskriva verkligheten. Båda aktörerna har, om man följer 
ovanstående resonemang, snarare såväl korta som långa perspektiv närva-
rande. Olikheterna mellan de kortsiktiga målen bidrar till svårigheterna för 
bransch och universitet att mötas. I fallet med utveckling av tjänsterna och 
det medföljande behovet av högt kvalificerad personal torde dock de olika 
aktörernas långsiktiga mål konvergera i högre grad. Det är förstås också det 
som i grunden ligger bakom de samarbeten som inletts. 
 
Samme företagsrepresentant exemplifierar svårigheterna att mötas med hän-
visning till att det finns en ”isprofessor” i Luleå men att det varit svårt att 
sammanföra denne med praktisk expertis hos företaget. Ur sitt perspektiv 
betraktat, menar han att is och dess beskaffenhet är en mycket viktig faktor 
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och de praktiskt förvärvade kunskaperna om is, som medarbetarna på företa-
get besitter, skulle kunna fördjupas och utvecklas i mötet med vetenskaplig 
kompetens. Jag uppfattar då att han menar att det borde föreligga ett gemen-
samt intresse av att öka kunskaperna om is men på grund av olikheter i kul-
tur och målsättning kommer inte ett sådant möte till stånd. En representant 
för LTU förmedlar sina erfarenheter av kulturskillnader, där universitet och 
näringsliv ska mötas i teoretiker och praktiker- möten och menar att denna 
svårighet alls inte är unik för samarbetet mellan LTU och fordonstestbran-
schen. Svårigheterna, enligt hans erfarenhet, ligger i att hitta specifika pro-
jekt som kan ge tid och finansiering till dylika möten. Han förnekar heller 
inte inslaget av kulturkrockar: 
 
”Det finns stora kulturskillnader mellan de här typerna av människor som 
gör att det finns en misstro som varande på en ena sidan skranket och ut-
trycker det som så att ”dom där förstår ju inte hur det här funkar”. Den 
attityden finns och det ska vi vara medvetna om och den är ett hinder och 
liknande attityd finns på min sida om att så att säga, fan, det är så djävla 
svårt att prata, för de förstår ju inte vart det här pekar någonstans”. 
(Företrädare för LTU) 
 
En annan representant för LTU, som håller med om vikten av att sammanfö-
ra teori och praktik ”generellt”, menar att det kan finnas flera kulturer även 
inom universitetet, som kan bidra till att kommunikationen kring de olika 
projekten inom CASTT mellan LTU och bransch försvåras. Mitt resone-
mang ovan kring tolkningen av universitetets tredje uppgift, tangerar den 
bild som en av representanterna från LTU, tecknar av olika kulturer inom de 
berörda institutionerna på LTU, där alla inte prioriterar universitetets bidrag 
till den regionala utvecklingen lika högt. 
 
Några av de informanter med lokal anknytning i Arjeplog jag talat med, 
förmedlar en bild av att det kan finnas en misstro bland kundföretagen gent-
emot LTU:s kunnande och de därifrån utexaminerade civilingenjörernas 
erfarenhet av praktik i utbildningen. Denna uppfattning baseras på skillnader 
i kulturer, snarare än en noga genomlyst utvärdering av denna kompetens.  
 
Utifrån en position där man saknar egen hög akademisk teknisk kompetens, 
kan den akademiska världen måhända förefalla abstrakt och teoretisk och 
långtifrån den verklighet man själv verkar i. Värdet av gediget praktiskt 
kunnande och erfarenhet, vet man däremot att uppskatta och därför uppfattas 
de tyska ingenjörernas praktik som betydelsefull. 
 
Dessa resonemang pekar alltså på de kulturella skillnadernas betydelse. Det 
kan förvisso ligga en del i detta men hur har då denna inställning eller kultu-
rella egenart formats? Ett sätt att se det är att universitetets tekniska kunnan-
de visar dem vartåt den tekniska utvecklingen kan vara på väg. Samtidigt är 



 66 

universitetet tämligen grönt i sin roll som uppbärare av sin tredje uppgift, 
vilket kan få dem att missbedöma eller underskatta de villkor ett framgångs-
rikt innovationssystemsarbete innebär, exempelvis behovet av frekventa och 
kontinuerliga möten på plats i fordonstestregionen med branschen. En del 
fordonstestföretag som då vill utvecklas i en sådan här riktning, kan mycket 
väl se värdet i en utveckling där tjänster med ett större kunskapsinnehåll 
erbjuds kunden. De kan däremot ha brister i de tillgångar som kan främja en 
sådan inriktning, vilket då format deras kultur eller inställning hur genom-
förbart detta vore. Man ser alltså möjligheterna men kan inte se hur det skul-
le kunna gå till. Akademisk kompetens har, enligt ett par av dem jag inter-
vjuat, hittills varit sällsynt förekommande i branschen, som beskrivs som 
”väldigt akademikerovan” och där de som sitter i företagsledningarna i stort 
sett genomgående ”kommer från en traktorstol”. En entreprenör menar, i 
linje med detta synsätt, att branschens förmåga att se betydelsen av en ut-
veckling av testtjänsterna, kan vara begränsad av vissa entreprenörers svaga 
koppling till den akademiska världen. Enligt detta resonemang kännetecknas 
detta kvalitativt annorlunda tänkande av en medveten, kritisk och vittomfat-
tande omvärldsanalys.  
 
”… det är ju en väsentlig del i all akademisk utbildning att tänka i termer av 
omvärldsanalys, kritiskt granskande och informationsvärdering och såna 
saker. Så visst, man kommer med en helt annan mental bild av hur man 
överhuvudtaget ser på saker och ting än den som varit på ort och ställe i 
större delen av sitt liv.” 
(Fordonstestentreprenör) 
 
Oavsett var en sådan uppfattning har sin grund, kan företagets ”självuppfatt-
ning” antagligen vara betydelsefull då strategiska överväganden görs. Det är 
alltså inte bara en ingenjörsmässig teknisk kompetens som erfordras, enligt 
denne informant, utan också en förmåga att genom en ”omvärldsanalys” 
sätta företagets utveckling och kompetensbehov i ett sammanhang. 
 
Ett belysande exempel på olika kulturer och kanske än mer de olika mål som 
företagen har med sina verksamheter, kan illustreras med samarbetet inom 
branschföreningen, SPGA. Beroende på vilka mål man har, ser man olika på 
föreningens uppdrag och potential. En ledande företrädare för branschorga-
nisationen SPGA ser inte att organisationen har någon roll i att bidra med att 
ordna fram spetskompetens, utan har arbetat med andra gemensamma frågor 
som marknadsföring, kompetensutveckling inom företagsledningarna, ut-
veckling av miljöarbetet, säkerhetsaspekter med mera. Han menar att kon-
kurrensen mellan fordonstestföretagen inte upplevs som särskilt stor och att 
det därför varit naturligt att försöka driva frågor av gemensamt intresse gent-
emot andra aktörer. Den bild av konkurrensläget företagen har sinsemellan 
är intressant eftersom den tonas ned till förmån för en utveckling av ”klust-
ret” och ”samhället”. Ett sätt att se på det är då att konkurrensen snarare 
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kommer från andra testdestinationer. Detta kanske också är ett frö till en 
större samsyn mellan de olika aktörerna i det trippelhelixsamarbete som 
pågår, då detta är en uppfattning som är gemensam. 
 
Det övergripande syftet med SPGA skulle därför kunna betraktas som ett sätt 
att utveckla testregionen så att den även framdeles försvarar sin tätposition 
som vintertestcentrum. Vad det då innebär att utveckla testregionen, råder 
det dock enligt mitt material delade meningar om. Några av de som siktar på 
en utveckling mot ett högre kunskapsinnehåll i tjänsterna, ser en potential i 
en samlande organisation för branschen. En representant för LTU ger, med 
sin syn på samarbetet med branschen, en bild av att detta inte riktigt realise-
rats: 
 
”Ibland känns det som om vi tar rollen av att också vara branschorganisa-
tion. … För att vara väldigt konkret, jag skulle vilja att de hade en starkare 
branschorganisation som jag hade mer kontakt med.” 
(Representant för LTU) 
 
En branschföreträdare med ger en förklaring till de olika företagens målsätt-
ningar: 
 
”Det har tidigare funnits mycket av det här att när branschen ska agera 
gemensamt i en slags samsyn så har man fått ägna sig åt att försöka hitta 
den lägsta gemensamma nämnaren. Och då kan man översätta det till att de 
företag som har varit mest proaktiva och velat utifrån sin omvärldsanalys 
agera och skapa nya tillväxtmöjligheter genom ett gemensamt agerande har 
fått stå tillbaka väldigt kraftigt för dem som inte delat den synen och kanske 
till och med uppfattat förslagen som ett hot och sagt nej.” 
(Fordonstestentreprenör) 
 
Samme representant ifrågasätter också SPGA:s epitet som en branschorgani-
sation, då det endast är en handfull företag från Arjeplog samt Arctic Falls 
från Älvsbyn som aktivt deltar. SPGA:s potential tas, enligt denne företagar-
representant, dessutom inte tillvara fullt ut och han efterlyser en ordning där 
SPGA fick en fastare organisation med en heltidsanställd person, bland annat 
med uppgiften att fungera som koordinator gentemot universitetet. Denna 
funktion är viktig men dessa uppgifter är alltför betungande för att det ska 
kunna skötas av enskilda ”eldsjälar” hos de intresserade företagen. 
 
En ledande företrädare för branschorganisationen SPGA känner inlednings-
vis inte igen sig i beskrivningen, av att det skulle finnas aktörer som skulle 
önska sig att SPGA hade en mer drivande och ledande roll: 
 
”Inte bland entreprenörerna, o nej.” … ”Det är ju väldigt grannlaga att man 
inte är inne och petar i konkurrensen på något sätt och styr verksamheten.”  
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(Ledande företrädare för branschorganisationen SPGA) 
 
Han tecknar vidare en bild av att de olika företagen har olika ambitionsnivå 
och det gäller inte bara frågan om kompetensförsörjning utan också andra 
saker, som exempelvis viljan att miljöcertifiera sitt företag. 
 
Utifrån ovanstående skulle man kunna beskriva SPGA:s samarbete, eller 
kanske brist på samarbete, vad gäller kontakterna med LTU på åtminstone 
två sätt. Ett sätt att betrakta det är att det i föreningen förekommer en skrå-
liknande inställning, det vill säga att det viktiga är att alla har en rimlig möj-
lighet att tjäna ihop till sitt uppehälle och om något företag vill utvecklas 
riskerar det att rubba balansen till andras förfång. Det blir alltså viktigare att 
försöka behålla ett slags status quo, där alla garanteras en utkomst istället för 
att ”riskera” en ordning där vissa företag får en position, där de kan få ett 
konkurrensövertag gentemot de övriga. Man kan spekulera i om dylika atti-
tyder är vanligare på små orter i glesbygd, där man istället för att köpa en 
tjänst till lägsta pris istället försöker gynna lokala leverantörer av samma 
tjänst. Ett sådant beteende upplevs som rationellt eftersom man kan förvänta 
sig en liknande välvillighet från en annan lokal företagare, då man vet att 
man ”sitter i samma båt” i en omgivning där efterfrågan kan vara begränsad 
och lönsamheten låg. Det finns ett visst stöd för en sådan uppfattning enligt 
Jensen och Trägårdh. I det de kallar ”svaga regioner” dominerar ett tänkande 
där innovationer och tillväxt, i betydelsen teknisk och ekonomisk tillväxt, 
inte alltid prioriteras främst. I dessa regioner är det istället gemenskap och 
traditionella värderingar som värdesätts.103 Liknande iakttagelser har också 
gjorts i andra studier av fordonstestverksamheten i Norrbotten, där före-
komsten av en ”kulturell inbäddning” lyfts fram och drivkraften bakom den-
na är att kunna få bo kvar på orten och att inbördes konkurrens därför bör 
undvikas.104 Skeptiska eller bromsande attityder till utvecklandet av fordons-
testtjänsterna skulle således kunna ha en del av sin förklaring i uppfattningar 
som bygger på föreställningar om ett ömsesidigt beroende. 
 
Ett annat synsätt kan vara att föreningens medlemmar helt enkelt är så väl-
digt olika sinsemellan, beträffande målsättning och kapacitet, att SPGA blir 
fel forum att försöka driva frågor som bara ett par företag har nytta av. Vad 
detta betyder för LTU är en intressant fråga, huruvida de ska sträva efter att 
möta flera olikartade företag eller avgränsa sig till ett samarbete med ett 
fåtal? 

Betydelsen av länkar mellan aktörerna 
Uttrycket länkar ska här förstås som överbryggande kontakter som kan för-
bättra förutsättningarna för samarbete mellan bransch och universitet. Dessa 

                               
103 Jensen, C., Trägårdh, B. (2004) s. 525. 
104 Bäckvall, L., Åkerlund, K. 2006, s. 51. 
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länkar utgörs i praktiken av personer vid exempelvis universitetet som kan 
inventera olika behov hos branschen men också erbjuda olika former av 
stöttning och hjälp, vilket jag återkommer till. En annan slags länkande per-
son kan vara personal med hög teknisk kompetens på ett företag, vilket möj-
liggör deras tillvaratagande av extern teknisk kunskap. Dessa två olika slags 
”intermediärer”, som befinner sig i själva kontaktytan mellan olika aktörer, 
är avgörande för ett fungerande samarbete. 

Länkande personer hos företaget 
En faktor som kan påverka viljan och kapaciteten att samarbeta med ett uni-
versitet hänger alltså samman med den befintliga kompetensen hos de olika 
företagen. Historiskt har det varit så att entreprenörerna, genom skickligt och 
uppmärksamt agerande, kunnat möta sina kunders önskemål men att ytterst 
få av dem besitter någon akademisk kompetens. Universitetet har å sin sida 
ett långt drivet teknologiskt kunnande, som de inte alltid förmått kommuni-
cera och översätta i kommersiella termer. Detta kan vara ett nog så påtagligt 
hinder i samarbetet och kan påverka på olika sätt. Det rent teknologiska 
kompetensglappet hos företagen torde också vara en aspekt, som har bety-
delse för företagens så kallade absorptionsförmåga. För att kunna tillgodogö-
ra sig universitetets kunskap och i förlängningen kunna erbjuda högt kvalifi-
cerade tjänster, behöver företaget besitta en hög teknisk ingenjörsmässig 
kompetens för detta. En representant för Umeå universitet hävdar med em-
fas, att det är viktigt att fordonstestföretagen besitter ”extremt gedigen kun-
skap” om de tjänster man erbjuder kunden och att det är viktigt att ”förstå 
hela vidden av den tjänst man ska erbjuda”. 
 
Flera av dem jag talat med, tror också att detta kompetensglapp kan vara en 
del av förklaringen till att beredskapen att utveckla och tillhandahålla avan-
cerade tjänster till kunden ser olika ut hos olika företag. Det verkar således, 
som om företaget behöver en viss kompetensnivå, för att kunna tillgodogöra 
sig ytterligare kompetens. En av de ingenjörer jag intervjuat, vittnar också 
om den ”tröskeleffekt”, eller kanske snarare den ”snöbollseffekt”, som upp-
står då företaget kan erbjuda mer kvalificerade tjänster via sina ingenjörer. 
Denna ingenjör beskriver att då kunden ser att tjänsterna utförs med kvalitet 
av kompetent personal så läggs det ut allt fler uppdrag, vilket exempelvis i 
sin tur också påverkar volymen på andra tjänster, exempelvis testförarupp-
drag i en positiv riktning. 
 
En fordonstestentreprenör illustrerar sitt företags synsätt på vilken kompe-
tens som är viktig, vilket också i sig visar hur företagets absorptionsförmåga 
påverkar deras möjligheter att dra nytta av universitetet: 
 
”Jag har inte ens en kompetens att säga vad är det för frågor jag ska driva 
mot LTU? Man vet ju knappt, vad finns det för resurser?” 
(Fordonstestentreprenör) 
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Samme person menar att den kompetens företaget idag behöver är av servi-
cekaraktär, vilket i deras fall går att uppbringa lokalt. Denna personalkatego-
ri arbetar inte sällan inom turistnäringen på sommaren och inom fordonstest-
näringen på vintern. Någon efterfrågan på ingenjörsmässig spetskompetens 
har han inte lagt märke till: 
 
”Vi har ju aldrig egentligen ställts inför den frågan från en kund där vi kän-
ner att vi inte har kompetens för att utföra det.”  
(Fordonstestentreprenör) 
 
Det finns goda exempel på värdet av att tillföra mindre företag akademisk 
kompetens. För redan innovativa företag, kan olika typer av stödinsatser för 
att lotsa in en högt kvalificerad person vara ett bra sätt för upplärning och 
arbetsintroduktion. Den största inverkan förefaller det dock ha då dylika 
personer anställs av mindre innovativa företag, med lägre befintlig teknolo-
gisk höjd, då detta inneburit den så viktiga starten på innovativa aktivite-
ter.105 Samtidigt menar, en person från länsstyrelsen med stor inblick i for-
donstestbranschens utvecklingshistoria, att branschens heterogenitet avseen-
de de olika företagens inriktning ibland glöms bort. Olikheterna beror i 
främsta rummet på enskilda entreprenörers synsätt och den typ av relation 
till sina kundföretag företaget har. Han exemplifierar med några företags 
långa kontrakt och nära relation med sitt kundföretag, jämfört med andra 
företags kortare kontrakt med ett flertal kunder. Utifrån dylika olikheter är 
det sålunda inte så konstigt att företagen har olika strategier, enligt honom. 
Det betyder alltså att för de företag som har en närmare och mer djupgående 
relation med sitt kundföretag, uppstår det lättare förutsättningar för att sälja 
in mer avancerade tjänster. 
 
En representant för Umeå universitet menar att företagets ”mognad” har 
betydelse för fordonstestföretagens syn på framtiden. Fordonstestföretagen 
bör uppnå en insikt om den konkurrenssituation som råder inom den interna-
tionella fordonstestningen och dra slutsatser av det. De måste, menar denne 
företrädare, ”bestämma sig för vilken nivå” de ska ligga på. Det är alltså i 
grunden företagens ”självbild” som är avgörande för om de kommer att ut-
vecklas i en riktning där de, i samarbete med universitet, ska kunna utveckla 
och tillhandahålla högteknologiska tjänster. Detta är också en erfarenhet man 
gjort på annat håll där man bedrivit ett regionalt innovationsarbete där man, 
bildligt talat, fått företagen att ”se sig själv i spegeln”. De har därmed kunnat 
se att de är en del av problemet men också att de kan stå för lösningarna.106 
                               
105 Garofoli, G., Musyck, B. Innovation policies for SMEs: an overview of policy instruments, 
I Regional innovation policy for small medium enterprises. Asheim, B., Isakssen, A., Nauwe-
laers, C., Tödtling, F. (red.), s. 119 – 138. Celtenham, Edward Elgar, 2003, s. 125. 
106 Cobbenhagen, J., Severijns, J. Towards a Knowledge – Intensive Regional Economy: The 
RTP Process in Limbur. I Regional Innovation Strategies The Challenge for Less-Favoured 
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För att kunna erbjuda kunderna en mer tekniskt avancerad tjänst behöver 
alltså företaget ha den kompetensen i företaget men då de hävdar att de inte 
mött någon efterfrågan på dessa tjänster, har de heller inte sett något behov 
av att skaffa fram den till företaget. Det är alltså en fråga om vad som bör 
komma först, hönan eller ägget? Ifall de å ena sidan skaffar sig högre kom-
petens i företaget, kan det vara lättare att se en möjlig affär för både kunden 
och testföretaget. Då kan affären uppstå men risken är också att denna kom-
petensresurs inte nyttjas utan bara står och kostar pengar. Om å andra sidan 
denna kompetens inte finns blir det svårare för testföretaget att se möjliga 
affärer och kanske svårare för kunden att se vad en förfrågan skulle tjäna. I 
det senare scenariot kanske man också bör ta hänsyn till det eventuella egen-
intresse som kan finnas hos de tillresta experterna. Detta egenintresse skulle 
då kunna motverka deras drivkraft att se möjligheterna med att köpa tjänster 
lokalt vilket skulle leda till att färre av dem gavs möjlighet att resa upp till 
Arjeplog några veckor varje vinter. 
 
Det finns dock en del som tyder på att denna efterfrågan kan skapas i de fall 
fordonstestföretagen har ett nära samarbete med kunden vilket jag varit inne 
på och återkommer till längre fram i framställningen. Då kan tjänsten säljas 
in och behovet av teknisk ingenjörsmässig spetskompetens uppstå. Betydel-
sen av att i företaget inneha en tillräcklig kompetens för att kunna möta kun-
derna med mer sofistikerade tjänster framgår utifrån ovanstående med tyd-
lighet. 

Länkande personer vid universitetet 
För att möjliggöra samarbeten mellan bransch och universitet är det själv-
klart viktigt att kontakterna dem emellan fungerar väl. De personer som ska 
stå för dessa kontakter kommer följaktligen i förgrunden. En av fordonstest-
företrädarna beklagar att LTU:s organisering av samarbetet med branschen 
inte alltid varit präglat av insikt om betydelsen av kontinuitet och vad sam-
arbetet kräver. Den förmedlande länken mellan universitet, fordonstestföre-
tag och deras kunder förefaller att saknas eller upplevs i alla fall som brist-
fällig. Denne ”intermediär”, med god insyn i både LTU:s och branschföre-
tagens verksamhet och verkligheter, är avgörande men det har uppenbarligen 
inte gått att hitta och behålla en sådan person på en sådan tjänst vid LTU, 
hävdar denne fordonstestentreprenör. Från Umeå universitets håll har man 
en längre personell kontinuitet i form av en dylik ”intermediär” som under 
många år träffat fordonstestföretagare och denne person, från Umeå univer-
sitet, menar att ”de flesta känner mig”. Säkerligen går det att härröra vissa 
informanters uppfattning, att det upplevs som enklare att samarbeta med 
Umeå universitetet till denna anledning. En representant för LTU ser på 

                                                                                                                             
Regions, Morgan, K., Nauwelaers, C. (red.), s. 40 – 56, London/New York, Routledge, 2003, 
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denna roll som en ”en liten medlare, en person som måste kunna prata med 
alla i klustret”. Han vänder sig dock emot en beskrivning där LTU uppfattas 
som en enhet med en enhetlig uppfattning, eftersom det kan skifta beroende 
på person, sammanhang och så vidare Han vill istället framhålla betydelsen 
av ömsesidig delaktighet, där verksamhetsinriktningen förankras hos de del-
tagande aktörerna och som sedan kan leda till lämpliga projekt och åtgärder. 
Från länsstyrelsens håll betonas också värdet av kontinuitet som ett sätt att 
förstärka lärandet i det regionala innovationsarbetet. Det vore därför till för-
del om ansvaret för dessa kontakter kunde samlas till en person även på läns-
styrelsen. 
 
Det finns flera exempel på olika lösningar för just denna funktion att länka 
samman industri och universitet. Fysiskt, kulturellt och språkligt avstånd 
som kan föreligga mellan dessa olika sfärer anses påvisa behovet av dessa 
intermediärer.107 Med utgångspunkt i studier av sådana exempel betonas 
vikten av att universiteten, för sådana syften, bygger upp en portfölj av olika 
insatser som adresserar såväl ”tyst” som ”kodifierad” kunskap. Detta betyder 
att särskilda krav ställs på de personer som ska utgöra dessa länkar, då de å 
ena sidan ska kunna ha en förståelse för industrins villkor, lokala förutsätt-
ningar och förmedla de önskemål dessa har till universitetet och å andra si-
dan djupa och specialiserade insikter som krävs i den forskning som är tänkt 
att bedrivas gemensamt.108 Sannolikt kan det vara svårt att fullt ut förena 
dessa roller i en och samma person, varför överförandet av dessa olika typer 
av kunskap bör ske på olika sätt. Det som kan aktualiseras då ett regionalt 
universitet skall serva ett regionalt behov är, avvägningen mellan att möta 
det regionala behovet och nödvändigheten av att befinna sig i forsknings-
fronten inom ett visst område. För en långsiktig hållbarhet i de tillskott uni-
versitetet kan bidra med finns det dock mycket som tyder på att det krävs att 
det utvecklas en forskning i världsklass och en kritisk massa av expertis.109 
 
En faktor som spelat in i LTU:s svårigheter i historien att etablera ett väl 
fungerande samarbete med fordonstestbranschen sammanhänger alltså med 
problem att skapa och upprätthålla en fungerande kontaktyta med branschen. 
Anledningen till den bristfälliga kontinuiteten kan dock, som jag ser det, 
sammanhänga med att universitetets tredje uppgift inte alltid varit särskilt 
statusfylld och därför har det varit svårt att skapa en fungerande organisa-
tion. Det är sålunda möjligt att till viss del betrakta det rådande samarbetet 
där drivkraften från universitetet förbättrats avsevärt, som en avspegling av 

                               
107 Wright, M., Clarysse, B., Lockett, A., Knockaert, M. Mid-range universities’ linkages with 
industry: Knowledge types and the role of intermediaries. Research policy, Vol. 37, Iss. 8, 
(2008) s. 1208. 
108 Ibid s. 1220. 
109 Ibid s. 1222. 
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att den så kallade tredje uppgiften fått en större tyngd och prestige och att det 
då kommit fram personer på universitetet som har ett sådant intresse. 

Interaktivitet och kontinuitet 
Företrädare för Akademi Norr förmedlar en bild av att det funnits, och fort-
farande finns matchningsproblem, mellan aktörerna relaterat till företagens 
absorptionsförmåga. Branschens behov av hjälp motsvaras inte av den hjälp 
som LTU, med sin tekniska inriktning, erbjuder. Då branschens utvecklings-
behov började uppmärksammas för tio år sedan ”var det lätt att få stöd” och 
”alla kastade pengar på detta” men ”branschen var inte där”. De exempli-
fierar detta med att bilsystemingenjörsutbildningen startades innan bran-
schen sett att de hade något behov av ingenjörer därifrån. Från det läget har 
dock mycket förändrats, menar de och vittnar om att företagen idag gör egna 
analyser om vilket behov av kompetens man har och att man breddat sitt 
tjänsteutbud. En företrädare från Akademi Norr menar att det inneburit att 
företagen idag ”står på fler ben”, där plogning och lokaler kompletterats 
med eventverksamhet, och även egna ingenjörer. Trots dessa matchnings-
problem mellan, exempelvis LTU och bransch, så menar denne representant, 
att dylika externa aktörer varit en drivkraft för förändring av omvärldsanaly-
sen som vuxit fram hos företagen. 
 
En person med förflutet på länsstyrelsen i Norrbotten, med djupa insikter i 
fordonstestbranschen, beskriver att det under fordonstestbranschens historia 
funnits något han benämner ”fordonstestverksamhetens vänner”. Dessa ut-
görs då av diverse myndigheter och universitet med flera, där inte minst 
enskilda personer varit drivande för att i en anda av goda avsikter och med 
hjälp av olika stödåtgärder försökt gynna fordonstestbranschen. Dessa olika 
stödåtgärder har dock haft ett blandat utfall, då vissa insatser inte alls mot-
svarat näringens behov och ibland kommit vid fel tidpunkt, varit fel utfor-
made och så vidare. I det stora hela, vill dock denne person, förmedla en bild 
av att branschens utveckling varit positiv och kunnat påskyndas tack vare 
dessa insatser. Han menar att arbetet med att främja fordonstestnäringen, kan 
beskrivas som en ”lärandeprocess” som också är nödvändig för att efter-
hand bli bättre att möta branschens behov med adekvata åtgärder. Behovet 
av matchning bekräftas också på annat håll, där det betonas att olika företag 
kan befinna sig i olika faser i sin lärandekurva varför en insats bör kalibreras 
på rätt sätt, mot rätt företag vid rätt tidpunkt.110 
 
Vid sidan av blotta tillgången till lokal och regional forskning och den ovan 
beskrivna matchningsproblematiken, framhåller andra att det är mycket vik-
tigt för ett lokalt nyttogörande av denna forskning att den bedrivs i en till-
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räcklig mängd och av tillräckligt kvalitet.111 Åter andra renodlar detta och 
menar att universitetens främsta uppgift bör vara att åstadkomma forskning i 
världsklass snarare än denna typ av finkalibrering på en lokal nivå.112 Att 
forskningsresultaten bör hålla världsklass är förstås svårt att ifrågasätta, inte 
minst ur fordonstestverksamhetens perspektiv där denna förmåga inte bara 
bedöms utifrån akademiska grunder utan också måste hålla streck med ut-
gångspunkt i kommersiella hänsyn. Frågan är istället om en perifer region 
har råd att inte göra både och, det vill säga, sträva efter såväl forskningsmäs-
sig excellens som väl fungerande metoder att föra ut denna forskning syftan-
des till kommersiella tillämpningar lokalt. I ett tidigt skede, hos företagen på 
väg mot större innovationsförmåga, torde ett regionalt samarbete med regio-
nala forskningsinstitutioner vara mycket betydelsefullt. Om det regionala 
universitetet inte kunde eller ville medverka i en sådan process så är det svårt 
att se vilka som då skulle kunna hjälpa dem. Det är högst osäkert om ett mer 
avlägset toppuniversitet med självklarhet skulle prioritera forskning med 
sikte på tillämpningar inom fordonsvintertest riktat mot små företag i Norr-
lands inland. Det är också troligt att problemen med olika typer av avstånd, 
inte minst de geografiska skulle kunna bli ett än större problem. Då företaget 
”mognat”, det vill säga, byggt upp en beredskap att samverka med externa 
aktörer kan däremot ett lokalt och/eller regionalt samarbete relativt sett troli-
gen avta i betydelse och mer långväga kontakter få större betydelse. 
 
Skildringen av kommunikationen, eller bristen därpå, mellan ingående aktö-
rer ligger i linje med erfarenheter från andra håll där regionalt innovationsar-
bete pågår. En grundläggande dimension av regionalt innovationsarbete ut-
görs av ett vertikalt förhållande mellan aktörerna. Det kan vara ett uppifrån 
och ned – perspektiv, med stödjande åtgärder från exempelvis centrala myn-
digheter och nationella program ut till regionala aktörer med anknytning till 
en viss näring. Det kan också vara ett nerifrån och upp – perspektiv, med 
önskemål om stöd som uppkommit lokalt från näringens sida som kommuni-
ceras uppåt gentemot centrala myndigheter. Enkelt uttryckt, får den först-
nämnda ansatsen, det vill säga uppifrån och nedåt, till följd att det stöd som 
utgår lätt kan bli missriktat och fragmentariskt. Om å andra sidan nerifrån 
och upp – perspektivet blir alltför dominant, kan ett navelskådande med risk 
för inlåsningseffekter bli resultatet.113  
 

                               
111 Rodríguez – Pose, A., Refolo, M. The link between local production systems and public 
and university research in Italy, Environment and Planning A, Vol. 35, (2003) s. 1489. 
112 Power, D., Malmberg, A. The contribution of universities to innovation and 
economic development: in what sense a regional problem? Cambridge Journal of Regions, 
Economy and Society, vol. 1, (2008) s. 243. 
113 Christensen, P. R. Cornett, A. P. Philipsen, K. Coherence of innovation policy instruments. 
I  Regional innovation policy for small medium enterprises. Asheim, B., Isakssen, A., Nauwe-
laers, C., Tödtling, F. (red.), s. 119 – 138. Celtenham, Edward Elgar, 2003, s. 168. 
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Ett interaktivt perspektiv kan vara ett sätt att hantera denna problematik, 
vilket också uppmärksammats i studier av svenska kluster.114 Med en interak-
tiv strategi kommer en dialog mellan de olika aktörerna mer i fokus och ett 
lärande, som på så vis kan uppstå, ges bättre förutsättningar.115 För att detta 
ska kunna realiseras är det betydelsefullt att det finns en ”organisatorisk 
överensstämmelse” mellan de olika aktörerna, det vill säga att de är väl ko-
ordinerade, inte minst på den regionala nivån. En organisatorisk kontinuitet 
hos de inblandade och de vinster det kan ge vad gäller ett gemensamt lärande 
ökar markant möjligheterna till flexibilitet så att företagens olika behov bätt-
re kan tillgodoses.116 Ett exempel på ett förbättringsområde utifrån detta syn-
sätt skulle kunna vara ett mer välkoordinerat samarbete mellan Luleå teknis-
ka universitet och Umeå universitet i än mer frekventa kontakter med när-
ingen. Länsstyrelsen har tagit initiativ till en samlande ”klustergrupp” med 
inbjudna representanter. Resultaten har i stort sett uteblivit då gruppen sins-
emellan varit splittrad och haft svårt att finna gemensamma nämnare. Läns-
styrelsen har istället försökt verka för att upprätta bilaterala kontakter med 
branschföretag och andra aktörer. De strävar dock efter att långsiktigt försö-
ka öka den ömsesidiga tilliten bland dem som skulle vara aktuella för att 
ingå i en sådan grupp. Denna strävan har också ett stöd i erfarenheter från 
annat håll, där klusterutvecklingsarbete förekommit, och då som ett medel 
att öka tilliten och öka informations- och kunskapsflödet. Ett agerande, som 
kännetecknas av en helhetssyn på ett kluster beaktas, är troligen också mer 
adekvat än det mer traditionella riktade företagsstödet enligt dessa erfarenhe-
ter.117 
 
Flexibilitet och organisatorisk kontinuitet, är också något som Aarsaether 
vill framhålla som en betydelsefull dygd för mindre samhällen att anamma 
om de ska kunna stödja lokala innovationer på ett adekvat sätt. Detta är dock 
inte alltid så lätt att åstadkomma på det lokal politiska planet, då ett skifte i 
kommunens ledning kan resultera i nya spelregler.118 

Vikten av att öka tjänsteunderlaget 
En mycket viktig stötesten, då det gäller möjligheterna till kompetensför-
sörjning i fordonstestverksamheten, är dess starka säsongsbundenhet, vilket 
alla aktörer starkt betonar. Den övergripande bilden är att kundföretagen 
reser till fordonstestregionen och för med sig den kompetens de behöver 
under de veckor de vistas där. Tanken, från dem som siktar på att öka kun-
skapsinnehållet i de tjänster de erbjuder, är som tidigare nämnts att dessa 
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tjänster och den därtill relaterade kompetensen istället ska kunna erbjudas 
från lokalt förankrade fordonstestföretag. Problemet är då vad de ingenjörer 
som skulle vara anställda hos fordonstestföretagen ska göra utanför säsong. 
 
”Du kan ju inte knyta an till kompetens, akademisk kompetens, om du bara 
kan erbjuda anställning tre, fyra månader.” 
(Representant för LTU) 
 
En nyckelfaktor för att åstadkomma den typ av regional utveckling som fö-
respråkas är att kompetensen kan knytas till regionen. För att detta ska vara 
möjligt i någon större omfattning är det således avgörande att säsongsbero-
endet minskar. Inom andra näringar med säsongsbunden verksamhet, så som 
turismen, är liknande resonemang giltiga. Lundmark pekar på betydelsen av 
ett minskat säsongsberoende inom turistverksamhet, i norra Sverige och 
Finland, för lokal utveckling. Om säsongsberoendet kan brytas eller minska 
ökar förutsättningarna för att locka arbetskraft som därmed kan bli kvar på 
orten i fråga. Möjligheter till helårssysselsättning antas också påverka andra 
processer positivt då lokalbefolkningen, inte minst de unga, kan se nya möj-
ligheter.119 
 
En ökad trygghet med avseende på en stabil inkomst under hela året påver-
kar troligtvis individer från flera olika yrkeskategorier till en större benägen-
het att bli kvar på en ort. För personalkategorier med mindre kvalificerade 
arbetsuppgifter inom fordonstestnäringen har denna problematik kunnat 
hanteras och flera av företagens medarbetare har olika arbetsgivare på olika 
delar av året. En representant för ett fordonstestföretag vittnar om ”en typ av 
samarbete” med ett företag som sommartid åker runt och sätter upp vajer-
räcken på motorvägar i Norrland. 
 
”Det blir ett glapp där på en månad eller två men samtidigt blir det en press 
på dem dels från arbetsförmedlingen att ta ett jobb som finns ute och från 
räckessättaren att anställa dem lite tidigare eftersom de också vill behålla 
kompetensen… Och sen finns ju chansen för dem att gå någon utbildning 
där de kan höja sig ett snäpp inom någonting.” 
(Fordonstestentreprenör) 
 
Det är inga formella avtal dem emellan men personal kan på detta vis få 
helårs- eller så gott som helårssysselsättning, menar han. Mellan säsongerna 
kan det sålunda bli ett glapp men de har hittills varit försiktiga med att behål-
la personal utanför säsong, eftersom det skulle vara ofördelaktigt för dem, 
men nog så bekvämt för det företag som anställer dem sommartid. Om med-
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 77 

arbetaren dröjer sig kvar hos fordonstestföretaget ”slipper” ju det företag 
som tänkt anställa dem sommartid betala deras lön under denna period. 
 
Det framskymtar sålunda en viss misstänksamhet mellan arbetsgivarna för 
personen i fråga i perioden mellan två säsonger. Medarbetarna riskerar där-
för att hamna i kläm här. Ifall fordonstestföretaget tar på sig ett större ansvar 
för medarbetaren och behåller denne längre tid så kan det utgöra en bekväm 
lösning för det andra företaget som då inte behöver oroa sig för sina förut-
sättningar att sysselsätta den personen. Möjligheter till kompetensutveckling 
av dessa personalkategorier finns, men även där innebär säsongsbundenheten 
en del komplikationer. Det finns ett kompetensutvecklingsprojekt i Arvids-
jaur, som bland annat syftar till att serva branschens behov, som innebär att 
projektet betalar utbildningen och företagen betalar lön under tiden. Det sägs 
vara mycket användbart även om det ibland kan vara svårt att förmå personal 
att kompetensutveckla sig då deras ”sommararbetsgivare” vill få in dem i sin 
verksamhet. Det förefaller dock hittills inte ha varit så stora problem att re-
krytera denna kategori arbetskraft. Enligt ett företag kommer det även en hel 
del folk långväga ifrån, då ett arbete inom fordonstestbranschen upplevs 
lockande och intressant och en smula exotiskt. En ledande företrädare för 
branschorganisationen SPGA ser dock orosmoln förknippat med säsongs-
bundenheten i horisonten bland annat med hänvisning till politiska förslag 
om: 
 
”Att alla som hade jobbat en viss tid skulle fastanställas och det skulle vara 
direkt förödande för den här verksamheten, den skulle dö direkt.” 
(Ledande företrädare för branschorganisationen SPGA) 
 
Att förlänga säsongen är, som sagt, en av de allra viktigaste strategierna för 
att kunna rekrytera och behålla spetskompetens. För ingenjörer, som saknar 
lokal anknytning och är eftertraktade även på annat håll torde betydelsen av 
en större trygghet i en helårsanställning vara ännu större. Ett företag som 
idag har ingenjörer anställda har ett visst hopp om utvecklingen och tycker 
sig se en, för dem positiv tendens, att deras kunder förlagt fler av sina tester 
uppe i Arjeplog även sommartid. Det betyder då att bilkomponentföretag 
också kan komma att överväga att finnas tillgängliga på plats. Detta visar 
också på de mekanismer som potentiellt skulle kunna sättas igång om denna 
tendens håller i sig. Detta ömsesidiga intresse från fordons- och komponent-
illverkarna, av att befinna sig i varandras närhet, är ju också redan ett av 
fundamenten för fordonstestningens lokalisering i Arjeplog. En annan av 
fordonstestentreprenörerna ser två olika tillvägagångssätt för en fordonstest-
entreprenör att välja mellan: 
 
”En väl utbildad civilingenjör han tar inte gärna ett jobb som sträcker sig 
fem sex månader. Han har ju helst helårsjobb, så det gäller ju att, antingen 
chansar man och anställer den på heltid, helår och så hoppas man att kunna 
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plocka projekt från kunden som räcker helår. Eller så väntar man flera år 
till och försöker få till kunden att först lägga sommarprojekt och sen anstäl-
la, men jag vet inte riktigt, jag har inte bestämt mig för vilken väg som är 
bäst att gå. För det är ju en chansning från vår sida.” 
(Fordonstestentreprenör) 
 
Denna utsaga beskriver väl det dilemma företagen har med säsongsbunden-
heten och frågan om hur man ska möta och kanske kunna skapa en efterfrå-
gan på mer avancerade testtjänster. 

Den mångsidige ingenjören 
Säsongsberoendet är alltså en realitet för branschen i dagsläget, vilket gör att 
det svårt att rekrytera ingenjörer och resulterar i hinder på vägen för att ut-
veckla tjänsteportföljen. För de företag som inte ligger lika långt fram i den 
utvecklingen, är säsongsbundenheten förvisso ett problem men ett problem 
som förefaller att kunna hanteras. För de företag som vill bredda sin tjänste-
portfölj och kunna ha ingenjörer anställda på plats är det, som sagt, helt av-
görande att man lyckas hitta en helårssysselsättning för ingenjören. För att 
möta denna problematik har olika strategier och tankespår utvecklats. 

Fler ytor fler möjligheter 
En av entreprenörerna som redan anställt och strävar att anställa fler ingenjö-
rer, beskriver en idé om ett samnyttjande av personella resurser mellan bran-
schen och LTU. Han säger följande om hur en sådan person skulle kunna 
nyttjas: 
 
”Under den här icke-testsäsongen i Arjeplog kan ”vederbörande” (förf. 
anm.) alltså hoppa in och stötta andra projekt. Det innebär att det kan vara 
kopplat till svensk fordonsindustri, kopplat till universitet, jobba med utveck-
lingsprojekt, jag tror att man måste titta på en helt ny bild där”. 
(Fordonstestentreprenör) 
 
Målet med denna strategi är att skapa flera ”ytor”, som jag kallar det. I brist 
på en bättre metafor tänker jag kring detta som ytor för kontakter eller alter-
nativa arbetsuppgifter för dessa ingenjörer, som ett medel att bättre nyttja 
denna resurs över hela året. En sådan kompletterande sysselsättning, som 
redan nu praktiseras av vissa företag, är att de berörda personerna vintertid 
arbetar i Arjeplog med fordonstester och under andra delar av året arbetar 
hos kundföretaget, i exempelvis Tyskland. Det finns liknande arrangemang 
på olika håll i Europa som också studerats, där flera exempel visar på goda 
erfarenheter. I det långa perspektivet tilltros dessa lösningar ha en stor inver-
kan på företagens innovationskapacitet då materiella, kunskapsmässiga till-
gångar och personella kontakter med universitetsvärlden tillgängliggörs. 
Tröskeln att anställa högt kvalificerade akademiker har också visat sig bli 
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lägre,120 då detta första steg tagits och måhända kan detta också vara ett teck-
en på att företagen satt igång en process, som leder till en omdefiniering av 
sig själva. 
 
Enligt en ledande företrädare för branschorganisationen SPGA kan det fin-
nas risker för ett fordonstestföretag med ett samnyttjande av spetskompetens 
med ett kundföretag, Skälet till det, menar han, är att denna personalkategori 
”naturligtvis” kommer att föredra att vara anställd hos kundföretaget då de 
redan befinner sig där under stor del av året. Detta är en risk som flera aktö-
rer är medvetna om och det vore därför ”mer realistiskt”, tänker sig en an-
nan person, att minska frånvaroperioden, till kanske en månad per år. Ett sätt 
att motverka detta är också, enligt en fordonstestentreprenör, att medvetet 
anställa personal med lokal anknytning, då de förmodas vara mindre flyttbe-
nägna. 
 
Potentiella sätt att öka antalet ”ytor” och därmed nyttiggörandet av denna 
personalkategori, vore att låta dem dels vara anställda som ingenjörer på 
fordonstestföretaget men också vara parallellt anställda som ett slags indu-
stridoktorander vid LTU. Ytterligare varianter skulle kunna vara om for-
donstestnäringen utökade volymen av tester, inte minst med tester även un-
der barmarksperioden och att ingenjörer kunde lånas ut till andra avnämare. 
Förfrågningar från kundföretag om att kunna komplettera sin egen personal-
stab med ”erfarna testingenjörer” under toppar i arbetsbelastningen har 
enligt uppgift redan förekommit och kan vara ett sätt att hantera den variabi-
litet som branschen kännetecknas av. Ett huvudmotiv för en sådan lösning 
vore att kunna garantera sina ingenjörer sysselsättning under hela året men 
ett annat motiv för detta är också att genom de nya ytorna får företaget kon-
takter med andra verksamheter och en potential för ett inflöde av värdefullt 
kunnande. 
 
Enligt Malmberg finns det skäl att tro att de företag som kan förbli öppna för 
idéer och information utanför den lokala miljön har goda utsikter till en hög-
re grad av innovativitet.121 Mycket tyder på att en civilingenjör, eller en indi-
vid med ännu högre kvalifikationer kan vara den intermediär av såväl tyst 
som kodifierad kunskap mellan universitet och industri som också kan öka 
företagets absorptionsförmåga för ny kunskap, vilket i sin tur ökar förutsätt-
ningarna för nya innovationer.122 Förutsättningar för att dessa fördelar reali-
seras ökar givetvis om dennes kvalifikationer matchar näringens behov väl, 
vilket i sin tur rimligen beror på innehållet i de, i bästa fall, gemensamma 
forskningsprojekt som genomförts. Detta kan dock vara lättare sagt än gjort, 
inte minst hos mindre företag, där den högre lönen dessa kräver och förutfat-
                               
120 Garofoli, G., Musyck, B. 2003, s. 132. 
121 Malmberg, A. (2002). s. 22. 
122 Tödtling, F., Lehner P., Kaufman A., Do different types of innovation rely on specific 
kinds of knowledge interactions? Technovation, Vol. 29, Iss. 1, (2009) s. 67. 
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tade meningar om vad akademiker kan tillföra, begränsar viljan till att an-
ställa sådana personer.123 Från denne civilingenjörs eller forskares sida kan 
utmaningen att axla hela bördan av ett utvecklingsarbete, som varandes den 
ende högt utbildade personen i det lilla företaget, upplevas som betungande. 
Ur ett akademiskt perspektiv kan möjligen närvaron i den kommersiella sek-
torn också upplevas som förlorad tid, då dylika erfarenheter har ett begränsat 
värde i den akademiska världen.124 Detta förstärker också den bild jag fått i 
min studie, nämligen att för att kunna utvecklas vidare i en mer högteknolo-
gisk riktning bör företaget redan ha en viss utvecklingsnivå. De första stegen 
för att komma över denna tröskel är således av yttersta vikt för att kunna 
komma vidare. 
 
Företag med ovan nämnda kontaktytestrategi kan alltså möjligen ha en po-
tential att genom sina agenter, det vill säga de mångsidiga ingenjörerna, 
”länka sig till globala kunskapsflöden”.125 Detta uppslag ansluter, vill jag 
påstå, till Porters resonemang om att brister i produktionsfaktorerna kan 
initiera innovativa lösningar.126 I detta fall föreligger en situation med sä-
songsbunden aktivitet för företagen och en delvis därmed kopplad svårighet 
att tillgodose tillgången av kvalificerad personal. Följaktligen (enligt Porter) 
tvingar detta fram lösningar som kanske inte uppkommit om denna produk-
tionsfaktor varit ymnigt förekommande. Nämnda strategi kräver tålamod, 
långsiktighet och att arbeta mycket målmedvetet för att möjliggöra en sådan 
inriktning menar en fordonstestentreprenör: 
 
”Det är som, att när du bygger ett sandslott, att du har ju vågor som skval-
par upp, så försvinner ju en del av sandslottet ibland och då gäller bara att 
bygga barriärer runtomkring så att du får en stabilitet i det.” 
(Fordonstestentreprenör) 
 
Företrädare för LTU kan också se fördelar med att en länk mellan företagen 
och universitetet på så sätt skulle kunna upprättas, inom ramen för en dubbel 
roll, även om det blir oklart om vad som händer efter att denne tar en exa-
men. De kan se fördelarna med dylika lösningar då den skulle kunna bidra 
till att knyta kompetensen till regionen, vilket på sikt kanske skulle kunna 
komma att betyda att kunden alltmer skulle komma till kompetensen. Det 
finns vissa möjliga hinder för en sådan variant, dels på det administrativa 
planet kring tjänsteplanering, lönefinansiering och dylikt. Det finns också en 
del hinder med utgångspunkt i akademins och näringslivets olika mål. En 
forskare i den akademiska miljön förväntas publicera vetenskapliga alster i 
en rimlig omfattning och bedriva viss undervisning och så vidare. Samme 

                               
123 Wright, M., Clarysse, B., Lockett, A., Knockaert, M. (2008) s. 1208. 
124 Ibid s. 1218. 
125 Malmberg, A. 2002, s. 22. 
126 Porter 1990, s. 77. 
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representant för LTU ser dock en stor potential i att ha en länk, i form av en 
ingenjör, mellan bransch och LTU och spekulerar tämligen entusiastiskt 
kring en sådan lösning på följande vis: 
 
”Personen jobbar som ingenjör i det här forskningsprojektet som länken 
mellan entreprenören och forskningsprojektet, som bärare av information, 
som implementerare, tillgängliggörare av forskningsresultat.” 
(Representant för LTU) 
 
Vidare spekulerar han kring förutsättningarna för finansiering av dessa per-
soner och tror att det skulle kunna vara en lösning att ”köra färre projekt och 
ha de här personerna som klistret mellan entreprenörerna och forskarvärl-
den och kundföretagen.” Framförallt framförs från LTU, skulle dessa ”hy-
bridingenjörer” och även dessa utifrån finansierade traineer, i en mer osäker 
initialfas, kunna vara en nödvändig buffert som kan bidra med ”en utjäm-
nande funktion”. 
 
Denna diskussion tangerar det som frontfiguren för trippelhelix, Etzkowitz, 
talar om då han menar att i ett moget och långt gånget trippelhelixsamarbete 
övertar de ingående parterna delvis varandras roller. En ingenjör med fötter-
na i såväl näringsliv som akademi, kan sägas förkroppsliga denna tanke. 
Fordonstestföretagaren ovan, som presenterade förslaget, är inte omedveten 
om den akademiska världens villkor, med ”kortsiktiga behov” på bekostnad 
av att se ”långsiktigt med näringen”. Denna uppfattning kompletterar intres-
sant nog den modell för ”Bidrag och belöningar i trippelhelixsamverkan” 
jag referat till tidigare i uppsatsen. Modellen kan säkert äga sin giltighet 
under vissa omständigheter men återgivna uppfattningar visar, vilket jag 
tidigare berört, att man nog ska vara försiktig med att endast betona närings-
livets kortsiktiga vinstmål i deras syn på ett samarbete. Frågan om kompe-
tensförsörjning är en företeelse, som bör vara närvarande i ett företag med 
långsiktiga ambitioner och därmed inrymmas i en planering som sträcker sig 
över flera år. Den målsättning och den vision som ovanstående företagsre-
presentant skissar på, då det gäller att tillhandahålla tjänster har ett tämligen 
långt tidsperspektiv i åtanke. För de företag som främst erbjuder enklare typ 
av service, kan det möjligen vara mer relevant att tala om mer kortsiktiga 
perspektiv. Då handlar det ju inte om att tänka hur tjänsteinnehållet ska se ut 
på några års sikt, utan betoningen ligger då mer på att kunna erbjuda det 
kunden efterfrågar här och nu. Självfallet har även dessa insatser en betydel-
se på längre sikt, då exempelvis infrastrukturen allteftersom byggs på. Detta 
innebär då att vintertestregionens varumärke med egenskaper som flexibilitet 
och lyhördhet, stärks med verkan även längre fram. 
 
Då andra fordonstestföretag konfronteras med förslaget så är de personer jag 
intervjuat positiva, då de ser att problemen med säsongsbundenheten skulle 
kunna lindras: 
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”Då skulle man kunna samarbeta och Luleå tekniska skulle gå in och betala 
hans lön de månader vi inte har något. Då tror jag man ganska snabbt skulle 
kunna få kunderna”  
(Fordonstestentreprenör) 
 
Vidare poängterar denne fordonstestföretagare också betydelsen av att denna 
lösning skulle innebära att kompetensen skulle komma att befinna sig ”här 
på plats”. Denna sistnämnda aspekt sätter fingret på den kanske viktigaste 
skillnaden mellan olika synsätt, vad gäller ingenjörsmässig kompetens. De 
som i dagsläget inte aktivt verkar för att erbjuda mer avancerade tjänster, ser 
inget större problem med att ingenjörerna kommer utifrån och vistas tempo-
rärt i Arjeplog. De ser att det ger fler möjligheter att erbjuda annan kringser-
vice, exempelvis mat och boende och annan service. För dem som medver-
kar till att utveckla den lokala kompetensen, är ju själva poängen att kompe-
tensen knyts till platsen för att skapa goda förutsättningar för kontinuitet och 
kunskapsuppbyggnad. Även representanter för ett annat fordonstestföretag är 
positiva, då säsongsberoendet ställer till problem för företagen att sysselsätta 
ingenjörerna med ”meningsfulla arbetsuppgifter”. De tror att det skulle vara 
svårt för en ingenjör att acceptera betydligt mindre kvalificerade arbetsupp-
gifter och ser också de kompetenshöjande och kompetensbevarande förde-
larna med en dubbel anställning. Vidare tror denne entreprenör också att det 
skulle innebära fördelar för kommunikationen: 
 
”Ja, det skulle nog bli lättare med kommunikationen för en sådan person 
som vet hur vi jobbar men som samtidigt är inne i universitetsvärlden.” 
(Fordonstestentreprenör) 
 
Ytterligare en annan fordonstestföreträdare är inne på att kunna använda sig 
av den kompetens som finns på LTU på ett besläktat vis: 
 
”Det vi har pratat med LTU om och är en fråga som fortfarande hänger i 
luften är det här att kunna utnyttja studenter som är inne på sista året och 
ska skriva sitt examensarbete eller till och med en doktorand som tar ett 
break från den rollen, kommer in och jobbar, hands-on, under den intensiva 
perioden som en resursingenjör, tjänar ihop lite pengar, kan finansiera sina 
studier lite bättre och sen då säsongen är slut, fortsätter att skriva på sitt 
arbete.” 
(Fordonstestentreprenör) 
 
En av fordonstestingenjörerna kan se vissa problem med sådana varianter, 
såsom sekretessrisker och att det kan ”bli lite ryckigt”, för en ingenjör med 
en sådan tillvaro. En annan fordonstestingenjör är positiv men tror att en 
nyckelfråga med en sådan lösning är att koordinationen mellan de olika aktö-
rerna, som skulle nyttja denne ingenjör, måste fungera, så att uppdragen är 



 83 

väldefinierade och att övergångarna kan skötas smidigt. Det finns alltså en 
del svårigheter med denna variant. Då det är många faktorer och ett flertal 
aktörer som behöver trimmas in, så kan det behövas en lång inlärningspro-
cess, kontinuitet och stor målmedvetenhet.  

Den mångsysslande ingenjören 
Ett ytterligare komplement för att behålla kompetens, är att låta den anställde 
ingenjören ha helt andra arbetsuppgifter för företaget i skarven mellan olika 
uppdrag. Det är också fallet för en av de ingenjörer jag haft kontakt med. 
Denna strategi skiljer sig dock från strategin med den mångsidige ingenjö-
ren, på så vis att den främst ska ses som en mer defensiv strategi, att under 
en övergångstid försöka behålla en nyrekryterad ingenjör. 
 
En tämligen nyrekryterad ingenjör ger följande syn på detta: 
 
”Från min sida så har jag inte några direkta problem med någon uppgift 
överhuvudtaget. Utan jag tycker det är väldigt roligt att prova på nya saker. 
När jag har lite att göra från vårt kundföretags (omskrivning, förf. anm.) 
sida håller jag till ganska mycket med mina kollegor på vårt fordonstestföre-
tag (omskrivning förf. anm.)och försöker se hur saker fungerar inom recep-
tionsverksamheten till exempel, inom städet, inom banarbetarnas avdelning-
ar och försöker lära mig så mycket som möjligt där för att försöka kunna 
hjälpa till. För att som jag ser det, att ju större koll man har på vad som 
försiggår runtomkring desto bättre kan man göra sitt jobb. Och som sagt att 
jag har inga större problem att måste jag stå och tvätta bilar i två veckor 
gör det mig ingenting så länge jag vet att det är en övergångsperiod.” 
(Fordonstestingenjör) 
 
Ingenjörens personliga inställning kan säkert ha sin betydelse och att denne 
upplever att ”det är värt det”, det vill säga att dessa alternativa uppgifter ger 
denne chansen att få arbeta i sitt ”drömjobb” och kanske också för den in-
genjör med lokal anknytning, en möjlighet att bli kvar på orten. Det skulle i 
så fall tangera det resonemang jag tidigare följt upp kring situationen för 
personal med mindre kvalificerade arbetsuppgifter, det vill säga att en relativ 
otrygghet och säsongsbundna anställningsformer vägs upp av att kunna bo 
där man vill. Självfallet kan temporära och enklare arbetsuppgifter också 
vara en lösning, för ett företag att kunna behålla en eftertraktad person, även 
om det ur såväl individens som företagets synvinkel är en ”näst – bästa - 
lösning”. 
 
Bland de ingenjörsstudenter jag intervjuat, verkar en del ha en ganska flexi-
bel attityd till att jobba med andra arbetsuppgifter utanför säsong: 
 



 84 

”Det känns ju bättre att få vara kvar då. Att få vara kvar på företaget och få 
lön och göra kanske lite sämre jobb, än att åka iväg kanske långt bort nå-
gonstans.” 
(Student vid bilsystemingenjörsutbildningen) 
 
Några stycken vidhåller den inställningen, även då jag låter ponera att deras 
lön kanske också skulle påverkas. För någon finns det dock en gräns där: 
 
”För mig finns det då en nivå på lägsta jobb, ska jag stå och packa ved varje 
sommar så… nej. Och blir det för lågt jobb och lönen ska motsvara det job-
bet, då kommer det att vara väldigt lågavlönat också.” 
(Student vid bilsystemingenjörsutbildningen) 
 
Då jag presenterar en annan, av de mindre kvalificerade sysselsättningarna 
som ibland utförs sommartid hos en del företag, nämligen rena köruppdrag, 
är dock de flesta klart positiva. En variant där de skulle arbeta viss del på ett 
fordonstestföretag och en viss del på universitetet upplevs också av de flesta 
som attraktivt: 
 
”Om man fick jobba med att utveckla på vintern där då och sen då forska 
vidare på universitetet, då riskerar man ju inte att tappa sina kunskaper över 
sommaren. Så på det sättet håller man sig ju lite mer…up to date liksom.” 
(Student vid bilsystemingenjörsutbildningen) 
 
En ytterligare möjlighet, som ett fordonstestföretag velat undersöka, är att 
tillfälligt och tidsbegränsat hyra in den kompetens som erfordras. Ett av for-
donstestföretagen har tidigare varit i kontakt med bemanningsföretag, i syfte 
att under säsong tillfälligt anställa ingenjörer, men med magert resultat. Ett 
kompletterande syfte, i samband med dessa förfrågningar, var att med hjälp 
av ett sådant företag uppnå en helårsanställning och då för personal i alla 
kategorier eftersom: 
 
”Vi såg ett allvarligt hot att människor som är bosatta här uppe skulle vara 
tvungna att flytta härifrån genom arbetsförmedlingens försorg genom att de 
skulle bli erbjudna helårsarbeten någon helt annanstans i Sverige där de 
faktiskt inte ville bo.” 
(Fordonstestentreprenör) 
 
Att anlita ett bemanningsföretag vore alltså ett sätt att möta två problemfak-
torer, som hänger samman med säsongsberoendet, nämligen regler för ar-
betslöshetsersättning och risken för kompetensflykt. Informanten uppger att 
dessa förfrågningar ligger ett par år tillbaka i tiden men antyder att det skulle 
kunna aktualiseras igen, ifall behovet på nytt skulle uppstå. En representant 
för ett fordonstestföretag leker med tanken på ett mer radikalt förslag, för att 
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bemöta säsongsbundenhetens komplikationer, nämligen att man skulle byg-
ga en stor ishall: 
 
”För det har vi konstaterat flera gånger, att hade vi vinter 12 månader om 
året så hade vi jobb 12 månader om året. Så är det. Och det kommer att bli 
mer och mer jobb eftersom ledtiderna blir kortare och kortare. Man kanske 
kan få fram en prototyp eller en sån här mula men sen så har man nästa 
vinter att testa och sen ska bilen ut. Tidigare kanske man hade två hela vint-
rar på sig innan den skulle ut.” 
(Fordonstestentreprenör) 
 
Han vittnar vidare om kundföretag, som på grund av tidsbrist, tvingas åka till 
Nya Zeeland och testa men då med betydligt sämre vintertestförhållanden 
och med stora kostnader. Detta är ju en mycket intressant tanke men väcker 
frågan om hur realistiskt det är? Å andra sidan, tänker man kanske så bara 
för att det handlar om glesbygd och för att stora investeringar i kommersiella 
verksamheter i denna miljö ofta betraktas med misstro, på grund av ett svagt 
kundunderlag. Men i just detta fall kanske man kan betrakta kundunderlaget 
som ett av de bästa i världen, många andra förutsättningar och villkor för ett 
sådant projekt är ju faktiskt redan på plats, exempelvis erfarna testföretag 
och befintliga vinteranläggningar, lokalt uppbyggd kompetens, forskningsre-
surser i närområdet med mera. Det är alltså viktigt att behålla och utveckla 
det som betecknar varumärket för fordonstestregionen i Norr- och Västerbot-
tens inland. Mottagaren för detta varumärke är förstås i första hand kundfö-
retagen och det är avgörande att de uppfattar att det finns en exklusivitet i de 
tjänster som erbjuds dem i regionen. 

Samarbetet mellan LTU och bransch och olika 
dimensioner av begreppet närhet 
Ett viktigt mål, med de samarbeten som finns och de försök till närmande 
mellan dessa aktörer som ägt rum, är att hos företagen bygga upp en bered-
skap att sälja in avancerade tjänster till kundföretagen. En avgörande kom-
ponent för detta är att tillföra branschen ingenjörsmässig spetskompetens. 
Det kan beskrivas som en strävan att minska det kognitiva avståndet mellan 
testföretagen å ena sidan och kundföretagen och universitetet å den andra. 
Om det kognitiva avståndet minskade skulle det innebära att samarbete med 
universitetet möjliggörs eller förbättras och att testföretagen kunde vara en 
kugge i kundföretagens utvecklingsarbete. Detta kan i sin tur bidra till att 
förbättra företagens konkurrenskraft och därmed stärka regionens förutsätt-
ningar för utveckling. För att försöka uppnå dessa positiva värden, har alltså 
ett närmande mellan LTU och branschen skett. 
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Den friktion som i denna närmandeprocess ibland uppkommit mellan de två 
olika huvudaktörerna i detta kapitel, nämligen Luleå tekniska universitet och 
branschen, kan beskrivas som ett resultat av institutionellt, kognitivt, organi-
satoriskt, socialt och geografiskt avstånd. Dessa olika typer av avstånd på-
verkas också av de glesbygdsförhållanden som råder i fordonstestregionen, 
inte minst det geografiska avståndet som förklarar en hel del av förekomsten 
av de andra formerna av avstånd. Avstånden beträffande dessa dimensioner, 
inom respektive aktörskategori, är däremot betydligt mindre eller kanske 
alltför nära, vilket kan leda till inlåsningseffekter, det vill säga att man på 
varsin kant tror sig veta bäst hur saker och ting ska skötas. Avstånden mellan 
varandra förstärks alltså genom denna motsvarande närhet inom respektive 
sfär. 
 

Aktör Geografisk 
 

Institutio-
nell 

Organisato-
risk 

Kognitiv Social 

Luleå tek-
niska  
universitet 
 
 
 
 

På campus i 
Luleå 

Uppfattningar 
om hur god 
forskning bör 
bedrivas. 
Vetenskapliga 
hänsyn 
 

Samarbete 
mellan insti-
tutioner och 
inom de 
ramar som 
gäller för ett 
universitet 

Långt drivet 
tekniskt och 
vetenskapligt 
kunnande 

I flera fall 
mångårigt 
och tätt då de 
deltagit i flera 
gemensamma 
projekt.  

Fordons-
test- 
branschen 
 
 
 
 

I Arjeplog Uppfattningar 
om hur 
kundföreta-
gen bör 
mötas. 
Kommersiella 
hänsyn 

Samarbete 
inom SPGA 
kring exem-
pelvis infra-
strukturella 
spörsmål. 

Stort kunnan-
de kring drift 
och skötsel av 
testanlägg-
ningar och 
stort kunnan-
de om hur 
kundföreta-
gen möts på 
bästa sätt. 

Alla känner 
till de andra 
sedan länge. 

Tabell 2, Närhet hos en aktör blir till ett avstånd till en annan 
 
Ovanstående ska ses som en förenkling, i syfte att tydliggöra de avstånd som 
finns mellan just dessa aktörer. Verkligheten är förstås mer komplex, då fler 
aktörer finns inblandade och att det finns fler nyanser i uppfattningar inom 
dessa aktörskategorier. Inom branschen finns det exempelvis olika uppfatt-
ningar om i vilken riktning tjänsteutbudet bör utvecklas. Även inom LTU 
föreligger en del åsiktsskillnader hur fordonstestverksamheten bäst gynnas. 
 
Olikheterna inom näringen kommer till utryck i exempelvis branschorganisa-
tionen SPGA, där man haft svårt att samarbeta kring vissa frågor. Det finns 
alltså företag, som med avseende på de olika dimensionerna av närhet, börjat 
närma sig LTU betydligt mer än andra. De har redan etablerade och tämligen 
nära samarbeten med universitetet som, i sin tur, också närmat sig dessa 
kundföretag. Med detta mer gemensamma förhållningssätt kvarstår dock 
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svårigheter, som också de kan relateras till olika typer av avstånd. Bran-
schens starka säsongsinriktning kan delvis sägas vara resultatet av organisa-
toriskt och geografiskt avstånd, som försvårar uppbyggnaden av en ökad 
kognitiv närhet. Det är förvisso också ett resultat av det pålitliga vinterklima-
tet som från början lockade kundföretagen till regionen. Det är därför viktigt 
att försöka bryta detta säsongsberoende. I samband med resonemanget om 
den mångsidige ingenjören, aktualiseras ett organisatoriskt avstånd vilket 
består i de administrativa svårigheter som föreligger med en sådan lösning. 
De olika logiker, bestående av akademiska och kommersiella hänsyn, som 
vägleder fordonstestföretagen respektive LTU, kan sägas vara en form av 
institutionellt avstånd. De olika meningar, som finns inom universitetet, om 
hur resurser bäst nyttjas kan tyda på ett institutionellt avstånd mellan institu-
tioner eller individer där. För branschens vidkommande finns det en risk att 
en ingenjör tar anställning hos ett kundföretag, vilket kan bero på ovan 
nämnda säsongsbundenhet, men också upplevelse av en större social närhet 
till kundföretaget. Detta kan öka benägenheten för opportunistiskt beteende, 
det vill säga att byta arbetsgivare. För den mångsysslande ingenjören, det vill 
säga förekomsten av enklare sysslor mellan säsongerna, förefaller den socia-
la närheten till företaget och hemmiljön spela en viktig roll. Detta återkom-
mer jag mer utförligt till i uppsatsens kapitel sex. 
 
De testföretag som önskar ett utbyte med universitetet nämner ett minskat 
geografiskt (mer möten på plats i regionen) avstånd, som en nyckelfaktor, 
och en ökad organisatorisk närhet (en intermediär person hos LTU), som 
lösningar på ovan nämnda svårigheter. Det är också mycket troligt att detta, i 
sin tur, leder till en ökad social närhet vilket också kan befrämja samarbetet 
och bidra till en större institutionell närhet. Det tidigare nämnda kognitiva 
avståndet mellan bransch och universitetet bör också minska. 
 
Kan dessa lokala och regionala samarbeten utvecklas och konsolideras för-
bättras möjligheterna att få kontakt med kundföretagen. Kommande avsnitt 
handlar om kundföretagens önskemål, om betydelsen av kunskapen och hur 
aktörerna ska kunna tillägna sig denna kunskap och hur de kan göra bruk av 
den. 



 88 

Kapitel 4, Att vinna kundföretagens förtroende 

För att kunna sälja in sofistikerade testtjänster till kundföretagen, är det för-
stås betydelsefullt att etablera goda kontakter med dessa. Luleå tekniska 
universitet har gjort ett antal försök, att komma in i samarbeten med kundfö-
retagen. Detta har hittills visat sig vara en tämligen svår nöt att knäcka även 
om det finns något undantag. För att med framgång kunna utveckla fordons-
testverksamheten, genom att även börja sälja avancerade testtjänster till 
kundföretagen, aktualiseras två nyckelfrågor. Den ena handlar om, att hos 
det lokala företaget skaffa fram den nödvändiga kompetensen och kanske 
möjligen också utveckla nya testtjänster. Den andra handlar om, att vinna 
kundföretagens förtroende så att de är beredda att köpa dessa tjänster. Frågan 
som behandlas i detta kapitel och berör ovanstående nyckelfrågor, är hur 
fordonstestföretagen ska kunna etablera ett förtroende hos kundföretagen så 
att dessa ska vilja köpa mer avancerade tjänster av dem. I dagsläget finns det 
embryon till en sådan utveckling men utgången är oviss och vägen lång. Om 
denna ambition skulle förverkligas innebär det att kompetensen för detta 
skulle komma att koncentreras mer lokalt och regionalt. Som tidigare nämnts 
finns det ganska starka skäl att tro att testning av fordon och komponenter 
kommer att förekomma även i framtiden. Under förutsättning att det kommer 
att utvecklas i den riktningen, finns det möjligheter för fordonstestregionen 
att bli ett än starkare testcentrum. Det”är mer beroende av om vad man 
lyckas göra här, inte beroende av de stora trenderna i världen”, som en 
representant för LTU uttrycker det. De projekt som bedrivs inom CASTT 
syftar till stor del till att utveckla testmetodik för vintertestnäringen. Från 
LTU:s horisont skulle det i detta arbete vara fördelaktigt om LTU hade stör-
re inblick i fordonstestföretagens kunders utvecklingsarbete. Dessa möten 
förefaller emellertid vara svåra att få till stånd: 
 
”Ja, det är nästan noll som jag har förstått det. För jag vill ju veta för att 
kunna starta relevanta forskningsprojekt. Här vill vi ju veta åt vilket håll vi 
ska gå. Är det det här området som är intressant i framtiden och försöka 
pressa, eller få ut den informationen, från de här testtjänstentreprenörerna i 
regionen. Men de kan sällan svara.” 
(Representant för LTU) 
 
Att det är svårt för LTU att komma närmare kundföretagen omvittnas av 
flera av dem jag talat med. Ibland kan det bero på misstag begångna av dem 
själva, tror en högre tjänsteman i Arjeplog, med ansvar för lokala närings-
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livsutvecklingsfrågor, och exemplifierar med LTU:s lokalisering av projektet 
”Den intelligenta inlandsvägen” (I2) till sträckan mellan Arvidsjaur och 
Jokkmokk. Istället skulle den ha förlagts mellan Arvidsjaur och Arjeplog ”för 
då kommer du säkert åt 95% av all testverksamhet och du syns för kundföre-
tagen.” En representant för LTU, suckar frustrerat, då detta kommer på tal 
och menar att det är en missuppfattning och en överdrift. Tanken med att 
använda just denna sträckning, var att man ville knyta an till den teststräcka 
som finns på E45 mellan Trollhättan och Göteborg och att de därför, 
 
”…ville rida på den vågen när det gällde att adressera makthavare för att ta 
in vintertestandet häruppe i fordonsindustrin och Sverige och liksom göra en 
fortsättning på den.” 
(Representant för LTU) 
 
Det är inga stora investeringar, menar han, och säger att han gärna skulle ha 
sett att dessa synpunkter framkommit tidigare men att som det nu blev var 
det endast Volvo, som testar i just Jokkmokk, som var intresserade. Han 
berättar att det troligtvis kommer en fortsättning av projektet och antyder att 
teststräckningen skulle kunna diskuteras, om intresse finns från Arjeplogs 
fordonstestföretags sida. Detta exempel utgör en liten detalj men är ett gott 
exempel på den typ av missförstånd som tenderat att uppstå mellan vissa 
aktörer och den misstänksamhet som finns mellan dem. 
 
Det har, som sagts, visat sig vara svårt att skapa möten mellan fordonstestfö-
retag, kundföretag och LTU. De fordonstestföretag som har ett nära samar-
bete med sina kunder, har större förutsättningar för att närma sig varandra 
och tillsammans med LTU bedriva utvecklingsarbete. En ledande represen-
tant för ett sådant företag beskriver ett nära samarbete som innebär ”att förse 
vårt kundföretag (omskrivning, förf. anm.) med kunnig personal, som då 
jobbar direkt i deras utvecklingsteam”. De personliga relationer som skapas 
i sådana samarbeten kan också vara värdefullt. En av ingenjörerna på detta 
fordonstestföretag ger följande bild: 
 
”De som är riktigt högst upp inom vårt kundföretag (omskrivning, förf. 
anm.) är ju alltid lite högre upp än alla andra. Så de lär man väl aldrig kän-
na men de som är ställföreträdare för kundföretaget, de som har hand om 
själva anläggningen, har man ju väldigt bra kontakt med. Vi brukar åka ut 
och äta pizza och träffas nere på isen och grilla. Det blir väldigt mycket sånt 
under säsongen. Medan jag är i Tyskland så umgås vi, träffas och äter och 
så där. Vi som anställda på fordonstestföretaget (omskrivning, förf. anm.) 
känner ofta folket bättre än deras egna kollegor gör. Vi har en möjlighet att 
gå in och är mer direkt hallå, än vad de är inom detta kundföretag (omskriv-
ning, förf. anm.). Det tror jag absolut är en fördel, om inte annat för att få en 
bild av hur folk är som person.” 
(Fordonstestingenjör) 
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Villkoren skiftar dock beroende på fordonstestföretagets karaktär. Somliga 
företag har ett stort antal kunder, åt vilka man utför enklare service, förklarar 
en fordonstestföretagare. Endast i ett fall, för deras del, berör man ett kund-
företags ”kärnkompetens”. Tjänster som då tangerar kundföretagets kärn-
teknologi, är sålunda mycket svårare att upprätta samarbete kring. De släp-
per in fordonstestföretaget till en viss gräns, där kundföretaget har sin 
”kärnverksamhet och det som de till varje pris vill behålla för sig själv och 
den ribban är olika högt satt för olika företag.” Det blir en ganska stor skill-
nad jämfört med de företag som ”jobbar exklusivt för en enda kund”.”Då 
blir ju incitamentet för kunden, att värna om den här spetskompetensen som 
behövs i Sverige vintertid, starkare”. Det kan då betyda att det blir ”enklare 
att hitta gemensamma lösningar” i syfte att kunna erbjuda en, för kundföre-
taget intressant ingenjör, en högre sysselsättningsgrad, lön och intressanta 
arbetsuppgifter. Dessa nära kontakter är dock inte enkla att skaffa fram och 
kan absolut inte forceras fram, betonar en annan entreprenör. Detta sägs bero 
på att ”du kan ju inte ha en kund som står på den ena sidan och att vi står på 
den andra och försöker skapa något och säger att nu ska vi ta över det här 
testet”. Istället måste man sträva efter att ”successivt integreras” med kund-
företaget och bli ”ett team” och på sikt ”skapa den kompetens som de efter-
frågar”. 
 
En annan aspekt av detta är att det finns motstridiga intressen hos kundföre-
tagen, vilket flera av mina informanter är inne på. Även om kundföretaget 
har pengar att tjäna på att slippa skicka ingenjörer med traktamente upp till 
Arjeplog så finns det, enligt flera informanter, ”starka fackföreningar” hos 
kundföretagen som bevakar sina medlemmars intressen. Det kan vara svårt 
att upprätta kontakter med kundföretagen, på den nivå i företaget där beslut 
fattas om att lägga ut fler tjänster på den lokale fordonstestentreprenören. 
Den ansvarige person som har en koordinerande roll för kundföretagets tes-
ter på plats i Arjeplog kan ha avvikande prioriteringar, menar en fordonstest-
entreprenör: 
 
”Och prata med han som är där, han är med sina kompisar där och han är 
rädd om dem. Han vill ha dem med sig och de ska till Arjeplog i två veckor 
och köra lite bil, dricka lite öl, åka lite skidor och köra skoter och driva sin 
testning, han vill inte släppa in någon.” 
(Fordonstestentreprenör) 
 
Det viktiga, enligt samma företagsrepresentant, är således att få tala direkt 
med den inköpsansvarige hos kunden, vilket inte är enkelt. Lyckas man, 
finns det dock en möjlighet att påverka, vilket exemplifieras med att de lyck-
ades få kunden att primärt välja det boende som fordonstestentreprenören 
själv erbjöd. Utsikterna till framgång kan dock skifta, menar denne fordons-
testentreprenör, då det för ett mindre kundföretag är kortare beslutsvägar, 
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medan det hos en stor fordonstillverkare kan vara ”som att försöka vända en 
oljetanker med en tvåhästare (skratt)” 
 
Ett annat fordonstestföretag vill dock betona att en nödvändig faktor som 
man inte kommer runt, är just dessa personer hos kundföretagen, dessa så 
kallade testkoordinatorer. Han förespråkar därför möten mellan denne, LTU 
och i viss mån även det lokala serviceföretaget. Annars ”skaffar du dig en 
fiende” men om kontakten väl etablerats och denne person inte är direkt 
avvisande eller kanske till och med kan förmedla kontakterna vidare inåt och 
uppåt i sin organisation är mycket vunnet. Denne fordonstestentreprenör 
menar att det är just så han själv arbetar och då han säger sig känna testkoor-
dinatorn väl, vet denne att han ”inte kommer dragande med vad skit som 
helst”. Denna strategi brukar kunna vara framgångsrik. Att det skulle före-
ligga något slags jävsituation, där testkoordinatorn enbart skulle se till sina 
och sina kompisars intresse, vill denne företagsrepresentant tona ned. Han 
menar att testkoordinatorns primära uppdrag är att se till att testerna utförs 
kostnadseffektivt och att det därmed kan uppfattas som en fjäder i hatten för 
honom om han kan kapa kostnader genom att köpa fler tjänster lokalt. 
 
Det har dock hittills visat sig näst intill omöjligt att gå via fordonstestentre-
prenörerna och deras kontakter med de tillresta kundrepresentanterna. Denna 
insikt hos både LTU och branschen har lett till en omprövning av strategin, 
där man istället försöker påverka kundföretagen direkt. Inte minst omtalas de 
svenska fordonstillverkarna som viktiga samarbetspartners, då redan etable-
rade kontakter och samarbeten finns. Denna tanke understöds för övrigt av 
Porters resonemang om fördelen med en hemmabaserad sofistikerad efter-
frågan.127 Svensk bilindustris mångåriga närvaro i fordonstestregionen och 
samarbete med LTU har ”trimmat in” en god inblick och beredskap lokalt att 
möta de önskemål en modern fordonstillverkare har. Det nära samarbete som 
finns i ett par fall mellan ett lokalt fordonstestföretag och fordons- eller 
komponenttillverkare kan betraktas på ett liknande sätt. Detta nära samarbe-
tet på plats har medfört att det lokala fordonstestföretaget lärt sig möta en 
krävande kund, vilket också pressat på dem att vara innovativa. Tanken är att 
man genom samarbeten med svensk fordonsindustri, men givetvis även 
andra kundföretag, ska kunna visa att man har förmågan och på så vis vinna 
ett förtroende även hos aktörer i den övriga internationella bilindustrin, så att 
de kan tänka sig att lägga ut även mer kvalificerade testuppdrag i fordons-
testregionen. 

                               
127 Porter 1990, s. 86. 
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Att skapa ett förtroende i en sekretesstyngd miljö 
Det är alltså av stor betydelse att man kan etablera ett förtroende hos kundfö-
retagen. Det skulle innebära att, om man lyckas, kundföretagen skickar upp 
de fordon och det materiel man vill ha testat och att testerna utförs av lokala 
entreprenörer, som sedan returnerar resultaten. Har väl detta förtroende eta-
blerats, verkar det finnas goda skäl att tro att omfattningen av detta kan öka 
väsentligt jämfört med nuvarande läge. Därmed kommer förstås behovet av 
kvalificerad arbetskraft att öka. 
 
Ett tillkommande hinder för ett närmande mellan fordonstestarna, kundföre-
tagen och LTU skulle kunna vara det hemlighetsmakeri som omgärdar bilin-
dustrin i stort. En företrädare för Luleå tekniska universitet, tror att detta 
borde kunna vara mindre allvarliga hinder. Han exemplifierar med LTU:s 
mångåriga samarbete med Volvos konceptbilscentrum, utan att sekretessen 
varit något oöverstigligt hinder. Bland annat av det skälet att LTU själva har 
ett intresse av att ta behovet av sekretess på allvar, argumenterar han. En av 
fordonstestingenjörerna, på ett företag där man kommit en bit på väg i sam-
arbete, vill framhäva vikten av att ha kundföretagets förtroende. Han menar 
att det faktum att han tidigare varit anställd hos kundföretaget hade betydelse 
för dem, då ett närmare samarbete mellan det lokala serviceföretaget och 
kundföretaget etablerades. Även för dem som är så pass nära sin kund, ska 
dock inte möjligheterna för LTU att få inblick i kundföretagets utvecklings-
arbete överdrivas, menar han vidare, då det i den här branschen finns mycket 
hemlighetsmakeri. Det kan också vara så att kundföretagens tilltro till de 
kompetensresurser som finns tillgängliga uppe i fordonstestregionen inte är 
tillräckliga. En högre tjänsteman i Arjeplog med ansvar för lokala närings-
livsutvecklingsfrågor, som säger sig vara ”personligt bekant” med en del 
representanter för kundföretagen, ger sin bild: 
 
”Ja, bland kundföretagen har det ibland framkommit tankegångar att sam-
arbete borde utsträckas till universiteten i Franfurt och München. Det kan-
ske är lite i egenintresse, och fordonsindustrin har ju väldigt höga tankar om 
sina egna universitet och det finns etablerade kontakter och så vidare och så 
är man kanske personligen bekant med vissa tekniker inom universiteten. Så 
man antar att samarbetet skulle vara smidigare och enklare om man kunde 
samarbeta med sina hemmauniversitet.” 
(Höge tjänsteman i Arjeplog med ansvar för lokala näringslivsutvecklings-
frågor) 
 
Det är dock sannolikt att dylika samarbeten skulle kunna stå i vägen, för att 
mer avancerade tjänster skulle kunna säljas på plats i fordonstestregionen. 
Om kundföretagen upplever att de redan har den kompetens de behöver, 
minskar ju deras intresse att köpa den lokalt. Förutsättningarna att ta över 
testtjänster hänger också ihop med svenska bilsystemingenjörers ibland 
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bristfälliga kunskaper i tyska, varför samarbete med svenska fordonstillver-
kare bedöms vara enklare. 
 
Ett ömsesidigt förtroende är förstås en beståndsdel för att ett samarbete ska 
kunna fungera väl. Inte minst i en längre relation, kan denna tillit tillföra 
stora vinster. De mekanismer som är i rörelse har uppmärksammats av ex-
empelvis Maskell med flera, och kan översiktligt beskrivas på följande sätt: 
Ett samarbete inleds där parterna ser möjligheter till ett ömsesidigt utbyte 
men där ett djupare förtroende ännu inte etablerats. Detta utbyte kan då ta 
formen av en slags byteshandel med kunskap. I denna byteshandel måste 
parterna, för att få något, ha något att erbjuda vid samma bytestillfälle. Möj-
ligen är det där som LTU och fordonstestarnas kunder i huvudsak befinner 
sig för stunden. Den typen av möten är dock ineffektiva då matchningspro-
blem lätt uppstår, det vill säga att rätt sak vid rätt tillfälle utbyts mellan par-
terna. Detta kan vara ett påtagligt besvär, vilket också LTU:s representant 
menar, då han säger att de skulle önska att de visste mer om vartåt utveck-
lingen är på väg. Fungerar sådana utbytesarrangemang väl, finns förutsätt-
ningar att gå vidare och parternas relation kan förhoppningsvis permanentas 
och fördjupas. Då ett stabilt förtroende skapats kan kunskapsflöden färdas 
fritt. De ingående parterna kan tillgängliggöra sina respektive nätverk för 
den andre. I en sådan positiv spiral finns således mycket att vinna och priset 
för ett sviket förtroende kan vara kostsamt, eftersom både motparten och 
andra aktörer drar öronen åt sig. Denna risk gör således att parterna istället 
odlar sin relation och håller ihop.128  
 
En person, med förflutet på chefsnivå på länsstyrelsen, vill också peka på de 
potentiella samarbeten som ett närmande till kundföretagen skulle kunna 
innebära för LTU. Dessa samarbeten skulle möjligen kunna leda till projekt 
som helt oberoende av fordonstestverksamheten, skulle vara till gagn för 
LTU men där fordonstestverksamheten kan vara en inkörsport. Enligt detta 
resonemang skulle alltså LTU kunna ha egna mål med ett närmande till 
kundföretagen, vilket förstås borde motivera ytterligare ansträngningar i 
dessa försök. De asymmetriska styrkeförhållandena mellan de ingående par-
terna torde också ha en betydelse. Det kan möjligen vara svårt att skilja ut 
sig bland alla de underleverantörer som en fordonstillverkare har. Förtroende 
uppkommer således inte av sig självt och bör rimligtvis underhållas. Därför 
torde direkta möten mellan aktörerna vara en viktig komponent. 

Betydelsen av direkta personliga möten 
De långa geografiska avstånden mellan aktörerna, som är en realitet i gles-
bygden i Norrlands inland, är en faktor att beakta. Tittar man på de interna-
tionella kundföretag som bedriver tester uppe i Arjeplog och deras relation 
                               
128 Maskell, P., Eskelinen, H., Hannibalsson, I., Malmberg, A., Vatne, E. 1998, s. 44. 
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med ”sitt” fordonstestföretag, så verkar avstånden kunna hanteras och de 
omnämns inte som något större problem av de fordonstestentreprenörer jag 
intervjuat. Avstånden förefaller att ha större betydelse på det nationella och 
regionala planet, då aktörer ska mötas och samarbeta. En av entreprenörerna 
svarar så här på frågan om de långa avståndens betydelse: 
 
”Det känns ju som ett passerat stadium. Jag tror att det där är väldigt ty-
piskt för den typ av verksamhet som bedrivs i Arjeplog. Det är ju inte så att 
det är exotiskt på något sätt, utan det är ju ett arbetsfält vi har och det är ju 
Europa och övriga delar av världen. Fysiskt är det ju ett avstånd men men-
talt har vi ju plockat bort det.” 
(Fordonstestentreprenör) 
 
Fordonstestnäringen är i stor utsträckning internationellt förankrad och jag 
uppfattar tydligt att branschföreträdare helst skulle se att närvaron av studen-
ter, andra representanter för LTU, nationella myndigheter och svensk bilin-
dustri vore mer frekvent. Möten med företrädare för olika aktörer i samarbe-
te är viktiga, menar de. Dessa kontakter utövas bäst i möten mellan personer 
och på plats i regionen. Om man då tar till sig, det som vissa fordonstestent-
reprenörer påstår, så kan således mentala kartor och bilder av fordonstestre-
gionen hos främst aktörer med hemmaplan i Sverige, vara ett hinder. Det 
som också lyfts fram är att framsteg förutsätter ett större inslag av interak-
tion, i de innovationsprocesser som pågår hos de berörda parterna. Två re-
presentanter för ett fordonstestföretag reflekterar kring utbytet med LTU, så 
här: 
 
”Personligen tycker jag att den här perioden från sommarsäsongens slut till 
dess att det kör igång är ganska mycket kontakt. De hör av sig, sen är det 
mycket tyst. Sedan så har ju LTU haft något projekt med SAAB, men det har 
ju varit direkt mot dem, det är ju inte via vårt företag. Så då blir vi som bort-
kopplade men vi vet ju att de jobbar mot varandra och gör lite mätningsupp-
drag och lite av varje. Vi får egentligen aldrig veta några resultat, vad blev 
det.” 
(Fordonstestentreprenör) 
 
LTU uppfattas många gånger som ett intresse men utgörs i själva verket av 
en mångfald av personer med olika synsätt, på olika nivåer och på flera insti-
tutioner. Den koordinatorsroll på LTU, som av somliga fordonstestentrepre-
nörer betonats, har sannolikt en mission att fylla här då det gäller att kom-
municera med branschen och därmed öka interaktiviteten. En representant 
för Akademi Norr vill också betona detta och förmedlar en bild av hur starkt 
personrelaterat möjligheterna till ett gott samarbete är. De har från sin hori-
sont tyckt sig märka att det kan vara både enklare och svårare beroende på 
vilka personer man haft att göra med på såväl Umeå universitet som LTU. 
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Kommunikationen för denne koordinator, inåt LTU:s egen organisation, då 
det gäller de deltagande institutionerna är likaledes viktig och att det bland 
dessa växer fram en insikt om att de har att följa det ramverk som CASTT 
utgör. En företagarrepresentant anser att LTU har en alltför stor självcentre-
ring, vilket förhindrar klarsyn då det gäller insikter i vintertestningens vill-
kor. En utveckling åt rätt håll där olika lösningar prövas är dock på gång, 
menar denne person. Han beskriver denna process som att LTU från början 
tänkte sig att kundföretagen kunde köra ned till Luleå och där få assistans 
men att kundföretagen bland annat på brist av tid och pengar inte nappade på 
att ”åka ner till Luleå och ställa in nån bil i nåt labb”. Istället har man från 
bransch och LTU planer på att göra en del av de nödvändiga labresurserna 
mobila. Det skulle kunna leda till att ”man även säljer spetskompetensen 
kopplat till hyrandet av infrastrukturen”. En annan väg som prövats av Arc-
tic Falls i Älvsbyn, berättar samme fordonstestentreprenör, är distansöver-
bryggande teknik. Den möjliggör att övervaka testningen i realtid nerifrån 
Trollhättan och Göteborg eller annorstädes. Han spekulerar om detta skulle 
kunna leda till att den lokala kompetensen står kvar på en grundläggande 
nivå men menar ändå att det troligen skulle innebära det motsatta. 
 
Den koncentration i tid och rum som utmärker vintertestbranschen sätter 
gränser. Därför verkar det vara svårt att bygga upp ett samarbete med kund-
företagen med en utgångspunkt uteslutande i att denna samarbetsuppbyg-
gande process endast ska ske lokalt i Arjeplog. De möten som sker i Arje-
plog mellan kundföretag, LTU och fordonstestnäringen kan nog snarare be-
traktas, som en möjlig förmedlande kontaktyta till andra kontakter i andra 
forum. En företagsrepresentant beskriver hur han tror att närmandet mellan 
kundföretag och universitet skulle behöva bedrivas, ”Ja, jag tror att LTU 
skulle tänka ungefär så här, att vi har 10, 15 kundföretag utländska företag 
som vi skulle vilja träffa under vintern. Då måste man vara beredd på att 
göra en 7, 8, 10 resor till Arjeplog och Arvidsjaur för att få de mötena till 
stånd.” Uppstår sådana möten lär olika personer känna varandra och det kan 
finnas möjlighet för LTU att presentera några pågående projekt och erbjuda 
samarbete, tror han. På detta sätt skulle alltså kundföretagets testkoordinator 
få rollen och förtroendet att ”förmedla kontakten inåt i organisationen”. 
 
En av fordonstestingenjörerna, på ett företag som har en hel del samverkan 
med ett kundföretag, är medveten om det späckade testschemat kundföreta-
gen har men tror också att LTU skulle tjäna på att visa upp sig mer och på så 
vis knyta kontakter. Ifall LTU hade en mer synlig och under säsong ständigt 
närvarande representation, skulle möten kunna äga rum. Förvisso är de till-
resta ingenjörerna mycket upptagna och ett möte kanske ibland i första hand 
kan resultera i att man bestämmer sig för att träffas nästa vinter. Ingenjören 
menar därför att det är ”en lång process” men om LTU på detta sätt kan visa 
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upp sig och vad man kan, så kan ytterligare möten komma till stånd och 
processen vidareutvecklas. 
 
Att arbeta på ett branschtillvänt sätt som LTU säger sig vilja, innebär således 
att bland annat inbegripa nyckelfaktorerna; en mer frekvent fysisk närvaro 
och ett förtroende hos kundföretagen, vilket säkert kan vara en utmaning. En 
fråga som tydliggörs är då hur dessa samarbeten ska komma till stånd? Ska 
diskussionerna föras direkt mot kundföretagen eller gentemot deras repre-
sentanter på plats? Att komma in hos kundföretagen i biltesregionen verkar 
dock inte hittills ha varit möjligt för LTU, som inte släpps in hos dem. En 
väg som med viss framgång prövats av något fordonstestföretag har gjort det 
via en dialog med kundföretagens representanter på plats. Flera av dem jag 
talat med pratar om en strategi som innebär att vara lyhörd och ha ett före-
kommande, proaktivt, förhållningssätt. Ovan angivna faktorer visar alltså på 
vad som bör beaktas då universitet och näring närmar sig branschen. Med 
utgångspunkt i dessa ”nycklar” kan det vara av intresse att få en bild av de 
strategier som tillämpas, vilket nästföljande avsnitt kommer att belysa. 

Strategier för att närma sig kundföretagen 
Med utgångspunkt i ovanstående två nyckelfaktorer, en mer frekvent fysisk 
närvaro och ett förtroende hos kundföretagen, försöker alltså aktörerna finna 
vägar att sälja in fler och mer avancerade tjänster. Två olika strategier fram-
träder ur mitt material (som nödvändigtvis inte behöver vara varandra uteslu-
tande) som skiljer sig tydligt från varandra. En av dessa strategier benämner 
jag följeslagarstrategin. Den innebär att man genom att nära följa och sam-
arbeta med kundföretagen, successivt och med en proaktiv strategi, erbjuder 
ett allt större och även mer avancerat tjänsteutbud. En annan strategi, skylt-
fönsterstrategin innebär att fordonstestföretag i samarbete med främst LTU 
försöker visa att man är kapabel, genom att utveckla en mer eller mindre 
färdig tjänsteportfölj att erbjuda kunden. 
Tanken med den senare är då att om denna ”helhetslösning” kan säljas in till 
något kundföretag, så kan det i sin tur öka förtroendet och intresset hos andra 
företag att göra detsamma. Egentligen kan man kanske säga att dessa strate-
gier inte är artskilda men väl att det föreligger en avsevärd gradskillnad, då 
strategierna jämfört med varandra opererar i helt olika skalor. Den först-
nämnda strategin, där det enskilda fordonstestföretaget ser behovet hos kun-
den innan denne själv ser det, handlar om att visa att man kan ta över en del 
tjänster. Den andra strategin syftar också till att visa att man har det kunnan-
de som behövs men den riktar sig inte bara mot en enskild kund, utan egent-
ligen mot hela fordonsindustrin med ett intresse av vintertest. 
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Följeslagarstrategin 
En företrädare för ett fordonstestföretag betonar vikten av att företaget har en 
”proaktiv strategi”, då det gäller att möta kundföretagens efterfrågan på 
kompetens: 
 
”Många gånger kan det vara så att man som leverantör kan identifiera vad 
kunden skulle vilja ha behov utav men som de själva inte ser.” 
(Fordonstestentreprenör) 
 
Detta förhållningssätt påverkar deras syn på den personal och den kompetens 
dessa har menar han: 
 
”Spetskompetens är ju alltid, ur vems perspektiv? Jag menar, vi har ju alltid 
några nyckelpersoner i vårt företag som skulle vara djävligt svåra att ersät-
ta, på kort sikt i alla fall. De kanske inte har, med något undantag, så hög 
teknologisk spetskompetens, i alla fall inte en formell sådan, men utan deras 
närvaro skulle vi inte kunna bedriva verksamheten på ett bra och professio-
nellt sätt. Så vi jobbar ju då naturligtvis med att, till varje pris, knyta dessa 
personer hårt till organisationen och jobba med kompetensutveckling och 
möjlighet att gå vidare vartefter.” 
(Fordonstestentreprenör) 
 
Han beskriver vidare hur deras företag arbetar med att försöka ”bredda ar-
betsinnehållet, eftersom personen har haft ytterligare erfarenheter och kom-
petens med sig i bagaget som i och för sig inte var efterfrågad vid anställ-
ningen men har gått att förädla och bygga vidare på och sälja till kund.” 
 
Han exemplifierar detta med en medarbetare som anställdes som servicechef 
och maskinförare men som också besitter en avsevärd IT-kompetens. Då 
kunden ”har 200 ingenjörsarbetsplatser, var och en har med sig sin laptop 
då de kommer” så såg fordonstestföretaget att det fanns ett behov av en IT-
tekniker som ”det skulle vara djävligt dyrt för kunden att placera i Arjeplog 
under hela vintern.” Genom att ta tillvara och utveckla redan befintlig kom-
petens som nämnde medarbetare i företaget innehar, gavs möjligheten att 
kunna erbjuda kunden ytterligare tjänster. En ingenjör vid ett fordonstestfö-
retag har märkt, att då kunden allteftersom märkt att den lokalt tillhandahåll-
na kompetensen räcker till har det inneburit att allt fler av dessa tjänster 
läggs ut på dem, vilket leder till nyanställningar. Takten i detta är ännu så 
länge inte särskilt hög (1-2 per år i detta företag) men bara det faktum att det 
blir allt fler som tillsammans bidrar till en samlad kunskaps- och erfaren-
hetsbank, bidrar till att stärka företagets värde för kunden. Tendensen är då 
att det växer fram, på ett snarlikt sätt som det ovan beskrivna, ett intresse hos 
kunden att behålla denna kompetens. Det leder vidare i en riktning mot fler 
helårsanställningar, då även sommartest förläggs i Arjeplog. Att behålla 
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kompetensen och därmed de personer, som står för den hos fordonstestföre-
tagen, blir alltså en angelägenhet även för kunden. 
 
Det finns exempel på samarbete mellan fordonstestföretag och Umeå univer-
sitet, där behovet av högskoleingenjörer med inriktning mot bilelektronik 
tillgodoses, i form av en skräddarsydd utbildning. Samarbetet gäller högsko-
leingenjörer och inte civilingenjörer och innebär inte att nya testtjänster ut-
vecklas, utan denna kompetens ska sättas in i befintliga testprogram utfor-
made av kund. Den tekniska höjden och den tekniska ambitionsnivån är så-
ledes på en något lägre nivå än den som drivs av LTU men ligger å andra 
sidan mycket nära fordonstestföretagets konkreta önskemål. Det har fram-
förts, bland lokala företrädare, att denna närhet och lyhördhet för branschens 
behov av kompetens kommer sig av en större synlig närvaro från Umeå uni-
versitets sida. Det sägs också förklara att det upplevs som enklare att samar-
beta med dem. En företrädare för Akademi Norr menar att det till viss del 
kan förklaras av upplevda attitydskillnader mellan universiteten. Detta ex-
emplifieras med att det från Umeå kan komma förfrågningar av typen: 
”Finns det något vi kan göra?” medan man uppfattar att LTU istället säger 
”Det här borde ni göra!”. Vidare berättar en annan representant för Akade-
mi Norr i detta sammanhang om att de tillsammans med ENS (Enheten för 
näringsliv och samhälle) vid Umeå universitet, lokalt tagit över en del av det 
inventeringsarbete gällande kompetensförsörjning och kompetensutveckling 
gentemot lokala företag. Tanken är då att företrädare för Akademi Norr med 
sin lokala förankring effektivare ska kunna förmedla erbjudanden från uni-
versitetet men också ta tillvara och vidareförmedla önskemål från de lokala 
företagen. Det ska också sägas att denna verksamhet inte bara riktar sig mot 
fordonstestbranschen utan har en bredare ansats. En tanke är då att detta låter 
sig enklare göras då det gäller olika utbildningar men går det att jämföra med 
vad som krävs då det handlar om avancerat utvecklingsarbete, av den typ 
som LTU bedriver? Å andra sidan förefaller den kompetens företaget besit-
ter, i form av utbildad personal, vara av avgörande betydelse för att ta vidare 
steg i ett utvecklingsarbete. I klartext betyder det alltså att LTU har ett kun-
nande som inte kan tas tillvara, då intermediärer hos flera av företagen för 
detta kunnande saknas. 
 
Vad som utgör spetskompetens kan med detta angreppssätt, att nära följa 
kunden, alltså utvecklas med en proaktiv strategi. Angreppssättet är också i 
första hand kommersiellt färgat, eftersom det för företaget inte är det primärt 
viktigaste att det är just ingenjörskompetens man säljer in. Det viktigaste är 
istället att man lyckas sälja in ytterligare en tjänst till kunden, vilket genere-
rar vinst till företaget. Det kan finnas skäl att ställa frågan om ett sådant för-
hållningssätt till och med skulle kunna inverka bromsande på viljan att om-
vandla företaget för att också kunna erbjuda mer avancerade tjänster. Skälet 
till det skulle då vara att det med en sådan utveckling inte kan säljas in boen-
de, som är en tämligen stor inkomstkälla, i lika stor omfattning som förr, då 
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färre utländska ingenjörer skulle besöka regionen. En person med spetskom-
petens som inte används, det vill säga inte kan säljas till kund, tillför ju inte 
företaget något. Därför är det viktigt för företagen att försöka skapa en efter-
frågan snarare än att bara försöka vänta på att frågan kommer. Måhända kan 
en framgång, som exemplet med IT-teknikern ovan, också bidra till att upp-
märksamma kunden på de vinster som kan göras genom att nyttja lokal 
kompetens. Det skulle, i förlängningen, också kunna fungera som ett exem-
pel även då det gäller andra tjänster. Det torde då gälla att, ju fler tjänster, 
inte minst av mer kvalificerat slag, som fordonstestföretaget kan sälja in, 
desto större tilltro från kunderna för fordonstestföretagets förmåga att kunna 
tillhandahålla dessa. För företag, inte minst för mindre företag, med begrän-
sade resurser anses det vara än viktigare att få tillbaka investerade pengar så 
snart som möjligt. De följer inte samma ekonomiska logik som stora offent-
liga institutioner, som i större utsträckning ”har råd” att ha ett mer långsiktigt 
tänkande. Enligt denna tankegång är det därför troligt att intresset ökar för 
företag att vara en del av ett trippel helixsamarbete, ju närmare tidpunkten 
för en marknadsintroduktion man kommer, där det ekonomiska utbytet är väl 
synligt. Kanske kan de senaste årens alltmer positiva attityder till samarbete 
med LTU hos näringen, beskrivas på ett sådant sätt.129 
 
Denna följeslagarprocess har alltså startat med erbjudanden om enklare 
tjänster och där mer avancerade tjänster efterhand kommit in. Luleå tekniska 
universitet är en regional spelare som potentiellt skulle kunna bidra i en så-
dan process. Hur detta ska gå till konkret har däremot visat sig vara tämligen 
komplicerat. 

Att skapa ett tilltalande skyltfönster 
De hittillsvarande försöken som gjorts av LTU, att närma sig kundföretagen, 
hade kunnat vara mer lyckosamma. De ovan nämnda bristerna, bland annat 
med avseende på kontaktskapande, kommunikation och förtroende, fortsätter 
att sätta käppar i hjulen för närmare samarbete. Det behöver, i och för sig, 
inte innebära att man kommit till vägs ände då det gäller att utveckla sätt för 
att komma tillrätta med dessa svårigheter. En strategi som tydligt går att 
urskilja i mitt material kan beskrivas som ett slags ”skyltfönsterstrategi” som 
i korthet går ut på att visa kundföretagen vad universitetet tillsammans med 
vissa företag kan göra. 
 
För att denna strategi ska kunna realiseras förutsätter det att ett antal faktorer 
beaktas. Det handlar då om att utveckla testtjänster, ett utvecklande och till-
varatagande av ett lokalt kunnande samt att kunna visa på att större och 
framgångsrikt utförda testuppdrag genomförts. För att detta ska kunna ske 
bör ett ökat lokalt samarbete vidareutvecklas. Då har de företag som är före-

                               
129 Westerberg, M., Wincent, J., Ylinenpää, H. 2007, s. 252. 
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gångare beträffande ett mer avancerat tjänsteutbud en viktig funktion att 
fylla. 
 

Utveckling av det lokala kunnandet 
För att kunna erbjuda helhetsuppdrag behöver näringen i samarbete med 
LTU och med hjälp av aktörer inom fordonsindustrin, bygga upp så kallade 
testprotokoll. 
 
”Vi har bockat av en grej i taget och allt eftersom vi gör det får vi en platt-
form och den får inte ha några luckor … Vi kan inte bara sitta och säga att 
”vi är ju bra, lägg ut det på oss” 
(Representant för LTU) 
 
Dessa protokoll inrymmer sålunda en mängd olika komponenter och variab-
ler som i sin tur bygger upp den plattform som det talas om. Exempel på 
andra byggstenar är framtagandet av mätutrustning och att kunna tillhanda-
hålla personal av tillräcklig mängd och kvalitet. En representant för LTU 
framhåller betydelsen av att denna plattform måste uppfattas som erbjudan-
den med hög kvalitetssäkring och att det ska gå med fart för att kundföreta-
gen ska nappa. Denna introduktionsfas på marknaden pekas också ut som 
särskilt kritisk, enligt ett synsätt där man delar in ett trippelhelixsamarbete i 
olika faser. I denna fas förväntas företagen ta ett fast grepp om de kommer-
siella bitarna av produktens eller tjänsternas vidare lansering och försäljning. 
Det betyder dock inte att aktörer från forskning och vetenskap helt tar sin 
hand från arbetet, eftersom det fortfarande finns en roll för dessa att spela. 
Inte minst torde det gälla för de i vissa fall högteknologiska tjänster och/eller 
teknik som man avser att erbjuda i fordonstestregionen. Om däremot greppet 
från universitet även framgent blir alltför stort, kan det finnas en risk för att 
de företag som ingår i innovationsinitiativet blir alltför osjälvständiga visavi 
universitet.130 
 
Förutsättningarna finns, om denna process fungerar väl, menar en LTU-
representant, att den kompetens som byggs upp om tjänsterna erbjuds lokalt 
till och med kan komma att bli bättre än vad de tillresta ingenjörerna förmår, 
då man i testregionen är så specialiserade på just vintertest. En ingenjör vid 
ett av testföretagen, som redan övertagit en del ingenjörstjänster från sin 
kund, förstärker denna uppfattning då denne märkt att: 
 
”Många gånger arbetar vi med kunder som är specialiserade i ett projekt. Vi 
får en större överblick i vad som fungerar och kan ge förslag till kunden, 
vilket kunderna inte alltid har insikt i. Vi har mindre djup i alla delar av 
bilars funktion, men vi har större kunskap om vad som händer med systemen 
                               
130 Westerberg, M., Wincent, J., Ylinenpää, H. 2007, s. 255. 
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i kyla. Det är en lokalt förankrad kompetens, som det skulle ta lång tid för 
kunden att komma ikapp.” 
(Fordonstestingenjör) 
 
Ett utmärkt exempel på denna strategi, att bygga upp testprotokoll; är ett 
samarbete mellan ett stort utländskt företag inom fordonsindustrin (AVL), 
ett arjeplogsbaserat fordonstestföretag (ATM) och Luleå tekniska universitet 
i den så kallade AVL-DRIVE förstudie rapporten.131 Detta gemensamma 
projekt har syftat till att utveckla ett mätsystem som kan användas vid for-
dons- och komponenttester. Detta mätsystem är i sig inget testprotokoll men 
en viktig komponent, som skulle kunna ingå i ett testprotokoll för att kunna 
mäta det som avses att mätas. 
 
För den lokala entreprenörens del var det viktigt att ha sitt närmaste kundfö-
retags godkännande, för ett samarbete med ett annat kundföretag, vilket inte 
visade sig så problematiskt. Dessa kunde nämligen se egna fördelar med att 
deras ”service-provider” inledde ett sådant samarbete. Några av dessa förde-
lar var att den gemensamma anläggningen skulle nyttjas även utanför sä-
song, att den lokala kompetensen skulle ges förutsättningar att bli kvar och 
att de själva troligen också skulle komma att kunna dra nytta av studiens 
resultat. Ifall testverktyget börjar få genomslag på marknaden, betyder också 
det att det kommer att exponeras i fordonstestregionen. Det är fördelaktigt 
eftersom många viktiga kunder finns koncentrerade uppe i testregionen un-
der vintern, förklarar en ingenjör som varit inblandad i studien. Detta skulle i 
sin tur ge ökade förutsättningar för de inblandade till ytterligare kontakter. 
En kollega till ingenjören, som väl känner till detta projekt, ser tydligt vad 
som skulle kunna vara en början på en process, då han sett att studiens resul-
tat cirkulerat internt inom det egna kundföretaget. Han menar också att detta 
är en process som kan ta tid. Ingenjören som deltagit i studien tror också att 
det varit avgörande för fordonstestföretaget att han personligen haft så nära 
kontakt med kundföretaget, för att kunna ”sälja in” denna idé. 

Betydelsen av goda exempel 
För att ”skyltfönsterstrategin” ska fungera är det viktigt att kunna visa att 
man har tillräcklig kompetens och redan framgångsrikt utfört uppdrag åt 
andra kundföretag. Fordonstillverkare med svenska varumärken har redan 
etablerade samarbeten med LTU och vissa lokala fordonstestentreprenörer. 
Det har även knutits kontakter med indisk fordonsindustri, som står på tur att 
i större omfattning börja vända sig till den internationella marknaden. Det 
kommer att innebära högre tekniska och miljömässiga krav på de indiska 
företagen och därmed förhoppningar hos bland andra LTU om ökad efterfrå-
gan på vintertest. 

                               
131 Luleå tekniska universitet, Centre for Automotive Systems Technologies and Testing 
(CASTT) AVL Drive förstudie rapport, 2010 – 11 – 11. 
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”Först tänkte jag att detta skulle vara den perfekta inkörsporten men sen så 
har jag fått en mer nyanserad bild och jag inser att de tekniskt sett ligger 
längre fram än jag trott, så det gör ju saken ännu bättre och viktigare.” 
(Representant för LTU) 
 
Det kan gälla såväl helhetsuppdrag på fordonstestning som däckstestning. 
Det indiska intresset är stort, uppger denne företrädare för LTU och exempli-
fierar med att en delegation från en indisk däckstillverkare varit på besök 
och inspekterat testanläggningar och forskningsresurser. Han tecknar en bild 
av att det, på de indiska forskningsinstituten han besökt, finns en hög teore-
tisk kompetens. ”De har nobelpristagare”, men den praktiska förmågan 
”saknas nästan helt”. Han vill framhålla att det indiska intresset grundar sig 
på deras tilltro till LTU:s forskningsmässiga kapacitet och långa erfarenhet 
av samarbeten med fordonsindustrin. Det går att göra erbjudandena om vin-
tertest kostnadseffektiva, trots de långa avstånden hävdar han, eftersom LTU 
kan göra detta snabbt och kvalitetssäkrat tillsammans med fordonstestföreta-
gen: 
 
”LTU har en viktig uppgift här men vi klarar oss inte utan testentreprenörer-
na eftersom de är själva förutsättningen för det här.” 
(Representant för LTU) 
 
I de kontakter som LTU haft med fordonstillverkare, från bland annat Indien, 
har just de höga kompetenskraven betonats. En representant för LTU berättar 
om utländska intressenter som kan tänkas lägga ut såväl sommar- som vin-
tertestning till entreprenörer uppe i fordonstestregionen. De har höga krav, 
”man måste dessutom ha förmåga att komma med feedback om hur proble-
met ska lösas, alltså utvecklingskompetens”, understryker han. Av den an-
ledningen har man från CASTT:s sida ansökt hos universitetet om att kunna 
starta en mastersutbildning, utöver den civilingenjörsutbildning man redan 
ger, inom bilsystemteknik. I dagsläget har de indiska kontakterna inte med-
fört några stora affärer men detta är ett intressant exempel på den potential 
som uppenbarligen finns. 

Betydelsen av ett lokalt samarbete 
Om fler och mer avancerade testuppdrag kommer att förläggas i fordonstest-
regionen kommer således behovet av spetskompetens att öka. Nämnde LTU-
representant tror att detta till viss del måste tillgodoses via samarbeten mel-
lan olika fordonstestföretag, i ett slags ”pool” av ingenjörer och även testut-
rustning, då de enskilda företagen var för sig är alltför små. En tanke vore då 
att det bland ett antal olika fordonstestföretag finns testutrustning och en 
kunskapsresurs, som skulle kunna nyttjas även av de andra som deltar i den-
na ”pool”. Var och en av företagen skulle då inte behöva ta dessa stora inve-
steringskostnader själva utan kunna låna in det eller hyra vid behov. Kundfö-
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retagen är förvisso ”väldigt konservativa”, konstaterar en fordonstestingen-
jör som är välbekant med detta resonemang. Det skulle kanske kunna lindras 
om det gick att hitta en ”balans” mellan behovet av sekretess och behovet av 
tjänster som kundföretaget har. Samarbetet mellan universitetet och bran-
schen skulle sannolikt också ges bättre förutsättningar, tror han. Det skulle 
kunna vara en ”smidig kunskapslänk mellan universitetet och kunskapspoo-
len då man inte är direkt mot någon enskild kund utan mot kundföretagen i 
allmänhet.”.  
 
Det finns studier om konsekvenserna av att personal byter arbetsgivare. Des-
sa studier visar att restriktioner för sådan mobilitet, i syfte att hålla på sekre-
tess, kan vara negativt för innovationsbenägenheten.132 För fordonstestindu-
strins vidkommande så finns det skäl att tro att det vore gynnsamt för de 
lokala entreprenörerna att, via sina ingenjörer, ta del av de kunskaper som 
utvecklas i ett samarbete med andra lokala entreprenörer, i en dylik pool. För 
kundföretaget är vinsterna inte lika uppenbara. Det kan uppfattas som att det 
är ”deras” kunskap som på detta sätt gör nytta för de lokala entreprenörerna. 
Dessutom kan det innebära en risk för läckage till konkurrerande företag. Ett 
mer välvilligt sätt att se på detta vore att en lokalt uppbyggd kompetens bi-
drar till att stärka kundföretagets lokala servicepartner och ökar långsiktigt 
deras möjligheter att köpa fler och mer avancerade tjänster lokalt. 
 
En företrädare för LTU är medveten om farhågorna för sekretessen men tror 
att det är ett problem som är överdrivet. Han hänvisar till en allmän bild av 
fordonsutveckling som ”en mång-, mångmiljardindustri och inget företag 
gör hela bilen själv utan det är uppbyggt av samarbeten mellan system- och 
komponenttillverkare och dessa är inne hos olika bilföretag.” Han medger 
att sekretessen är en viktig fråga men att den idag hanteras av de företag som 
internationellt arbetar med fordonsutveckling. Denna ordning skulle mycket 
väl kunna överföras till samarbeten inom fordonstestregionen, tror han. Han 
hävdar också att det finns en beredvillighet, hos vissa kundföretag LTU haft 
kontakt med, att bidra till att utveckla exempelvis testprotokoll.”Jag köper 
det, hellre än ett ganska abstrakt spekulerande om vilka problem som kan 
tillstöta.” 

Betydelsen av föregångare 
Visionen om ett slags kompetenscentrum för fordonstestingenjörer i form av 
en kompetenspool, finns det en viss medvetenhet om bland testföretagen. 
Kontakter med företag som har ingenjörer anställda har tagits, av andra for-
donstestföretag, kring bland annat möjligheterna att låna in någon ingenjör. 
Dessa föregångsföretag fungerar på detta vis som en modell för hur andra 

                               
132 Cooper, D. Innovation and reciprocal externalities: information transmission via job mobil-
ity, Journal of Economic Behavior and Organization, Vol. 45, Iss. 4, (2001) s. 421. 
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företag skulle kunna göra, vilket ligger i linje med Porters resonemang om 
betydelsen av sporrande lokala exempel.133 
 
En fordonstestentreprenör förklarar hur de tänkt på sitt företag: 
 
”Från vår sida, från mitt företag, vi skulle vilja hyra ut den tjänsten till våra 
kunder. Som det är idag, hyr vi ut lokala testförare, svenskar alltså, så det 
har vi lyckats sälja in, för det är billigare för kunden. Men kunden vår har 
fortfarande kvar att, de är proffsen, de samlar in all data. Där finns ett ex-
empel i ett annat företag i kommunen (omskrivning av förf.), där har vi nu, 
han har bott i Tyskland men han bor i Arjeplog nu. Så att han är den där 
spetskompetensen, som kan det där.” 
(Fordonstestentreprenör) 
 
LTU:s strategi, att försöka komma in direkt till biltillverkarna, har en i övrigt 
aningen skeptisk fordonstestentreprenör större tilltro till jämfört med att gå 
via fordonstestentreprenörerna. ”Vi kan inte vara mellanhand, här har vi 
arbete som ska utföras så att säga (skratt), vi har inte tid med det.” Denna 
inställning speglar den tidigare beskrivna strategin, som grundar sig på ly-
hördhet för kundens behov där vägen framåt går i nära och successivt sam-
arbete med kunden. Det proaktiva inslaget finns närvarande men är av avgö-
rande gradskillnad jämfört med den av LTU förespråkade strategin, som 
syftar till att först bygga upp kapacitet så att man kan tillhandahålla ett hel-
hetspaket att erbjuda kunden. Måhända är det kanske enklare för ett i bran-
schen nyare företag att tillämpa LTU:s strategi, där kunden, exempelvis in-
diska biltillverkare, går in i samarbetet med inställningen att köpa ett mycket 
bredare koncept. För de företag där kunden sedan länge stått för kompeten-
sen och där tillresta specialister har förmåner att försvara torde det däremot 
bli svårare. En företrädare för LTU tycker sig också se en annan inställning 
hos en del mindre yngre företag, som står i begrepp att komma in mer i bran-
schen.  
 
”Anledningen till det är väl att de är hungriga, de ligger inte på första plats 
utan de ligger på andra eller tredje plats och det är lättare att vara hungrig 
om man ligger en bit ner.” 
(Representant för LTU) 
 
Detta påstående fäster också uppmärksamheten mot betydelsen av den an-
samling av fordonstestföretag, som finns representerade i främst Norrbottens 
och i någon mån även i Västerbottens inland och den påverkan de kan ha på 
varandra. För regionen som helhet skulle sålunda dessa uppstickare kunna 
utgöra katalysatorer för en utveckling av fordonstestnäringen. De företag 
som börjat sälja in mer avancerade tjänster kan således sägas utgöra ett slags 
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skyltfönster inåt, gentemot andra fordonstestföretag. Det råder en påfallande 
medvetenhet bland lokala aktörer om den utveckling och den vision som 
finns förankrad hos dessa föregångsföretag. En fordonstestentreprenör vars 
företag ännu inte erbjuder så tekniskt avancerade tjänster har potentialen klar 
för sig. 
 
”Där måste det ju bli en stor kostnadsbesparing, för de här tillverkarna, att 
slippa skicka sina gubbar på traktamenten, och slippa lägga så mycket 
pengar och energi på anläggningar och att det finns någon typ av testcent-
rum med ingenjörer och så vidare.” 
(Fordonstestentreprenör) 
 
Även om de andra företagen, av olika anledningar, ännu så länge inte kunnat 
haka på den utvecklingen i samma takt, så förefaller den att utgöra ett upp-
muntrande exempel. En representant för ett företag som kan benämnas som 
en föregångare ger sin syn på detta: 
 
”Vi har drivit utvecklingen framåt de sista sex, sju åren och naturligtvis, det 
är ju som ett brev på posten att vi jobbar mera offensivt med sidoaktiviteter. 
Men det finns andra företag också som jobbar med det, men så finns det 
andra företag som inte har samma ork och samma ambition och har inte 
samma mål med sin verksamhet.” 
(Fordonstestentreprenör) 
 
Viljan till en utveckling av tjänsteutbudet finns således och medvetenheten 
om hur det skulle kunna gestalta sig finns också, mycket tack vare de företag 
som kommit längre i den riktningen. En LTU-representant, menar att företa-
gens vilja är avgörande för hur styrgruppen inom CASTT prioriterar sina 
resurser. 
 
”Vi ska inte jobba med dem som inte vill eller tjorvar men däremot undan-
tagslöst bjuda in. Saknar de förmågan kan det avhjälpas”  
(Representant för LTU) 
 
Vidare menar samme representant att intresset från branschen hade kunnat 
vara större men att intresse inkommit från företag utanför Arjeplog ”och då 
man nämner dessa företags namn så slår det gnistor ur ögonen på en del 
personer.” Det finns alltså en regional rivalitet mellan kommuner i fordons-
testregionen. Han hävdar att ”Arjeplog kommer att tjäna på att företag i 
andra kommuner lyfter sig och det är bättre att vara en ledare bland avan-
cerade kommuner, än att vara en ledare bland mindre avancerade kommu-
ner.” Går det bra för ett företag kan det vara av godo för hela näringen och 
stärker destinationens ställning som vintertestcentrum. ”Det är ju mängden 
av kompetens och dynamiken i regionen som har betydelse och jag är över-
tygad om att varje företags framgång spiller över på de andra.” hävdar han. 
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Den konkurrenssituation han ser växa fram, tror han kan vara ”nyttig, stöd-
jande och komplementär”. Jag tolkar hans förhoppning så att; när andra fö-
retag ser hur ingenjörsmässig kompetens tillhandahålls och nyttjas av andra 
fordonstestföretag, kommer intresset för att själva bredda sin repertoar att 
öka och därmed intressera sig mer för hur man ska kunna rekrytera egna 
ingenjörer. 
 

Centrum och periferi – attityder till branschen inom landet 
Denna skyltfönsterstrategi innebär, som sagt, att man ska kunna visa på att 
man har kapacitet att ta sig an avancerade helhetsuppdrag. LTU försöker 
därför etablera samarbete med svenska fordonstillverkare. Om dessa samar-
beten kan utvecklas och kunderna skulle bli nöjda, så skulle det stärka den 
renommé fordonstestföretagen och LTU behöver. På flera ställen i mitt ma-
terial bedöms det av informanterna vara enklare för LTU och testbranschen 
att i första hand försöka upprätta samarbeten med den svenska fordonsindu-
strin kring olika utvecklingsarbeten och exempelvis examensarbeten. En så 
grundläggande faktor som språket är också en viktig sak som tas upp. För att 
kunna samverka med utländska ingenjörer bör man förstås ha en god kapaci-
tet att kommunicera med dessa, vilket inte är så vanligt förekommande hos 
svenska ingenjörer. Det har dock visat sig ganska problematiskt för fordons-
testverksamheten att etablera kontakter gentemot det svenska fordonsindust-
riella komplexet och gentemot makthavare och myndigheter med inflytande 
på denna sfär. Vissa representanter för fordonstestnäringen och LTU har 
visat på en samsyn då det gäller deras bild av den så kallade ”bilklubben” i 
Sverige och arbetet med att bearbeta den. En fordonstestentreprenör berättar 
om detta arbete: 
 
”Långsiktigt försöker vi också jobba, som inte är direkt företagskopplat, det 
är att vi försöker att jobba med att vi får en acceptans hos centrala funktio-
ner, departement och olika verk att fordonstestregionen är en viktig del i 
svensk fordonsindustri och att vi kommer att bli inbjudna till de diskussioner 
man för med svensk fordonsindustri för olika utvecklingsarbeten. Företaget 
har förvisso en stor fördel av att jag som person är engagerad där, men vi ju 
gör ju en massa investeringar där vi inte överhuvudtaget vet om vi får tillba-
ka något.”  
(Fordonstestentreprenör) 
 
Bilden är att bilindustrin med tyngdpunkt i Västra Götaland, i samverkan 
med myndigheter, exempelvis Vinnova och berörda departement, som ett 
resultat av långvariga (i många fall personliga) kontakter utvecklat en intres-
segemenskap med utestängande inslag som drabbar fordonstestregionen i 
norr. Orsaken till att det dröjt innan kontakter tagits och att vidare steg fort-
farande väntar på att tas tros, mer eller mindre, bero på ett upplevt hotat 
egenintresse och okunskap. Detta har format dessa externa aktörers mentala 
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karta över bilindustrin i Sverige. På frågan om varför det är på detta vis sva-
rar en representant för LTU så här: 
 
”Därför att Göteborg och Trollhättan aldrig har tittat ut mer än ett par ki-
lometer längs 45:an, mot varandra liksom, that´s it, och Scania ligger i Sö-
dertälje och de orkar inte längre än till Stockholm. Sen att de är här uppe 
och testar bilar, det har de aldrig insett att det är trettio andra företag som 
är här och testar bilar också. Den omsättningen är mycket större än vad de 
svenska bilföretagen bidrar med, så att även om du lägger ner alla tre av de 
svenska bilföretagen, eller de fyra om vi säger så, kommer den här verksam-
heten att fortsätta.” 
(Representant för LTU) 
 
En representant för ett fordonstestföretag lägger ut texten ytterligare: 
 
”Nej, visst är det så. Sverige är ju litet nog för att i nästan alla overhead-
sammanhang bli en djävla ankdamm och fordonsindustrin i Sverige är en 
ankdamm i sig. Du har då en historisk bild att det är studiekompisar från 
Chalmers och KTH som går vidare till högre positioner inom SAAB och 
Volvo. Volvo kontrollerar då minst halva Chalmers, SAAB och Scania har 
starka intressen in i KTH. Fordonsklustret i Sverige är traditionellt Västra 
Götaland då i första hand, och sen har du ett minikluster kring Södertälje 
och that´s it. De har aldrig varit intresserade av vad vi håller på med här 
uppe och vi är inte deras kompisar och vi har inte gått samma utbildningar 
och vi känner inte varandra och vi har inte samma nätverk och så vidare. Så 
de har aldrig någonsin varit det minsta intresserad av att se på Fordonssve-
rige på något annat sätt än just det. Och där sitter ju naturligtvis personer 
som försvarar sina partsintressen och som vill styra medelstilldelningen till 
det de vill ha och då blir ju vi, om vi alls finns i deras sinnen så är det ju 
snarare i form av ett hot. Så tittar jag på det… (skratt) Och sen har du ju 
Myndighetssverige då på det här området, som ju också är samma typ av 
människor där många av tjänstemännen då tidigare jobbat i de här företa-
gen och har sina personliga nätverk kvar där och så vidare.” 
(Fordonstestentreprenör) 
 
En viss förändring sägs dock ha ägt rum med hänvisning till att Vinnova 
varit på besök och företrädare för fordonstestbranschen och LTU inbjudits 
att delta i det nationella utbytet kring fordons- och komponenttestning inom 
ramen för Test Site Sweden (TSS). Mina informanter betonar att detta har 
krävt ett stort engagemang och att betydande resurser i påtryckande syfte 
tagits i anspråk för att påverka dessa aktörer för att öka deras kunskaper och 
insikter om näringen. En företrädare för fordonstestverksamheten förmedlar 
sin syn på om det finns en medvetenhet om fordonstestverksamhetens vill-
kor, i regionen på olika samhällsnivåer, på följande vis: 
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”Ja, det gör det definitivt alltså, lokalt politiskt absolut, regionalt politiskt 
absolut, centralt inte. Man förstår inte vad det betyder för Sverige. Man 
tycker kanske att det är exotiskt för bygden men man har inte insett den ut-
veckling som har skett de senaste 10, 15 åren, att vi då har utvecklat olika 
typer av spetskompetens med internationell erfarenhet att jobba mot bilindu-
strin - - -, det finns inget motstycke i Sverige.” 
(Fordonstestentreprenör) 
 
En förekommande liten anekdot i Norrbotten handlar om Stockholmaren 
som beklagar det långa avståndet till landets nordligaste del men där Norr-
bottningen svarar att avståndet är lika långt för honom ner till huvudstaden. 
Det beror alltså på vilket perspektiv man har, på både avstånd i sig, och än 
mer utifrån vilken position man utgår från. En av LTU:s representanter ut-
trycker sig så här med anledning av synen på avstånd som en faktor som 
påverkar utbytet med centralt lokaliserade aktörer: 
 
”Om det gäller personer som bott i stora städer och kommer hit för att jobba 
på universitetet då är Arvidsjaur helt plötsligt djävligt långt borta. Vi lever 
där vi lever och har en förmåga att inse det och att köra 30 mil upp till fjäl-
len över helgen är inget konstigt. Däremot för en Göteborgare att åka till 
Malmö som är under 30 mil är en planeringshorisont på sex månader.” 
(Representant för LTU) 
 
Lokaliseringen av världens kanske största vintertestcentrum i Arjeplog gör 
att synen på glesbygden i Norrlands inland tydliggörs, då olika aktörer från 
olika håll ska samarbeta. Detta utifrån kommande synsättet, uppfattas av 
aktörerna i fordonstestverksamheten, som ett centrumperspektiv som betrak-
tar periferin. Intressant att konstatera är att Arjeplog nog kan sägas utgöra 
periferi i en nationell kontext i flera avseenden men att bilindustrin i Sverige 
i en internationell bilindustriell kontext i sin tur utgör periferi. Fordonstest-
näringen i Arjeplog kan däremot betraktas som ett centrum för bilindustrin i 
sin speciella nisch eftersom väldigt många av de stora spelarna inom indu-
strin faktiskt åker dit. Det finns således en önskan från branschen och LTU 
att bli en del av denna ”bilklubb”, för att kunna ta del av de satsningar som 
görs i den svenska bilindustrin. Dessa medel skulle då kunna komma till 
användning för att utveckla fordonstestnäringen och den därmed samman-
hängande kompetenshöjningen. En idag pensionerad medarbetare på länssty-
relsen i Norrbotten menar att just kunskapsluckor hos centrala myndigheter 
säkerligen kan förklara en del av den upplevda passiviteten men menar också 
att ”fordonstestklustret” kanske inte varit riktigt moget för ett deltagande i 
dessa sammanhang. Beredskapen från LTU:s sida och från vissa fordonstest-
företags håll har dock ökat markant och det förankringsarbete hos exempel-
vis Vinnova är en naturlig utveckling, menar denne person. Fordonstestbran-
schen har i detta avseende haft stor nytta av sitt samarbete med LTU. LTU 
har med utgångspunkt i sitt anseende som tekniskt universitet med viss tyngd 
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kunnat bistå branschen att bedriva detta lobbyarbete vilket också är en effekt 
hos universitet som också uppmärksammats av andra.134 En mindre notering 
jag gjort utifrån mitt material är att det lär vara flera före detta studenter från 
LTU som är verksamma i exempelvis Trollhättan och att LTU sedan ett fler-
tal år bedrivit utvecklingsarbete tillsammans med både SAAB och VOLVO. 
En av informanterna ville till och med påstå att man från SAAB:s sida gärna 
rekryterade LTU-studenter hellre än studenter från Chalmers till Trollhättan, 
bland annat på grund av att dessa redan genom sitt val av studieort visat på 
mobilitet. Utan att ha någon större insikt i dessa företeelsers omfattning så 
kan jag inte låta bli att reflektera över att denna underifrån kommande infil-
tration, i form av samarbete och med tillskott av ingenjörer från LTU, till 
den svenska bilindustrin inte passerat obemärkt och att det kan ha påverkat 
synen på LTU och Norrbotten i någon mån.  

Närhet och avstånd i samarbetet 
Ovanstående ger en bra bild av vad talet om ”att utveckla tjänster och erbju-
da dem till kunden” skulle kunna innebära. Det är intressant att se att en 
sådan utveckling möjligen skulle kunna adressera ett antal av de svårigheter 
branschen brottas med idag såsom säsongsbundenhet, sekretess och brister i 
kontaktnät. Jag uppfattar ovanstående som en beskrivning av ett slags positiv 
spiral, där det ena leder till det andra.  
 
Där det fungerar väl är de olika dimensionerna av närhet närvarande. Den 
institutionella närheten bestående av en förtroendekultur har byggts upp och 
den organisatoriska närheten i samarbetena har formaliserats i ett regelverk 
som skyddar kundföretaget. Det finns en tillräcklig kognitiv närhet som gör 
ett utbyte möjligt. Det finns också en tydlig tendens att det kognitiva avstån-
det kan komma att öka i en för kundföretagen positiv bemärkelse, då mer 
tjänster läggs ut lokalt på testföretagen. Det innebär att en lokal expertis 
byggs upp och förstärks, vilket erbjuder kundföretagen tillgång till ny och 
värdefull kunskap (tillgång till kunskap på ett fördelaktigt kognitivt avstånd). 
Det är tydligt att social närhet kunnat bidra till att minska inflytandet av stel-
bent byråkrati, det vill säga en alltför stor organisatorisk närhet hos kundfö-
retaget. I de fall där den organisatoriska dimensionen av närhet har medgett 
samarbeten, också med externa kontakter, har en social närhet uppstått vilket 
gett tillträde till ytterligare kunskapskällor på ett attraktivt kognitivt avstånd. 
En viktig faktor i dessa spiraler har det geografiska avståndet spelat. De före-
tag som kommit en bit i denna riktning delar gemensamma testfaciliteter, 
vilket åtminstone under säsong ger tillfälle till dagliga kontakter. Det finns 
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development: in what sense a regional problem? Cambridge Journal of Regions, Economy 
and Society, vol. 1, (2008) s. 242. 
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också ett personalutbyte med kundföretagen på deras anläggningar utom-
lands, vilket skapar förutsättningar för den viktiga sociala närheten. En in-
tressant sak är också, att de positiva spiraler som etablerats, förefaller att 
skapa en egen dynamik och med en självgenerande drivkraft. 
 
Betydelsen av ett lokalt ”buzz”, ett ”surrande”, ett pratande och skvallrande, 
mellan lokala aktörer i ett kluster anses vara en viktig byggsten för att göra 
ett kluster konkurrenskraftigt.135 Vinsterna med ett större tillgängliggörande 
av detta ”buzz” torde vara betydande med utgångspunkt i ovanstående reso-
nemang om en gemensam pool av ingenjörer. Det finns det som tyder på att 
kontakter som finns mellan enskilda lokala aktörer med andra delar av värl-
den kan bidra till att vitalisera ett kluster om dessa ”pipelines” kan länkas av 
lokalt.136 Dessa kontakter med externa aktörer förutsätter att det finns ett 
tillräcklig organisatoriskt avstånd mellan kundföretagen och testföretagen. 
Det gör det möjligt, för de senare, att närma sig andra personer och/eller 
organisationer på ett eftertraktat kognitivt avstånd. Denna viktiga kompo-
nent, det vill säga att främja framväxten av externa kontakter, förutsätter att 
den lokala absorptionsförmågan är tillräckligt utvecklad, det vill säga att det 
kognitiva avståndet inte är alltför långt.137 Även om de enskilda aktörerna 
endast förmår vidmakthålla ett fåtal viktiga externa kontakter var för sig, så 
kan aktörerna genom ökad kontakt med varandra tillgängliggöra information 
från sina respektive kontaktnät.138 De ansträngningar som representanter för 
såväl LTU som näringen riktat mot samarbeten med exempelvis Testsite 
Sweden (TSS) och nationella myndigheter som Vinnova, kan betraktas som 
försök att utveckla de externa kontakterna så att de kan komma till nytta 
lokalt i fordonstestregionen. Den kritik som riktats mot den svenska ”bil-
klubbens” motsträvighet går ut på att denna ”klubb” kännetecknas av alltför 
stor institutionell och social närhet, vilket gör att fordonstestnäringen uppe i 
norr hamnat utanför då den inte uppfattats som en del av Fordonssverige. De 
tecken på framgångar med att närma sig dessa sammanhang är säkerligen till 
viss del beroende av de olika typerna av närhet som etablerats lokalt. Det är 
troligtvis också så att det kunnande som finns i fordonstestregionen, inklusi-
ve LTU, blivit alltmer intressant för den övriga fordonsindustrin i Sverige då 
det kunnandet finns på ett attraktivt kognitivt avstånd från dessa aktörer. 
 
Erfarenheter från norra Finland, vad gäller högteknologisk verksamhet, visar 
på att behovet av samarbete är än större i glesbygd, då antalet personer med 
spetskompetens är begränsat.139 Även om det finns ett flertal företag verk-

                               
135 Bathelt, H., Malmberg, A., Maskell, P. Clusters and knowledge: local buzz, global pipe-
lines and the process of knowledge creation. Progress in human geography, Vol. 28, Iss. 1 
(2004) s. 41. 
136 Ibid s. 46. 
137 Tödtling, F., Trippl M. (2005) s. 1214. 
138 Bathelt, H., Malmberg, A., Maskell, P. (2004) s. 46. 
139 Jauhiainen J., Suorsa K. (2008) s. 295. 
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samma inom fordonstest i Arjeplog är det endast ett fåtal som bedriver en 
verksamhet med likartad och lika hög teknologisk nivå vilket reducerar po-
tentialen för samarbete.140 Tillsammans med andra i ett samarbete kan alltså 
en tillräcklig kognitiv närhet till kunderna och deras behov uppstå. Det före-
faller också, enligt de finländska erfarenheterna, vara så att de företag som i 
denna glesbygdsmiljö har fungerande samarbeten med såväl universitet som 
andra högteknologiska företag är mer innovativa.141 Det förstärker bilden av 
det nödvändiga med att växla upp den kognitiva närheten mellan dessa aktö-
rer. Brister i absorptionskapacitet eller att ett alltför stor kognitivt avstånd till 
sådana aktörer föreligger, hos enskilda företag kan således försvåra ett tillva-
ratagande av den potential som ligger i ett lokalt ”buzz” och externa ”pipeli-
nes”. Det gäller både för det enskilda företaget och för den potentiella nyttan 
de har av varandra då det gäller nya innovationer. Detta samarbetsbehov 
förefaller alltså dessutom att inskärpas än mer då den potentiella volymen för 
fler avancerade testuppdrag förutsätter en viss kritisk massa av spetskompe-
tens. Att tillgodose detta behov vore, för övrigt, en utmaning för vilken del 
av Sverige som helst. 
 
Betydelsen av tillkomsten av nya företag i samma bransch är, som nämnts, 
något som Porter lyfter fram som vitaliserande för den hälsosamma lokala 
rivaliteten, när det gäller en bransch och dess möjligheter att driva fram nya 
innovationer.142 Dessa utmanare har med stor säkerhet en roll att spela också 
då det gäller fordonstestregionens förmåga till avlärning, det vill säga att 
ompröva tidigare uppfattningar och tillvägagångssätt. Med denna så kallade 
inlåsningseffekt, menas då att det hos ett företag men också i en region kan 
finnas attityder om att man med hänvisning till framgångar i det förflutna 
motsätter sig förändringar. Denna inställning kan förfäktas av grupperingar 
med egna intressen att bevaka i de äldre tingens ordning det vill säga en allt-
för hög grad av social och institutionell närhet. Förmågan till avlärning vari-
erar mellan länder och regioner och kan sägas vara av stor betydelse för möj-
ligheterna att utveckla den lokala eller den regionala näringen.143 Relaterat 
till de olika begreppen av närhet handlar det då om att bryta en geografiskt 
lokaliserad inlåsning som är ett resultat av alltför stor institutionell och social 
närhet. Ett exempel på behovet av avlärning i min studie skulle kunna vara 
uppfattningen, hos några fordonstestföretag, att man ännu inte fått någon 
förfrågan om mer avancerade tjänster. Därför avvaktar man att skaffa fram 
denna kompetens. Om det då dyker upp nya företag med en tydlig inriktning 
och beredskap att redan från företagets start erbjuda avancerade testtjänster 
ökar rimligtvis pressen på de sedan länge etablerade företagen att ompröva 
                               
140 Asheim, B. T., Isakssen, A. SMEs and the regional dimension of innovation. I Regional 
innovation policy for small medium enterprises. Asheim, B., Isakssen, A., Nauwelaers, C., 
Tödtling, F. (red.) s. 21 – 46, Celtenham, Edward Elgar, 2003, s. 45. 
141 Jauhiainen J., Suorsa K. (2008) s. 295. 
142 Porter 1990, s. 122. 
143 Maskell, P., Eskelinen, H., Hannibalsson, I., Malmberg, A., Vatne, E. 1998, s. 66. 
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sina uppfattningar. Porter pekar alltså på betydelsen av inspirerande exempel 
på det lokala planet för att åstadkomma förbättringar i konkurrensförmågan 
för klustret som helhet och deras framgångar är förmodligen av stor betydel-
se för att omdefiniera bilden av vad som är möjligt att åstadkomma i vinter-
fordonstestandets Arjeplog.144 Aarsaether menar med liknande tankegångar 
att det kan vara en tänkbar strategi att, utifrån lyckosamma lokala exempel 
identifiera de strategier och verktyg som fungerat i dessa fall. Det går förstås 
att hävda att företagen är så olika sinsemellan så att det blir svårt att nyttja 
samma verktyg för alla, å andra sidan är den stora fördelen att dessa exempel 
faktiskt visat sig fungera i samma lokala förutsättningar, inte minst med av-
seende på de geografiska avstånden, som delas av andra lokala företag.145 En 
breddning av verksamheten, som bland annat kan innebära erbjudanden om 
mer avancerade tjänster, ger alltså ringar på vattnet och är också en förut-
sättning för expansion för företagen. Detta kostar dock pengar, tid och kraft 
och det kanske inte är självklart att positiva effekter är synliga i det korta 
perspektivet. Detta är kanske föregångarens lott i ett allmänt perspektiv, och 
kanske en nödvändig avvägning. Långsiktigheten i en sådan ansats är också 
särskiljande, jämfört med vissa andra företag, som kanske tonar ned det till 
förmån för de synliga och mer kortsiktiga målen. 
 
Motverkande faktorer till att dylika fördelar kan uppnås kan bero på att län-
karna till de externa kontakterna är alltför starka. Om så är fallet kan ett ”ihå-
ligt kluster” bli följden. Med det menas att företagen är alltför hårt bundna 
till sina kundföretag.146 Detta är troligtvis en konsekvens av den höga graden 
av organisatorisk närhet som finns hos de sekretessmedvetna kundföretagen. 
I sämsta fall kan en sådan alltför hög grad av organisatorisk närhet låsa fast 
testföretagen till att utföra endast vissa enklare tjänster. Då är risken för 
oönskad kunskapsöverföring förvisso minimal men en mer fördjupad samar-
betspotential tas därmed inte till vara. I företag med hög grad av organisato-
risk närhet är de hierarkiska inslagen påtagliga, vilket kan hämma positiva 
feedbackflöden från lägre nivåer. I hierarkiska organisationer finns det också 
en ängslighet inbyggd då de som befinner sig högre upp kan ha mycket att 
förlora. Utsagorna om att det finns starka egenintressen bland de tillresta 
experterna skulle kunna tyda på att så är fallet. 
 
De nära samarbeten som finns mellan vissa lokala företag och deras kunder i 
kombination med den sekretesstyngda kulturen inom fordonsindustrin kan 
säkerligen också bidra att klustret riskerar att bli ”ihåligt”. Hindren och svå-
righeterna finns således närvarande, och i dagsläget ska man nog se det som 
att endast de första stegen tagits men att de icke desto mindre har tagits. En 
ingenjör som är en del av denna utveckling är medveten om detta och säger 
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145 Aarsaether, N. 2004, s. 261. 
146 Bathelt, H., Malmberg, A., Maskell, P. (2004) s. 48 
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så här om förutsättningarna för att detta ska förverkligas: ”Ja, i fantasin 
kanske, en dröm.” 
 
En fordonstestentreprenör tror förvisso att efterfrågan på högre kvalificerad 
arbetskraft kan komma att öka i framtiden men menar utifrån sitt perspektiv 
att ”Vi måste konstatera att kompetensen finns hos kundföretagen.” Han ser 
erbjudanden om spetskompetens till kund mer som ett komplement till den 
övriga och enklare typ av tjänster och service som företaget tillhandahåller. 
Vidare menar han att LTU ”siktar för högt” då man ”vill in i systemen” på 
kundföretagens bilar. Detta synsätt utgår från den mångåriga erfarenhet som 
denne fordonstestföretagare skaffat sig men det visar också de olika skalor 
avseende tid och omfattning de olika aktörerna avser. Synsättet sätter främst 
fokus på att möta just sina kunders behov här och nu och få en rimlig eko-
nomisk bärighet i verksamheten. Att vara nöjd med en viss nivå och kanske 
inte sikta på tekniska genombrott på en global nivå är också ett resultat från 
en finländsk studie på högteknologiska företag i glesbygd. I denna studie 
ville man främst förklara denna inställning med det längre avstånd som finns 
till universitet i Uleåborg jämfört med kortare avstånd till andra men mindre 
utvecklingsresurser. I Arjeplogs fall kan dock inte avstånden till utbildnings-
institutionerna i Umeå och Luleå som båda ligger på relativt långa avstånd 
från Arjeplog, ha någon betydelse. Det handlar snarare om vilket utbud som 
finns på varje universitet. En alternativ förklaring till dylika attityder, som 
det kan finnas spår av i denna studie, skulle istället kunna peka mot att det 
finns en tendens hos aktörer i glesbygd att underskatta den potential som kan 
finnas även för ett företag på en perifert belägen ort. 
 
För LTU så blir inriktningen på sina ansträngningar mot fenomenet vinter-
test och man utgår från ett övergripande perspektiv där det tekniska perspek-
tivet ligger i förgrunden, förvisso med den långsiktiga konkurrensförmågan i 
sikte. Det är möjligt att branschen skulle kunna utvecklas mot att kunna er-
bjuda mer avancerade tjänster på ett mer organiskt sätt, utan LTU:s utveck-
lingsinsatser, med sikte mot nya testtjänster. LTU kan å andra sidan bidra 
med att stärka det lokala och regionala kunnandet och måhända skynda på 
branschens transformation mot ett större kunskapsinnehåll i tjänsterna. Kan-
ske kan det vara dylika perspektivskillnader som påverkar de grundläggande 
villkoren för en del av dialogen mellan bransch och LTU?  
 
I det perspektivet aktualiseras också de individer som utgör en del av före-
målen för ansträngningarna att utveckla kunskapsinnehållet i tjänsterna och 
deras uppfattningar om tillvaron som fordonstestingenjörer i Arjeplog. Näst-
kommande avsnitt behandlar det som kan inrymmas i de i rekryteringssam-
manhang välbekanta begreppen kompetens och personlig lämplighet. 
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Kapitel 5, Individperspektiv på kompetens-
försörjning till fordonstestverksamheten 

En förutsättning för att kunna ta över de testtjänster, som idag utförs av 
kundföretagen själva, är att det lokalt finns personal med denna kompetens. 
Även om denna personalkategori i dagsläget endast utgör ett fåtal av alla de 
som är sysselsatta inom fordonstestnäringen, är de själva grundförutsättning-
en för att branschen ska kunna utvecklas i en riktning där även högteknolo-
giska tjänster erbjuds kunderna. I och med denna strategiskt så viktiga nyck-
elfunktion kommer ett individperspektiv med nödvändighet i blickfånget och 
följande frågor att aktualiseras: Hur ska denna spetskompetens kunna lokali-
seras till fordonstestregionen och förmås att stanna kvar? Hur ska utbudet av 
ingenjörer med adekvat kompetens skapas? Hur tänker i fordonstestnäringen 
redan verksamma ingenjörer och ingenjörsstudenter, som potentiellt blivan-
de testingenjörer, om tillvaron och villkoren i Arjeplog? 
 
Även om antalet utexaminerade studenter idag vida överstiger det behov 
som finns i fordonstestregionen, framhålls att studenterna vid LTU och 
Umeå universitet får tillfälle att möta fordonstestregionen och de testföretag 
som där finns. Det finns ett värde i att studenten, genom att vistas i fordons-
testregionen, får en bild av vad en tillvaro i Norrlands inland kan innebära. 
Studentens kontakt med företag i branschen på plats i regionen är likaledes 
viktig för både studenten själv och för testföretaget, då de får en möjlighet 
att lära känna varandra. Fördelarna av att studenten får möta såväl regionen 
som testföretagen, ska då helst kunna kombineras med de kvalifikationskrav 
en utbildning bör hålla med avseende på vetenskaplighet och tillgång till de 
såväl personella som materiella resurser som finns ansamlade vid ett univer-
sitet. Med anledning av dessa kanske motstridiga faktorer får utbildningens 
lokalisering betydelse för att göra ingenjören så väl rustad som möjligt för 
att motsvara den efterfrågan som finns. 

Kontakten med näringen och utbildningens innehåll 
I dagsläget finns det endast en handfull fordonstestingenjörer anställda hos 
ett fåtal företag inom fordonstestregionen. Ett synsätt, på hur fordonstestre-
gionen långsiktigt ska kunna stärka sin internationella konkurrenkraft, inne-
bär att man ska försöka öka kunskapsinnehållet i de tjänster som erbjuds från 
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lokala entreprenörer. En självklart mycket viktig komponent för att detta ska 
bli verklighet, i växande omfattning, är hur den kompetens som ska stå för 
dessa tjänster, ska kunna rekryteras och förmås att stanna kvar. De förutsätt-
ningar som har betydelse för att främja denna utveckling kommer följaktli-
gen i fokus. En nyckelroll i arbetet med att föra in ingenjörer i branschen har 
utbildning på universitet och högskolor. För detta syfte förekommer det 
samarbete mellan branschen och såväl Luleå tekniska universitet som Umeå 
universitet. 
 
Ett sätt att främja förutsättningarna för detta rekryteringsbehov har varit den 
bilsystemingenjörs - utbildning (BSI) som ges av Luleå Tekniska Universitet 
sedan ett antal år tillbaka. En bärande tanke med denna utbildning är att den 
ska riktas bland annat mot fordonstestbranschen i norra Sverige. Utbildning-
en har varit förlagd i Arvidsjaur och kan sålunda sägas befinna sig i fordons-
testregionen. Sedan läsåret 09/10 är dock denna utbildning flyttad till Luleå. 
De studenter som har läst eller läser i Arvidsjaur studerar på ett studiecent-
rum där, huvudsakligen i form av distansstudier. 
 
Kommunalrådet i Arjeplog, Britta Flinkfeldt Jansson, anser att det är mycket 
olyckligt att BSI flyttats från Arvidsjaur. Hon tror att denna ”styvmoderliga” 
behandling som hon upplevt från universitets sida visavi bransch och lokal-
samhälle, kan exemplifieras med just flytten av BSI. Hon tycker sig se att 
detta är ett uttryck för att LTU tenderar att sätta sina egna prioriteringar i 
främsta rummet. Representanter från Akademi Norr anser, med anledning av 
frågan om utbildningens lokalisering, att då man varit med om att bygga upp 
utbildningen och faktiskt bidragit ekonomiskt, borde de fått vara med och 
påverka BSI:s framtid i större utsträckning än vad som blivit fallet. De för-
medlar också en bild av ett problemfyllt arbete med utbildningen. Då utbild-
ningen startades var de lokala fordonstestentreprenörerna inte särskilt intres-
serade och de menar att LTU:s inflytande sålunda varit dominerande. Detta 
är inte oväntat om man beaktar de svårigheter som kan uppkomma i en initi-
eringsfas av ett trippelhelixsamarbete.147 De svårigheter som uppkommit 
längs vägen kan säkert förklaras utifrån denna inledande process där legiti-
miteten i samarbetet inte fullt ut funnits. Det har bland annat ibland varit 
svårt att matcha examensarbeten med branschens önskemål och trots enträg-
na försök har det heller inte gått att ordna studier i tyska för studenterna vil-
ket, varit ett av de önskemål branschen faktiskt haft. 
 
En representant för LTU menar att det blir alltför ekonomiskt ineffektivt att 
förlägga utbildningen till fordonstestregionen. Han tror också att det kan 
vara svårt att locka studenter: 
 

                               
147 Westerberg, M., Wincent, J., Ylinenpää, H. 2007, s. 244. 
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”Känner eleverna att de kan vara i dessa trakter, det är glesbygd. Arjeplog 
har väl tre fyratusen invånare och är stort som flera länder nere i Europa 
tillsammans liksom.” 
(Företrädare för LTU) 
 
Vidare konstaterar han att de labresurser studenterna kan behöva, är lokalise-
rade till Luleå. Han menar att denna fråga kan vara en källa till trätor. Dessa 
består i att kommuner, utifrån sin horisont, velat påverka utbildningens loka-
lisering vilket han kommenterar med att ”ett tag skulle vi ha högskolor i 
varenda björkbacke.”. En representant från fordonstestnäringen beskriver 
läget så här utifrån en fråga om vad som skulle kunna göras för att förbättra 
möjligheterna till kompetensförsörjning av spetskompetens i Arjeplog och 
vilka som skulle behöva delta i ett sådant arbete: 
 
”Det är ju alltid en styrka att folk har bott här och utbildat sig här och vet 
vad det här är och hamnar i svensk eller utländsk fordonsindustri och några 
av dem kanske kommer tillbaks i sina senare yrkesroller. Det är ett slags 
nätverk i det också som är viktigt men tyvärr har det blivit så att av organi-
satoriska skäl inom LTU att kontaktytorna med den lokala branschen har 
mer eller mindre schabblats bort de senaste åren så att studenterna inte alls 
har den här närvaron och kontakterna med företagen som man hade tidiga-
re.” 
(Fordonstestentreprenör) 
 
Ansvaret för att dialogen mellan bransch och LTU kring BSI inte fungerat så 
väl ligger alltså, enligt denne företrädare, på LTU. Han spekulerar i att en 
viktig orsak står att finna hos LTU som inte tillsatt en tjänst med rimliga 
förutsättningar för detta syfte. Fordonstestbranschen själva har ”liksom inte 
tid att åka förbi utbildningen och säga tjena (skratt)- - -utan det måste orga-
niseras utifrån utbildningsägaren.” 
 
En student vid BSI (Bilsystemingenjörsutbildningen) i Arvidsjaur ger sin 
beskrivning av utbildningens anknytning till den regionala fordonstestnär-
ingen: 
 
”Jag känner mig lite lurad på det som stod i, då man skulle välja utbildning-
en, om det här med samarbetet. Det är ju inget samarbete och, själva den 
här testningen i Arjeplog den har jag inte hört nånting om.” 
(Student vid bilsystemingenjörsutbildningen) 
 
Med utgångspunkt i utbildningens lokalisering och i vilket syfte den till-
kommit framstår detta som mycket anmärkningsvärt. Besvikelsen över hur 
utbildningen tett sig är påtaglig bland studenterna som efterlyser ett större 
engagemang från främst LTU:s sida. En representant för LTU är väl medve-
ten om att det bland studenterna finns en kritisk inställning och menar att de 
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inte alltid har den insyn som krävs för att fullt ut kunna bedöma vad som är 
bäst för utbildningen. En annan företrädare för LTU menar att en del av för-
klaringen till att samarbetet inte är mer välutvecklat mellan utbildningen och 
branschen beror på att de förslag som inkommit från branschen ”har gällt 
deras dagliga behov på något vänster ” och att det i andra fall från fordons-
testnäringens håll hänvisats till sekretess som en förklaring till att student-
projekt inte kunnat komma till stånd. Anställningsbarheten är därtill ett vik-
tigt skäl, menar han. Det är därför viktigare att ”de arbetat mot bilindustrin 
med bilteknik, än med en banprepareringsmaskin åt ett testföretag.”. De 
studentprojekt som utbildningen innehåller har därför istället varit inriktade 
mot bilsystemteknik och då ibland direkt mot olika fordonstillverkare. Det 
finns också resepengar för de studenter som vill bedriva projekt uppe i Arje-
plog, berättar han och hoppas att de ska kunna komma till användning. 
 
Det är glesbygdsrelaterade faktorer, avstånd till (tekniska) centra och den 
förmodade glesbygdsratande inställningen hos studenterna, som tillsammans 
med de kostnader en sådan lösning medför gör Arvidsjaur till en mindre 
lämplig bas för studenterna menar LTU:s representanter. Man kan fråga sig 
om dessa faktorer inte ansågs så betydelsefulla då utbildningen sattes igång 
uppe i Arvidsjaur? Ansågs andra faktorer väga över till Arvidsjaurs fördel, 
exempelvis den fysiska närheten till fordonstestregionen, de omnämnda indi-
rekta effekterna eller är det helt andra bevekelsegrunder som spelar in?  
 
I samband med att jägarregementet K4 lades ner har ett statligt omställnings-
stöd om cirka 7 miljoner årligen utgått, berättar en företrädare för Akademi 
Norr. Bilden är att dessa pengar gått till olika projekt inom ramen för 
CASTT vid LTU och menar att det säkert kan ha sina poänger men menar 
också att ”omställningspengar som utgått för Arvidsjaurs räkning är en 
regionalpolitisk fråga och inte en forskningsfråga”. Istället skulle resurser 
från dessa medel ha lagts på att bygga upp en mer permanent fysisk närvaro 
för LTU i regionen. De så nödvändiga kontakterna med fordonstestbran-
schen och deras kunder hade på så vis kunnat underlättas väsentligt och varit 
en möjlighet för LTU att visa upp sig och sin verksamhet, tror denna företrä-
dare. 
 
En företagsrepresentant underkänner också lokaliseringen av utbildningen 
till Arvidsjaur, fast utifrån en annan synvinkel. De anläggningar som finns i 
Arvidsjaur är ”slutna anläggningar” det vill säga med en större önskan om 
sekretess, till skillnad från de mer öppna anläggningar som finns hos en del 
företag i Arjeplog. Denne fordonstestentreprenör bedömer därför att det 
kunde vara enklare att komma in och få praktisera hos dessa. Detta är en 
intressant infallsvinkel, även om det ska beaktas att de talar i egen sak. Ar-
vidsjaurs möjligheter att ta hand om studenter är å andra sidan säkert större 
då kommunen, i kraft av sin storlek, rimligen har större resurser, exempelvis 
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nämnda studiecentrum. Men detta med fordonstestningens profil i Arvidsjaur 
verkar indikera andra brister och inte bara kostnaderna alltså. 
 
Två andra representanter för branschen nämner att de tagit emot praktikanter 
från gymnasieutbildningen BST men aldrig haft någon vidare kontakt med 
högskoleutbildningen BSI. De förklarar de bristande kontakterna med att de i 
deras fall har ett mycket begränsat behov av ingenjörer. Företagens utveck-
lingsnivå gör det svårt att härbärgera BSI-studenter och ge dem adekvata 
arbetsuppgifter och förslag på lämpliga projekt. Företagsrepresentanterna 
framhåller de kontakter och det engagemang som visats från gymnasiesko-
lans sida, då det gäller att skaffa fram praktikplatser både lokalt men även 
ibland ute hos kundföretagen i deras hemländer. Det är således möjligt att 
hitta vägar in i branschen men det hänger på närvaro och personliga relatio-
ner som byggts upp och underhållits kontinuerligt. Sammanfattningsvis före-
faller det alltså som om fördelarna med utbildningens lokalisering i fordons-
testregionen inte tillvaratagits. En förklaring till det går att finna i de match-
ningsproblem som finns mellan universitetet och delar av näringen. Det ver-
kar alltså finnas en förbättringspotential i detta med studenternas kontakt 
med branschen, som utgör en del av det de bör vara rustade med. Detta är 
förstås en önskvärd egenskap men frågan om studenternas ingenjörsmässiga 
kompetens torde rimligtvis vara av än större betydelse. 

Utbildningens innehåll 
För fordonstestbranschens skull är det förstås avgörande att deras anställda 
uppfyller de krav som deras kunder ställer. Enligt ett par av mina informan-
ter, kan kundföretagens tilltro till svenskutbildade ingenjörer svikta. Den 
bristande tilltron grundar sig, enligt dessa, på att svenskutbildade ingenjörer 
inte anses ha tillräcklig praktik.  
 
”Man ser ju hur det ligger till i Tyskland med ingenjörer, att det ingår i 
deras utbildning att de ska vara ute på ett riktigt jobb i upp mot ett halvår, 
så de är färdiga på ett helt annat sätt. Här kommer det egentligen teoretiker 
som inte kan så mycket.”  
(Fordonstestentreprenör) 
 
Det finns exempel där fordonstestföretag tillsammans med kundföretag, i 
samverkan med Umeå universitet, arbetat för att den tilltänkte ingenjören ska 
ha en till fordonstestbranschen anpassad kompetens. Möjligheten att under 
de inledande åren kunna gå på en traineetjänst är också mycket viktig, un-
derstryker flera aktörer med hemvist i fordonstestnäringen. Det är ett kom-
plext och krävande yrke och en redan verksam ingenjör berättar att ”Det tar 
ett par år innan man är på en nivå som gör att de litar på en.” 
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Att exempelvis tyska ingenjörer skulle vara överlägsna de svenskutbildade 
avfärdar en LTU-representant som ”rena rama gojan”. Han menar att detta 
är en ”icke-fråga” för kundföretagen, då de hittills skickat upp all den per-
sonal de behövt och därför inte ställts inför frågan. Han antyder därmed att 
kundföretagens ingenjörer har ett egenintresse att försvara i denna fråga. Han 
medger att det säkert kan vara så att tyska och franska ingenjörer har praktik 
men att den praktiken är av tämligen enkelt slag, ”de får vara ute på golvet 
och stå vid svarven eller springa med balkar kors och tvärs”, och att den 
därför inte tillför dessa utbildningar några avgörande kvaliteter som är bety-
delsefulla för en bilsystemingenjör. Han beklagar också att fordonstestbran-
schen inte varit mer aktiva då det gäller utbildningens utformning och att de 
trainee – pengar som finns tillgängliga inte nyttjas fullt ut. Han har själv stor 
tilltro till de civilingenjörer som utexamineras från bilsystemingenjörsutbild-
ningen. Han hänvisar därvidlag till de höga siffrorna för anställningsbarheten 
hos studenterna från LTU och de ”avancerade projektkurser”, som bedrivs 
under ledning av handledare från universitetet och olika företag med anknyt-
ning till fordonsindustrin. Vidare hävdar han att de ingenjörer som arbetar 
hos exempelvis stora tyska fordonstillverkare ofta är snävt specialiserade och 
har mycket uppdelade funktioner. Han tror inte att en sådan ordning är att 
föredra:  
 
”Vi kan inte ha sådana uppdelningar för då får vi aldrig någon kostnadsef-
fektivitet i våra erbjudanden.” 
(Representant för LTU) 
 
Dessa utsagor knyter an till tidigare påvisade kulturskillnader mellan LTU 
och bransch som en källa till misstro. Antingen kan man se på detta som att 
branschföreträdare som ofta kan benämnas ”praktikern”, verkligen anser att 
kompetensen hos de svenskutbildade ingenjörerna är bristfällig eller så kan 
man, vilket är troligare, se detta som en yttring av mer djupgående perspek-
tivskillnader på fordonstestbranschens utveckling och där historiska misshäl-
ligheter reproduceras i nya skepnader. Det bristande förtroende detta indike-
rar och kanske också, som en följd tillkommer, är förstås hämmande för 
samarbete mellan de olika aktörerna. 
 
För att återknyta till hur studenten bäst rustas är, som nämnts, den tekniska 
kompetensen, i kombination med den enskilde studentens kontakt med bran-
schen, av stor vikt. En ytterligare komponent som har betydelse är studen-
tens individuella egenskaper och intressen då dessa påverkar dennes vilja att 
överhuvudtaget vilja bo och arbeta i fordonstestregionen. I det följande avser 
jag att belysa de uppfattningar om vad som stipulerar en lämplig testingen-
jör. 
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Betydelsen av lokal förankring hos ingenjören 
Ett viktigt tillägg till den formella kompetensen hos den tilltänkte ingenjören 
är personlig lämplighet. Det handlar då om vilken inställning och vilka egen-
skaper den enskilde personen besitter, som kan tala för respektive mot ett 
rekryteringsbeslut. 
 
”Det är mycket lättare att rekrytera en ingenjör till fordonstestningen än att 
rekrytera en läkare till läkarstationen. Så är det. Just nu.” 
(Ledande företrädare för branschorganisation) 
 
Så uttrycker sig en ledande företrädare för branschorganisationen med hän-
visning till alla de mail han får från ”kvalificerade ingenjörer som vill kom-
ma hit och jobba.”. Det må vara sant att söktrycket kan vara högt, men det 
finns en del nyanser att belysa. Hos de olika aktörerna med intresse i for-
donstestnäringen finns det en medvetenhet om vikten av, men också svårig-
heterna med, att behålla den ingenjörsmässiga kompetensen i fordonstestre-
gionen. Var i svårigheterna består och hur dessa ska hanteras har man dock 
olika uppfattning om. En av fordonstestentreprenörerna har en tydlig upp-
fattning om vad som är viktigt vid rekrytering, som också innebär en stor 
och därmed riskfylld investering för företaget. 
 
”Geografiskt där vi ligger, är det ju inte världens mest attraktiva plats för en 
civilingenjör att rota sig. Därför söker vi folk med anknytning till regionen, 
för annars blir de inte kvar.” 
(Fordonstestentreprenör) 
 
Ifall de sätter ut en regelrätt annons, berättar han, får de svar från ”lycksöka-
re” som uppfattar fordonstestandet som ”exotiskt” men som på grund av 
bristfällig lokal anknytning, lämnar företaget efter en kort tid. Han menar att, 
med en strategi där man försöker rekrytera personer med lokal anknytning, 
skulle det vara till hjälp om LTU skulle bli bättre på att hjälpa branschen att 
uppmärksamma de studenter, med anknytning till regionen, som läser vid 
LTU. Det skulle kunna bidra till att slussa in dem i näringen. Det är också så 
de försöker arbeta själva, menar han, vilket innebär att de försöker få känne-
dom om vilka med lokal anknytning som läser till bilsystemingenjörer i när-
området. En annan fordonstestentreprenör framhåller också att företaget 
lägger ned en hel del resurser på de personer man rekryterar, vilket innebär 
en risk då det kan inträffa att personen i fråga inte blir kvar någon längre tid. 
Det är därför en knivig uppgift att rekrytera rätt person och det första de 
tittar på är att: 
 
”… man ska ha ett brinnande intresse, mer än bara ett intresse för ett van-
ligt jobb, utan ett brinnande intresse för det här området, bilteknik och så-
dana saker, för det överbryggar många gånger…” … ”Det andra är ju na-
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turligtvis det här med vad man har för bakgrund, har man en bakgrund där 
man kanske är van att, har erfarenhet av att bo i, kanske inte i glesbygd men 
kanske i alla fall att bo i mindre orter så är det ju också en fördel.” 
(Fordonstestentreprenör) 
 
Har man väl rekryterat, berättar han vidare, arbetar man från företagets sida 
för att medarbetaren ska trivas och man vill därför ”vara ett väldigt, väldigt 
bra företag att jobba med.” Han ger en bild av att ambitionen är mycket hög 
gentemot alla medarbetare man rekryterar och att man, åtminstone lokalt, är 
välkända som varandes en mycket bra arbetsgivare. Denne företagare önskar 
sig också att LTU kunde bidra mer till att bland studenterna lägga märke till 
personer med lämplig profil, som kan göra sitt examensarbete hos dem. Fö-
retaget får då möjlighet att lära känna dessa individer. Stödet för en trainee 
uppfyller också samma syfte och denna process är nödvändig för att få veta 
”vad personen går för” innan de skickas ned till kunden, i exempelvis Tysk-
land. Där kommer de att representera företaget, vilket är ett kritiskt moment 
och då det handlar om tämligen unga personer med liten arbetslivserfarenhet, 
menar han. Säkerligen är denna aspekt extra betydelsefull för ett litet servi-
ceföretag som ska bistå ett så mycket större kundföretag, där en stor del av 
framgången består i vilket förtroende man lyckas etablera hos denne. Kun-
den är så mycket viktigare för dem än de är för kunden. En annan företrädare 
för fordonstestnäringen ser också att den speciella tillvaron som fordonstest-
ingenjör, ställer specifika krav på ingenjören. 
 
”Det kräver ju då att den här personen har rätt inställning och intresset och 
viljan att bo i olika länder, kulturella intresset, intresset för att lära sig språk 
och så vidare.”  
(Fordonstestentreprenör) 
 
En risk som omtalats av några informanter är att ingenjörer, som på grund av 
säsongsberoendet behöver resa till kundföretaget, kan komma att ta anställ-
ning hos kundföretaget istället. Det föreligger alltså en risk för kompetens-
flykt.  
 
”En civilare som får chans att praktisera hos ett kundföretag… då är det 
nog är det roligare att få jobba hos ett stort välkänt bilmärke än hos oss. Så 
skulle jag tänka också, (skratt) och karriärmöjligheter finns det ju också. 
Här stöter du i taket lite grann ganska snabbt.” 
(Fordonstestentreprenör) 
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Löneläget i fordonstestregionen går heller inte att jämföra med andra regio-
ner, menar denne fordonstestentreprenör. Det kan utgöra en frestelse för 
ingenjören att flytta till ett mer välbetalt yrke någon annanstans. En annan 
sak, som kommer med säsongsberoendet, är att ingenjörer kan komma att 
behöva arbeta med betydligt mindre kvalificerade uppgifter under delar av 
året. Detta ställer förstås krav på att man har en flexibel inställning och kan 
tänka sig det. En ingenjör berättar att han ibland kan behöva rycka in och 
arbeta som städare, banarbetare och i receptionen med mera. Denna tillvaro 
har han dock inga större problem med eftersom, ”ju större koll man har på 
vad som försiggår runtomkring, desto bättre kan man göra sitt jobb” och så 
länge han uppfattar att det”är en övergångsperiod”. De flesta av de ingen-
jörstudenter, jag intervjuat, har en liknande inställning och kan mycket väl 
tänka sig att arbeta med andra arbetsuppgifter utanför säsong.  
 
”Det känns ju bättre att få vara kvar på företaget och få lön och kanske göra 
lite sämre jobb än att kanske åka iväg långt bort någonstans.” 
(Student vid Bilsystemingenjörsutbildningen i Arvidsjaur) 
 
Möjligen kan en sådan inställning sammanfalla med att de på grund av sin 
ringa förankring på arbetsmarknaden, har en större tolerans att ta enklare 
arbeten bara det ger dem en möjlighet att ”få in en fot” och att de som eta-
blerade ingenjörer på arbetsmarknaden skulle tänka annorlunda kring sina 
prioriteringar. Å andra sidan kan man kanske också se det som ett tecken på 
engagemang, då de med det långsiktiga målet att få arbeta med något som de 
är utbildade för är beredda att offra en del. Även i en övergångsfas för en 
ingenjör, i väntan på en fastare tillvaro och position på ett fordonstestföretag, 
kan man också fråga sig om uthålligheten som kommer sig av en lokal för-
ankring ökar. Då man redan befinner sig på hemmaplan, med de positiva 
värden det innebär, har man kanske ett större tålamod och en långsiktigare 
attityd i förhållande till sin framtida karriär inom branschen. Man kan alltså 
”hanka sig fram” med sämre och otryggare villkor under en period. Detta 
kan man då göra om man tror sig veta att om man bara bidar sin tid så kom-
mer erbjudandena förr eller senare. Det kan också främja det andra målet, 
nämligen att få bli kvar i regionen, uppfylls. Det är sannolikt att det, för en 
ingenjör utan lokal anknytning, är betydligt viktigare att villkoren uppfattas 
som stabila redan från start. Då det är jobbet i sig som åtminstone initialt är 
själva anledningen till att man söker det. 
 
De redan verksamma ingenjörer jag pratat med, som för övrigt har lokal 
anknytning, är medvetna om att de kanske skulle ha andra villkor på annat 
håll men att det vägs upp av andra saker. På en fråga om varför de tror att de 
blev rekryterade, vill de betona att de hade den erforderliga höga kompetens 
som deras arbetsgivare efterfrågade men också att de därtill har en anknyt-
ning till regionen. 
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”För mig, som sagt, vill jag gärna bo på ett mindre ställe. Jag är uppvuxen i 
de här trakterna och jag trivs väldigt bra här med lugnet och så där. För 
mig var alternativen att jag antingen fick stanna kvar här eller åka långt 
långt bort, alltså, inte som alla andra, att man åker till kusten eller till 
Stockholm, utan i så fall hade jag åkt utomlands. Jag hade redan lite planer 
mot Australien och Nya Zeeland.”  
(Fordonstestingenjör) 
 
Å andra sidan kan man ju uppfatta denna utsaga som att, om arbetet är nog 
intressant, kan denne tänka sig att flytta till andra sidan jorden. Kan denne 
person tänka sig det, är det rimligt att anta att även andra i liknande situation 
kan tänka sig det omvända. Det vill säga att flytta långt för att bo och arbeta i 
det avlägsna Arjeplog. 
 
”Jag tänkte inte speciellt mycket på att det var Arjeplog jag flyttade till utan 
det som var mest intressant var väl att jag skulle få jobba i fordonstestbran-
schen.” 
(Fordonstestingenjör) 
 
Då branschen är mansdominerad kan det uppstå en jargong där manliga 
medarbetare har ”ett väldigt hårdhänt sätt att skämta”, menar en fordons-
testföretagare. En dylik grabbig attityd skulle kunna vara ett besvär för nå-
gon, kanske en kvinna, som rekryteras utifrån, tror samme person. Han häv-
dar dock att detta inte varit något bekymmer för just deras företag. 
 
”Antingen kommer de från Arjeplog eller så är de så pass tuffa själva att det 
där inte är ett bekymmer för dem utan de ger svar på tal” 
(Fordonstestentreprenör) 
 
En kvinnlig ingenjör vittnar om att hon upplevt att, hon jämfört med manliga 
kollegor, ibland fått ”bevisa lite mer” gentemot exempelvis kunder men att, 
då hon ”självt valt det här och visste att det var så här” har hon lärt sig han-
tera det och att det fungerar bra. Detta är en bild som känns igen från andra 
sammanhang, där kvinnor utövar yrken med stor dominans av män. Denna 
effekt är måhända förstärkt i fordonstestverksamhetens Arjeplog, dels på 
grund av den mycket starkt manligt dominerade fordonstestbranschen i sig 
och dels på grund av att ovanstående uppfattning, förmedlad av fordonstest-
företagaren, låter antyda att en kvinnlig ingenjör med lokal förankring skulle 
ha lättare att tåla en ”grabbig attityd”. Det går att spekulera i varför en 
kvinnlig ingenjör med lokal anknytning skulle vara tåligare. Kan det vara så 
att en sådan person genom anpassning tillägnat sig en acceptans för dylik 
grabbighet, det vill säga lärt sig vad som förväntas av en kvinnlig ingenjör i 
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fordonstestbranschen och uppför sig därefter? En ingenjör, man eller kvinna, 
som kommer från andra mindre grabbiga sammanhang och kanske inte till-
ägnat sig detta beteende, kanske får större svårigheter med sin anpassning? 
Om det skulle förhålla sig på detta sätt är det problematiskt för möjligheterna 
att få ett brett urval vid rekrytering och för ingenjörens trivsel men det kan 
också ses som ett stöd för uppfattningen att spetskompetens bör rekryteras 
lokalt, eller åtminstone själva ha en fallenhet för att trivas i grabbiga miljöer. 
I ett längre perspektiv kan det dock ifrågasättas om en dylik monokultur är 
det optimala, för en bransch med ett så stort inslag av innovation och kreati-
vitet. 
 
Samtliga intervjuade fordonstestingenjörer lyfter, vid sidan av sin lokala 
anknytning, fram att de trivs med sitt arbete. Det är förvisso krävande och 
det är viktigt att hålla sig ständigt ajour, ”är man borta ett halvår är du 
ganska borta (skratt)” vilket förstås inskärper betydelsen av en kontinuerlig 
anställning. Arbetets innehåll beskrivs som stimulerande och dynamiskt ”det 
händer alltid något” och det upplevs som mycket ”varierat”. En av ingenjö-
rerna säger sig uppskatta de möten som uppstår mellan personer, från olika 
länder och kulturer i arbetet. De som är rekryterade till branschen i dagsläget 
förefaller alltså, så gott som samtliga, ha någon anknytning till regionen 
(som kan bestå i att de vuxit upp där eller att de är tillsammans med någon 
med lokal anknytning) och ett stort intresse och engagemang i sitt arbete. 
Talet om att ingenjörer med rätt kompetens men utan lokal anknytning inte 
skulle kunna gå att knyta till fordonstestnäringen är överdrivet, menar en 
representant från Luleå Tekniska Universitet. Hans bild av att ingenjörer är 
svåra att rekrytera och behålla i näringen handlar inte om att de ”vill komma 
närmare hem”. Det handlar istället om att de vill ha ”ett fast jobb och en 
hygglig lön”. Vad kan då LTU bidra med för att möta detta behov, frågar 
han sig: 
 
”Jo, det är att vi har utökat affärserbjudandet så att vi får hit fler kvalifice-
rade jobb. Sen tror jag att vi kan få folk till att bosätta sig här.” 
(Representant för LTU) 
 
Att rekrytera ingenjörer med lokal anknytning ser han risker med, eftersom 
det kan vara ”skadligt” om personen ifråga inte har förmågan. Om då både 
en lokal förankring och förmåga skulle sammanfalla i samma person, så 
anser han att det är kommunen som äger den frågan och att universitetet inte 
kan vara drivande, då man saknar resurser för det. Det LTU däremot kan 
göra, menar han, är att hjälpa till med att skaffa fram stipendier och liknan-
de:  
 
”Och det är klart att vi ska stötta lokala förmågor och jag lovar dig att hit-
tar de en intressant person så hjälper vi till att fixa pengar, vi kan ordna 
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stipendier och vi kan skicka iväg dem till något tyskt eller amerikanskt uni-
versitet. Det är ju bra om vi kan skicka dem till fordonsindustrin i USA, vi 
grejar det. Men någon måste ju säga någonting! Jag kan inte både hitta 
dessa personer, övertala dem att stanna och så vidare, det finns inte!” 
(Representant för LTU) 
 
En annan LTU-representant tror att det antal ingenjörer som står till förfo-
gande och skulle kunna komma i fråga för rekrytering till fordonstestnäring-
en inte är den kritiska punkten, utan tror att det handlar mer om ”den menta-
la inställningen, ”kan man bo där?””. Vidare tror han att den omstrukture-
ring av bilindustrin som pågår idag, kommer att göra att det blir ”rätt mycket 
bilingenjörer ledigt och det kommer att bli fler lediga framöver.” Ett sätt att 
tänka om detta är då; att om alternativen för en utbildad bilsystemingenjör 
blir färre, så kan ett arbete i Arjeplog uppväga en del av de eventuella 
betänkligheter som kan finnas hos ingenjören som överväger att söka sig dit. 
Väl där så kvarstår dock frågan om arbetets innehåll matchar de förväntning-
ar ingenjören har och hur denne kommer att trivas på orten. Det finns studier 
som visar att individers benägenhet att flytta hänger samman med individens 
ålder och att detta i sin tur sammanhänger med olika ”livsprojekt” under 
dennes levnad som exempelvis att skaffa hus, få barn, arbete, vänner. För-
klaringen till det sägs ligga i att individers band till andra människor, projekt 
och platser ökar individens benägenhet att bli kvar. Detta benämns ”location 
- specific insider advantages” som i korthet alltså innebär att individens band 
till en plats utvecklas över tiden. Det betyder att ju fler de blir, desto starkare 
förefaller de att påverka människors benägenhet att flytta. Denna effekt är, 
enligt denna studie, extra synlig då det gäller kvinnor och förefaller därtill att 
väga tyngre än att lönerna på en annan plats är högre.148 Resultaten är 
sprungna ur en mycket omfattande kvantitativ studie och är intressanta då 
man tittar på problematiken kring kompetensförsörjning av ingenjörer i Ar-
jeplog. Man skulle förstås kunna hävda, att det antal ingenjörer som skulle 
kunna komma ifråga skulle vara tämligen få och att det därför vore vanskligt 
att tänka sig att de skulle bete sig som merparten i den refererade studien. 
Individuella avvikelser från detta mönster kanske då skulle få en större bety-
delse? Om man däremot skulle sätta sin lit till denna studies giltighet för 
ingenjörer i fordonstestregionen kan man i den finna stöd för uppfattningen, 
att en lokal förankring är en viktig egenskap då man rekryterar. 
 
Föreställningar om vad det kan innebära, att som testingenjör bo och arbeta i 
fordonstestregionen påverkar förstås enskilda ingenjörers vilja att söka dessa 
arbeten. Även om rekrytering skett fortsätter upplevelsen av tillvaron som 
ingenjör i, exempelvis Arjeplog, dock att påverka dennes vilja att bli kvar. 

                               
148 Fischer, P. A., Malmberg, G. Settled people don´t move: on life course and (im-)mobility 
in Sweden, International journal of population geography. Vol. 7, Iss. 5, (2001) s. 369. 
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Följande avsnitt kommer att handla om hur redan verksamma ingenjörer ser 
på sin situation men även hur potentiella fordonstestingenjörer, det vill säga 
studenter vid BSI, tänker kring en eventuell framtid som ingenjör inom for-
donstestnäringen. 

Att bo och arbeta som fordonstestingenjör i Arjeplog 
Hur resonerar då de personer som befinner sig inne i branschen, varandes 
fordonstestingenjörer eller de studenter som skulle kunna vara aktuella för 
ett ingenjörsarbete i branschen om att bo och arbeta i fordonstestregionen? 
Att få bli kvar i regionen och ha en närhet till släkt och vänner har stor bety-
delse, uppger en ingenjör. Vederbörande som är bosatt i en grannkommun 
pendlar de cirka fem milen (enkel väg) till sin arbetsplats inom Arjeplogs 
kommun. De perioder av året som tillbringas hos kundföretaget nere på kon-
tinenten innebär förvisso en del olägenheter men de kan hanteras tack vare 
att släkt och partner kan ställa upp och stötta. Ingenjören säger sig också ha 
mött stor förståelse från arbetsgivaren för betydelsen av att kunna förena 
arbete och familjeliv på ett rimligt vis. Ingenjören själv uppskattar detta och 
säger sig försöka vara flexibel och ställa upp då det behövs. Valet av grann-
kommunen som bostadsort motiveras bland annat också av att det där finns 
ett större fritidsutbud för barnen. För en annan av de ingenjörer jag intervjuat 
hade det faktum att denne träffat sin nuvarande sambo, som kommer från 
Arjeplog, betydelse för beslutet att bosätta sig på orten. Denne ingenjör var 
sedan flera år bekant med Arjeplog, då han som representant för ett kundfö-
retag besökt orten i tjänsten. Detta hade gett honom en tämligen god bild av 
vad han hade att förvänta sig, berättar han, med en kall och mörk förvinter 
men också en mycket vacker vårvinterperiod och en midnattssolljus sommar. 
Ytterligare en ingenjör som är uppvuxen i en grannkommun, vill betona att 
den främsta orsaken till att han hamnat i Arjeplog är hans stora intresse för 
bilar och det arbete han har och menar att det inte var så stor omställning. 
 
”För mig var det väl bara ett kliv ner i tempo trots att ”min hemkommun” 
(förf. omskrivning) inte är så stor, ett kliv ner i tempo men spännande.” 
(Fordonstestingenjör) 
 
Han berättar att han känner en del personer från Arjeplog sedan tidigare och 
att han är välbekant med miljön, då han själv kommer från regionen. Han 
säger sig inte ha några intressen som kräver tillgång till ett större utbud än 
vad som finns i Arjeplog och behöver han åka och handla räds han inte att 
”åka 25 mil eller så för att handla kläder, det har jag ju alltid haft”. Han 
tror att det har betydelse om man ska jobba i Arjeplog att man kan trivas på 
ett mindre ställe och gärna ha fritidsintressen som kan bedrivas i kommunen, 
som exempelvis ”jakt, fiske, skotrar eller bilar fungerar ganska bra”.  
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En ingenjör menar att tillvaron i Arjeplog skiljer sig en hel del från det liv 
han hade innan han flyttade till Arjeplog. I jämförelse med den stressade 
tillvaron, långa bilköer och dylikt, han upplevt omkring sig i sin förra hem-
stad utomlands, sätter han värde på lugnet i Arjeplog. Beträffande de långa 
avstånden till släkt och vänner så fungerar det bra, menar han. Han har, i sitt 
arbete, ofta anledning att resa så att han kan träffa de anhöriga på sin förra 
hemort och han framhåller också att Internet gjort det möjligt att överbrygga 
avstånden. Hans arbete innebär alltså en del utlandsvistelse hos kund, van-
ligtvis i tvåveckorsperioder men han säger att de olägenheter det innebär för 
familjelivet kan hanteras även om också hans fru ibland behöver resa i sitt 
arbete. Behöver han och familjen köpa exempelvis möbler, så kan det förstås 
innebära ett resande ner till kusten men att också detta behov till viss del kan 
tillgodoses med hjälp av Internet. Han medger att avstånden har en viss be-
tydelse, då det är ett dagsverke att ta sig fram och tillbaka till exempelvis 
kusten, men att god planering och framförhållning reducerar eventuella olä-
genheter till en rimlig nivå. Ibland kan han sakna en större tillgänglighet till 
affärer eller till banken, då dessa stänger ganska tidigt, i hans tycke. Han 
säger att han i stort inte saknar något särskilt i Arjeplog. En annan ingenjör 
svarar på frågan om han saknar något särskilt i Arjeplog. Han svarar att, om 
det gick att önska fritt utan begränsningar, så vore det fint om utbudet av 
caféer och en promenadgata, där man kunde få tillfälle att träffa fler olika 
personer, vore större. Han säger sig dock vara ”van” vid att utbudet ser ut 
som det gör och att han, när det gäller ett större utbud, får sin ”dos av det i 
Tyskland” på sina resor dit i tjänsten. 
 
Då frågan om eventuell familjebildning kommer på tal så, säger han att han 
inte tänkt så mycket på sådana frågor. Han tror dock att Arjeplog erbjuder en 
bra miljö för detta men att en del svårigheter kan aktualiseras. Det första är 
ju då att träffa någon, vilket kanske inte är helt enkelt då utbudet av presum-
tiva partners kan upplevas begränsat på en mindre ort. Han har dock överlag 
en positiv uppfattning om Arjeplogsborna som han beskriver som ”öppna 
och glada” men tycker sig ha märkt att, 
 
”Det kan vara lite svårt att komma in i grupper och sånt där eftersom alla 
känner alla på byn. När det kommer in nytt folk kan det vara lite svårt att 
komma in i en redan färdig vänskapsgrupp som har funnits i 30 år redan.”  
(Fordonstestingenjör) 
 
Han har också hört sägas att unga kvinnor under vintern tenderar att hålla sig 
hemma och inte går på galej särskilt mycket då det kan bli ”lite jobbigt när 
det kommer 2000 män och alla ska försöka stöta på dem.”. Om han då skul-
le träffa någon som inte kommer från orten uppstår andra frågor ”Ska jag 
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flytta härifrån eller ska de flytta hit? Om de flyttar hit var får de då jobb?”. 
Det myckna resandet, som för hans del innebär flera månaders frånvaro åt 
gången, är en annan faktor att ta hänsyn till. Det ”går att göra så länge man 
inte har familj” och att han i ett läge där han träffat någon skulle behöva 
prioritera om men:  
 
”Jag tror absolut att det finns möjligheter speciellt eftersom mina kollegor 
klarar av det på ett eller annat sätt. Det är ju många i Arjeplog överhuvud-
taget som lever under liknande förhållanden och de klarar av det så. När 
man vet hur situationen ser ut så är det lättare att börja söka en lösning.” 
(Fordonstestingenjör) 
 
De flesta av de studenter jag intervjuat, på bilsystemingenjörsutbildningen i 
Arvidsjaur, trivs påfallande bra på sin studieort. De nämner att de uppskattar 
vinterns möjligheter till fritidsutbud och att det är en fördel om man ”gillar 
snö” om man ska studera i Arvidsjaur. De säger sig ha ringa inblick i hur 
Arjeplog är som ort men flera upplever det som litet jämfört med Arvidsjaur. 
Flera nämner möjligheten att bo i Arvidsjaur och pendla till Arjeplog, då de 
upplever att Arvidsjaur visserligen också är litet men att det där finns ett 
större utbud som står för ”egentligen allt som man behöver” och att ”Arvids-
jaur har det Arjeplog har men närmare till lite större städer och lite mer 
folk.” Utbudet av butiker och flygplatsen omnämns också som faktorer som 
talar till Arvidsjaurs fördel. Några studenter från större orter söderöver talar 
också om att de anpassat sin livsstil sedan de flyttat till Arvidsjaur. 
 
”Man skapar sig mindre behov på något vis. Jag hade nog mer behov av 
saker där nere än vad jag har nu.” 
(Student vid BSI) 
 
Det finns även någon röst med en större skepsis till tillvaron i Arjeplog där 
”brist på damer” och att det är ”långt ifrån civilisationen” omnämns. Vid 
sidan av fritidsintressen, som flera framhåller betydelsen av, nämner en del 
av dem arbetets betydelse för en hypotetisk framtida tillvaro i Arjeplog. Ett 
”drömjobb” anses alltså kunna uppväga andra brister. 
 
”Om man har ett fantastiskt jobb så är det klart att det väger upp, men jag 
vet inte, är det bara ett halvschysst jobb som skulle ha kunnat vara vartsom-
helst så är frågan om man blir kvar.” 
(Student vid BSI) 
 
De flesta av studenterna säger sig ha vant sig vid de långa avstånden till ex-
empelvis ett större serviceutbud och familj i sin hemkommun. 
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”Ja, jag bodde i en större mellansvensk stad (förf. omskrivning) och hade 18 
mil hem och då var jag aldrig hemma för jag tyckte att avståndet var för 
långt men här har det ju hänt att vi dragit på en fest i Luleå och kört 20 mil 
och hem samma kväll (skratt).” 
(Student vid BSI) 
 
En intressant iakttagelse man kan göra i dessa studenters svar, är att de ge-
nom att befinna sig i Arvidsjaur under sin utbildning fått prova att bo i Norr-
bottens inland och att denna erfarenhet i alla fall (i de flestas fall) inte av-
skräckt dem utan kanske snarare tvärtom. Ovan refererade ingenjör, med 
utländskt ursprung, beskriver en liknande process där han över tiden och 
innan han flyttade, fick en bild av vad han hade att förvänta sig av ett liv i 
Arjeplog och att det hade en viss betydelse i hans flyttbeslut. Ingen av de 
intervjuade studenterna har anknytning till Norrbottens inland utan kommer 
långväga ifrån men har, som det verkar, alltså ha anpassat sig ganska väl. 
 
De intervjuade studenterna är tämligen unga och de prioriteringar de gör 
idag kan komma att förändras. Studenterna själva reflekterar över det och 
nämner par- och familjebildning som avgörande faktorer som påverkar dessa 
prioriteringar, ”allting handlar ju om man skaffar familj eller inte”. De är 
medvetna om att deras nätverk av vänner i Arvidsjaur i huvudsak består av 
andra studenter och att sådant förändras efter examen. De tror också att det 
kan vara besvärligt att hitta någon att bli tillsammans med i Arjeplog ”Att 
man hittar drömjobb och drömtjej i Arjeplog, det vet jag inte om det finns på 
världskartan.”. Någon nämner också de svårigheter det skulle kunna bli för 
den medflyttande partnern att få ett arbete. Samtidigt tror de att Arjeplog, 
eller snarare Arvidsjaur som de säger sig föredra, kan vara en mycket god 
uppväxtmiljö för barn. Några tror också att de i ett läge, då de har egen fa-
milj, kan komma att känna ett mindre behov av resor ”hem” till anhöriga. De 
perioder av frånvaro från Arjeplog ett ingenjörsarbete kan innebära, ser de 
som ett mindre problem så länge de är ensamstående, då det snarare upplevs 
som mycket intressant och spännande. Att vara borta längre perioder, kring 
en månad eller längre skulle dock vara svårt att förena med ett familjeliv, 
tror de. För ”husfridens skull”, som någon skämtsamt uttrycker det. De är 
medvetna om att det finns uppfattningar i samhället om att det vore ”enkla-
re” för en manlig ingenjör att vara frånvarande längre perioder. Då det 
kommer till ett mer personligt ställningstagande så framkommer det olika 
uppfattningar om detta, som både ligger i linje med gängse traditionella 
könsrollsuppfattningar men också på tvärs med dem. 
 
En fordonstestentreprenör menar att det i Arjeplog, liksom på annat håll i 
Sverige för den delen, anses mindre uppseendeväckande om mannen i famil-
jen pendlar långt och är frånvarande från hemmet under längre perioder. 
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Vidare uppger denne att det är vanligt i Arjeplog att män pendlar till gruvor-
na i Gällivare och Kiruna och att de ”är borta veckovis och det är som väl-
digt normalt.”. Fordonstestföretagaren tror själv att detta kan vara ”biolo-
giskt betingat” och med uråldriga traditioner. Detta är också en förklaring 
till att män kan stanna kvar på orten och få en utkomst, menar fordonstestfö-
retagaren. Det är mer accepterat för dem att arbetspendla på detta vis, än vad 
det är för kvinnor. Den intervjuade testföretagaren håller med om att detta 
kan ha betydelse för jämställdheten, då kvinnors handlingsutrymme för arbe-
te och studier med mera minskar på grund av deras åtaganden för familj och 
hem och att pappors relation till barnen påverkas. Om en kvinna skulle be-
höva pendla till exempelvis Umeå, skulle folk höja på ögonbrynen och undra 
” …vad är det för en mamma?” tror entreprenören. För kvinnors del upplevs 
detta för det mesta inte som ett större problem, då de själva vill vara nära 
barnen och att ”när lönepapperet kommer att det är ju ganska okej att han 
far och får mycket traktamente och det är ju hög lön”, tror denne företagare. 
 
 
 
Jag upplever att denne fordonstestentreprenör är aningen kluven till dessa 
beskrivna omständigheter och mer konstaterar, att det är så ”det ligger till”. 
Vederbörande ger en tämligen korrekt bild av pendlingsmönster för män 
respektive kvinnor. Familjer i Sverige tenderar i hög grad att bosätta sig i ett 
sådant läge att kvinnan i familjen har ett relativt kortare avstånd mellan hem 
och arbete, inte minst gäller detta för familjer med små barn.149 Talet om att 
kvinnor har svårt att hitta ett arbete i Arjeplog måste därför betraktas som en 
utsaga som bygger på vissa antaganden om könsroller samt en uppfattning 
där mäns, till skillnad mot kvinnors, föräldraskap betraktas som en frivillig-
het. Att det då skulle finnas en i Arjeplog lokal kultur eller kanske snarare 
vana, att män åker bort periodvis i arbetet, kan kanske bidra till att lindra 
upplevelsen av de olägenheter det kan innebära för en familj, där den manli-
ga ingenjören/familjefadern gör detta. Å andra sidan kan man ju fråga sig om 
det kanske av samma skäl skulle upplevas vara till besvär om ingenjören 
också vore en mamma? Det går också att spekulera i att en, eventuell respek-
tive som flyttar med en ingenjör kanske kommer från en annan ”kultur” där 
det anses vara lika ”naturligt” att föräldrarna delar lika på ansvaret för hem 
och familj. Upplevelsen av den arbetspendlande tillvaron för ingenjören, 
skulle då kanske uppfattas som mer påfrestande. 
 
En högre tjänsteman med ansvar för lokala näringslivsutvecklingsfrågor tror 
att Arjeplogs litenhet har betydelse då personer ska rekryteras och nämner att 
de som inte blivit kvar har tyckt att det varit ”för litet utbud av allting och 

                               
149 Friberg, T. Det uppsplittrade rummet. Regionförstoring i ett genusperspektiv, I Regional-
politikens geografi – Regional tillväxt i teori och praktik, Andersson, F., Ek, R., Molina, I. 
(red.) s. 257 – 283, Malmö, Studentlitteratur, 2008, s. 262. 
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man upplever att man inte riktigt kommit in i samhället.”. Det är heller inte 
så enkelt att ordna fram ett arbete åt den medföljande partnern på grund av 
den begränsade arbetsmarknaden, menar han. Med anledning av mitt reso-
nemang ovan om de arbetspendlande männen, kan man fråga sig om han i 
denna utsaga förutsätter att kvinnan i förhållandet behöver ett arbete i närma-
re anslutning till hemmet. Skulle mäns respektive kvinnors möjligheter att 
arbetspendla bedömas helt lika skulle ju den begränsade lokala arbetsmark-
naden inte vara ett avgörande hinder, då kvinnan liksom mannen i ett förhål-
lande skulle kunna arbetspendla över lika långa avstånd. Vidare menar han 
att det inte varit något större problem för dem som flyttat till Arjeplog att 
skaffa sig en partner,  
 
”För de ensamstående har jag inte hört att det ska vara några bekymmer 
och antingen så träffar man någon som man vill leva med eller så gör man 
det inte.” 
(Högre tjänsteman i Arjeplog med ansvar för lokala näringslivsutvecklings-
frågor) 
 
I dagsläget är branschens behov av ingenjörsmässig spetskompetens inte så 
stort, konstaterar han vidare, men tror så här om branschen utvecklas i den 
riktningen:”ett intressant arbete är viktigare än det här om det finns kvinnor 
i närheten och så vidare.”. Friberg menar att om föreställningar om kön lyfts 
fram och problematiseras, kan det uppfattas som utmanande och bidra till 
olika motreaktioner. Ett sätt att ”hantera” frågor om könens betydelse kan 
vara att förlägga frågan om manligt och kvinnligt till privatlivet och därmed 
något som inte kan (bör?) beaktas i ett professionellt sammanhang.150 Ovan-
stående uttalande verkar i alla fall vittna om att familjesituation och tolkning 
av könsroller, inte anses ha någon större betydelse vid rekrytering av ingen-
jörer. 

Förutsättningar för kompetensförsörjning i glesbygd 
Ur ovanstående framkommer två olika perspektiv om hur denna typ av 
spetskompetens ska kunna rekryteras och framförallt behållas i fordonstest-
regionen och båda kan relateras till olika dimensioner av närhet. Båda syn-
sätten får också implikationer för ett individperspektiv där frågan hur indivi-
den bäst förbereds och ska vara beskaffad för att passa i fordonstestverksam-
heten i Arjeplog. 
 
Ett första perspektiv på detta är, ifall branschen kan utvecklas i en riktning 
mot kvalificerade tjänster, så kan anställningar i en sådan miljö upplevas 
                               
150 Friberg, T. 2008, s. 277. 
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som så pass intressanta att andra förutsättningar (exempelvis att bo i gles-
bygdens Arjeplog) blir mer underordnade. Om man renodlar det synsättet 
ligger det nära till hands att placera utbildningen för bilsystemingenjörer på 
campus i Luleå. Där finns en geografisk närhet till de kognitiva resurserna i 
en institutionell miljö som bland annat består av gemensamma uppfattningar 
om hur utbildning och forskning bör bedrivas. 
 
Ett andra perspektiv är om ingenjörstjänsterna inte upplevs som nog stimule-
rande och de allmänna villkoren något sämre. Det förmodas kunna leda till 
att ingenjörer som saknar lokal anknytning söker sig vidare. Om man renod-
lar detta synsätt där de sociala och geografiska aspekterna av närhet också 
betonas blir det viktigt att verka för att rekrytera lokala förmågor eller perso-
ner med kontakt med branschen och erfarenhet av en tillvaro i glesbygd. 
Från branschens sida vittnas det om fördelarna med att lära känna de perso-
ner de avser att rekrytera inte minst då dessa personer kan komma att stå för 
en del av den så betydelsefulla sociala närheten till kundföretagen. En geo-
grafisk närhet till sociala kontakter påverkar de ingenjörer som redan är 
verksamma och har betydelse för deras närvaro i fordonstestregionen. De 
geografiska avstånden till andra aspekter av tillvaron såsom, exempelvis ett 
större shopping- och serviceutbud, upplevs inte som alltför problematiskt. 
Intressant nog är det just de sociala kontakterna också något som Bilsystem-
ingenjörsstudenterna lyfter fram. De har genom sin närvaro i testregionen 
visserligen inte kommit i kontakt med branschen, på det vis de önskat, men 
de har fått en viss inblick i vad tillvaron i Norrlands inland kan innebära. Det 
gäller exempelvis upplevelsen av geografiskt avstånd. Institutionell närhet i 
fordonstestregionen, uppfattningar om könsroller, hänger samman med geo-
grafiskt avstånd (exempelvis medges långväga pendling för män) och påver-
kar villkoren olika för män och kvinnor vilket kan få betydelse vid kompe-
tensförsörjning. En fråga som aktualiseras vid rekrytering är; hur kan en 
tillvaro som ingenjör/partner till en ingenjör kombineras i en glesbygdskon-
text? 
 
Detta visar också att geografisk närhet inte är någon garanti för att den efter-
strävansvärda kontakten med branschen ska uppstå. Det organisatoriska av-
ståndet förefaller alltför stort för att möjliggöra dessa kontakter. Detta bott-
nar säkerligen i sin tur i ett institutionellt avstånd där olika kulturer, den aka-
demiska och den kommersiella, står en bit ifrån varandra. Som tidigare 
nämnts finns det skäl att tro att en ökad social och geografisk närhet kan 
bidra till att överbrygga detta avstånd. Ett trippelhelixsamarbete bör också ta 
hänsyn till dessa aspekter av närhet då de mycket direkt påverkar samarbets-
förhållandena. Då ett trippelhelixsamarbete bedrivs i glesbygd, med de olika 
aspekterna av närhet som utvecklats och finns närvarande på var sitt håll, 
behöver sålunda även geografiska och sociala infallsvinklar på individnivå 
beaktas. 
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Betraktar man fordonstestverksamheten ur ett klusterperspektiv så aktualise-
ras den systemansats som kännetecknar detta perspektiv då de olika dimen-
sionerna av närhet kommer in i bilden. Det är således viktigt att försöka ha 
en bredd i synen på vad som utvecklar klustret. Ett tredje perspektiv, som 
anknyter till det resonemanget, och som framkommit i min undersökning 
handlar om att utgå ifrån de förutsättningar som redan finns och kanske kan 
tillskapas i Arjeplog. Det handlar då om de faktorer som kan bidra till att 
behålla och utveckla fordonstestnäringens position och även mer specifikt 
vad som har betydelse då det gäller att kunna rekrytera och behålla kompe-
tens. Det är de för fordonstestnäringen lokala förutsättningarna som upp-
märksammas i det kommande kapitlet. 
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Kapitel 6, Det ömsesidiga beroendet mellan 
Arjeplogs kommun och fordonstestbranschen 

Arjeplogs beroende av fordonstestnäringen är stort men det gäller också det 
omvända förhållandet, det vill säga att fordonstestverksamheten är beroende 
av åtminstone ett minimum av samhällelig service. Samtidigt är Arjeplog ett 
litet samhälle med jämförelsevis små kommunala resurser och dras liksom 
en hel del andra glesbygdskommuner med demografiskt relaterade problem 
med mera. En företrädare för fordonstestbranschen beskriver det som en 
hotbild, på följande vis: 
 
”Det är ett reellt hot att Arjeplogs kommun inte längre fungerar så att man 
inte längre orkar leverera de samhällstjänster som en kommun ska göra. Då 
tappar ju kommunen sin attraktionskraft för de som bor där, i alla fall för 
alla som inte är infödda och äger hus och mark och så. Det är svårare att 
rekrytera helt enkelt.” 
(Fordonstestentreprenör) 
 
Han berättar också att det finns en viss, om än mindre, mediebevakning av 
Arjeplog hos kundföretagen och att de ”reagerar” då det skrivs artiklar i 
lokalpressen som har bäring mot dem. ”Det är klart att det skulle skapa en 
oro hos viktiga kunder om man får intrycket att Arjeplogs kommun håller på 
att falla sönder”.  
 
Aarsaether och Suopajärvi menar att periferins förutsättningar för att innova-
tioner av olika slag ska uppkomma inte ska underskattas. Gränsöverskridan-
de samarbeten mellan olika sektorer och aktörer, vilket kan ge en god jord-
mån för nya idéer, är i periferins glesa sammanhang en närmast tvingande 
nödvändighet,151 vilket också understryks i andra studier.152 I miljöer där 
avståndet till service och annat stöd är långt, växer det dessutom ofta fram en 
problemlösningsberedskap baserad på självtillit och dessa bägge faktorer är 
viktiga för nya idéer och nya sätt att sköta saker på.153 
 
Lokala attityder, med ursprung i lokala identiteter, har betydelse för ett sam-
hälles omställning i en föränderlig värld. Detta har inte minst betydelse i 
                               
151 Aarsaether, N., Suopajärvi, L. 2004, s. 24 
152 Jauhiainen J., Suorsa K. (2008) s. 288. 
153 Aarsaether, N., Suopajärvi, L. 2004, s. 24. 
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perifera samhällen, som tidigare dominerats av primära näringar som exem-
pelvis gruvdrift och skogsbruk. Ett sådant samhälles förmåga, att utifrån en 
lokal identitet, forma nya sätt att ta till vara på lokala förutsättningar är avgö-
rande för dess framtida utveckling.154 I Arjeplogs fall skulle man kunna påstå 
att en dylik omvandling varit en avgörande faktor för ortens fortbestånd. 
Fordonstestbranschens kraftiga expansion och stora dominans på näringsli-
vet i Arjeplog har inneburit att ortens beroende av näringen knappast kan 
överdrivas. Det är dock så att näringen i sin tur är beroende av det omgivan-
de samhället. Denna ömsesidiga påverkan och beroende är intressant och i 
det följande avsnittet kommer jag att redogöra för hur attityder i Arjeplog 
påverkar och påverkats av fordonstestverksamheten och hur lokala aktörer 
tänker kring faktorer som har betydelse för att utveckla denna vintertestdes-
tination. Några av dem som på plats i Arjeplog under tidens gång följt for-
donstestnäringen, har fått komma tills tals i mitt material. Till denna skara 
räknas förstås företrädare från branschen men också personer med stödjande 
funktioner, från det lokala näringslivsutvecklingsbolaget och från branschor-
ganisationen SPGA, samt företrädare från den politiska sfären. Med sina 
olika perspektiv, exempelvis från personer med erfarenheter från Arjeplog 
som är äldre än fordonstestverksamheten själv och i något fall med inflytta-
rens perspektiv och även ur ett politiskt helhetsperspektiv, tecknas en bild av 
en närings men också ett samhälles utveckling. 

Fordonstestnäringens inverkan på attityder i Arjeplog 
I Arjeplogs historia har gruvdrift och skogsbruk varit viktiga näringar för 
sysselsättningen, vilket också format människors synsätt på bland annat ut-
bildning menar en högre tjänsteman i Arjeplog med ansvar för lokala när-
ingslivsutvecklingsfrågor: 
 
”Jo, och en snabb nettokalkyl visade på att det var rena vansinnet att utbilda 
sig. För inom gruvnäringen har man haft så höga löner från första dagen, så 
det fanns liksom ingen sporre till utbildning.” 
(Högre tjänsteman i Arjeplog med ansvar för lokala näringslivsutvecklings-
frågor) 
 
De som ändå velat utbilda sig har på grund av den begränsade arbetsmark-
naden och kanske på grund av att man träffat någon under studietiden, flyttat 
från orten för gott. Dessa attityder lever fortfarande kvar, tror han, och även 

                               
154 Aarsaether, N. och Baerenholdt, O. Chapter 1, Understanding Local Dynamics and Go-
vernance in Northern Regions. I Transforming the local – Coping strategies and Regional 
Policies. Aarsaether, N. och Baerenholdt, O. (red). S. 15 – 42. Copenhagen: Nordic Council 
of Ministers, 2001. s. 38. 
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om tiderna förändras så ”tar det rätt lång tid innan skadorna är återställda”. 
Han vill dock framhålla betydelsen av den begynnande framväxten av en 
lokal stolthet över den utveckling som skett i Arjeplog som inte funnits tidi-
gare. 
 
”För om det flyttar hit någon så var det inte många år sedan genomsnittsar-
jeplogaren frågade ”Varför i himmelen flyttar du hit”.”  
(Högre tjänsteman i Arjeplog med ansvar för lokala näringslivsutvecklings-
frågor) 
 
Denna självuppfattning håller sålunda på att förändras tack vare fordonstest-
industrin menar han, ”här är vi jämlikar och gelikar med folk från kontinen-
ten”. Detta att försöka förändra arjeplogbornas attityder, vilket han själv 
också försöker bidra till, kan dock stundtals upplevas som ett ”oerhört svårt 
projekt” även om riktningen känns otvetydig, enligt honom.  
 
Flera av dessa lokala aktörer framhåller den positiva attityden till fordons-
testnäringen hos lokalbefolkningen och somliga menar att detta också kan 
räknas som en inte oväsentlig lokaliseringsfaktor. Detta illustreras med att 
människor på orten hjälper till att varsko berörda då misstänkta spioner stry-
ker omkring och att rennäringens aktörer har varit ”välvilliga” och ställt 
”rimliga krav på ersättning”. En av de intervjuade tror att en bidragande 
faktor till dessa attityder ligger i att värdet är väl synligt för ortsborna ”man 
får ersättning tillbaka direkt kopplat till verksamheten här”. Fordonstestnär-
ingen sysselsätter direkt och indirekt en stor andel av invånarna och flera 
Arjeplogsbor hyr också ut sina hus under säsong till tillresta testingenjörer 
och det, om än lilla lokala näringslivet, drar naturligtvis också nytta av besö-
karna.  
 
Även om attityderna i huvudsak är positiva till fordonstestningen, ur näring-
ens perspektiv, så kan lokala synsätt fortfarande ha en viss hämmande inver-
kan, menar dock en företrädare för ett fordonstestföretag. Han beskriver hur 
de som företag ”är ute och reser runt hela världen och skaffar oss intryck”. 
Bland annat dessa intryck leder till en helt annan omvärldsanalys, än för den 
invånare i Arjeplog som ”lever i sin bubbla, på nåt sätt, i sin närmiljö, och 
tänker på sina dagliga bekymmer och problem” tror han. Den vidare om-
världsanalys han talar om underlättas om man kommer utanför lokalsamhäl-
let; 
 
”Det kan ju vara så att du kommer ny i en organisation, det behöver ju inte 
vara att komma in i glesbygd, utan det kan ju vara att du är nyanställd i en 
organisation och du märker att de andra där, de har jobbat med varandra i 
fem års tid och de har en massa förutfattade meningar, och så här har vi 
alltid gjort och så här bör det vara och allt det där. Du (skratt) ser det på ett 
annat sätt och ännu mer blir det då kanske på en liten ort där folk är släkt 



 137 

med varandra, de känner varandra, de är grannar och de har barn på sam-
ma skola och man vill inte trampa på tår, man vill inte hamna i konflikter 
och man vill inte vara tydlig för då kan någon bli arg och hela det här. Kan 
du då komma in utifrån då har du inte de här restriktionerna på dig. Det 
värsta som kan hända är att folk blir arg på dig men de kan i alla fall inte 
haka upp det på vad din farfar gjorde eller att din bror bor två hus bort och 
nu ska han få fan för vad den här killen sa och… det finns inget sånt. Man 
kan på något sätt agera lite tydligare och friare.” 
(Fordonstestentreprenör) 

Attityder i förändring 
Hos flera av mina informanter finns en medvetenhet om attitydernas påver-
kan men också att dessa attityder är föränderliga. Attityder till och uppfatt-
ningar hos lokalbefolkningen, om fordonstestbranschens utveckling, anses 
av några vara en förutsättning som kan påverka branschen och exempelvis 
möjligheterna till lokal rekrytering av spetskompetens. Denna medvetenhet 
leder sedan vidare i olika uppfattningar om vad som borde göras. En företrä-
dare för fordonstestbranschen tror att attityder i lokalsamhället ibland kan ha 
betydelse för inställningen hos exempelvis unga, att studera vidare efter 
gymnasiet och pekar på föräldrarnas ansvar att uppmuntra ungdomarna att ta 
sådana ”språng”. Samme person menar att Arjeplogs potential fortfarande 
underskattas, att man ”inte har förstått hur dynamiskt det är”. Med ”dyna-
miskt” avser han den blandning av internationella och lokala kontakter som 
återfinns främst vintertid på den lilla orten. 
 
”Det finns en dynamik i det, hur du kombinerar olika kunders eller olika 
personers intressen och det kan uppstå affärer och affärsmöjligheter på det 
sättet som är ganska unikt.” 
(Fordonstestentreprenör) 
 
Antropologiska studier ger honom ett visst stöd i sådana tankar. Welz pekar 
på fördelarna för att innovationer ska uppstå med en miljö, där heterogena 
sociala aktörer möts och där det råder en öppenhet gentemot aktörer från 
andra miljöer.155 Ett sätt att ytterligare skapa förutsättningar för att ta tillvara 
på denna potential, menar denne fordonstestentreprenör, är att det vore för-
delaktigt om antalet akademiker ökade och det skulle bidra till att ”öka den 
totala kunskapsmassan” och i och med detta komplettera bilden av lokal-
samhället, inte minst hos invånarna själva, med bilden av ”en ny era där 
man satsar på kunskapsintensiva arbeten”. Han tror inte att det räcker att 
bara locka med att det är ett ”bra fiske och mycket vidder och sådant där”. 
Vidare exemplifierar han potentialen med den växande eventverksamheten, 

                               
155 Welz, G. The cultural swirl: antropological perspektives on innovation, Global Networks – 
A Journal of Transnational Affairs, Vol. 3, Iss. 3, (2003) s. 266. 
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som har börjat komma igång beroende på att ”den här miljön som finns runt 
fordonstest och bilrelaterade verksamheter är ju en väldigt dynamisk miljö”. 
 
En ökad bredd på och ett ökat antal mer kvalificerade arbeten inom helt 
andra verksamheter än inom fordonstest, skulle inte bara öka dynamiken och 
den totala ”kunskapsmassan” utan troligen också bidra till att arbetstillfällen 
tillkommer för en, många gånger, välutbildad partner till ingenjören. 
 
I min studie har jag konfronterat några av de lokala aktörerna med denna 
vision och reaktionerna är blandade. Arjeplogs kommunstyrelseordförande 
tror att lokala attityder till högre utbildning har en inverkan och menar att 
”det enklaste vore att kunna se de här jobben, exempelvis 20 svenska ingen-
jörer som arbetar här”. Istället, menar hon, ser kommunmedborgarna de 
tillresta, i stor utsträckning utländska ingenjörer som kommer dit under hög-
säsong, vilket inte främjat framväxten av en lokal insikt i fördelen med att 
skaffa sig exempelvis en civilingenjörsutbildning. Hon tillägger dock att det 
inte bara är dessa synliga exempel som kan få folk att utbilda sig, då de fak-
tiskt också av sig själva kan känna en sådan önskan. Kommunalrådet Flink-
feldt Jansson är medveten om att det finns skeptiska uppfattningar om att 
skaffa sig en utbildning men menar ändå att det på de senaste 25 åren skett 
en mycket stor förändring. Hon förefaller i övrigt att i stort sympatisera med 
nämnda vision om branschens och Arjeplogs framtid och tror att attityderna 
kan förändras, inte minst med avstamp i den befogade stolthet över fordons-
testbranschen som finns i Arjeplog. Hon menar i sin egen vision om bran-
schens framtid att den kommer att tillhandahålla mer kvalificerade tjänster 
och att det då inte minst för ortens fordonstestentreprenörer är betydelsefullt 
att förhålla sig till det. Hon pratar om ”ovanifrån och underifrån- perspek-
tiv” och menar ”att vara framsynt innebär att man befäster sin ställning som 
en ort att komma till som kund.” Det andra perspektivet utgår ifrån ett under-
ifrån-perspektiv, som jag uppfattar henne, och innebär ”att ställa krav på att 
kunden ska veta vad de efterfrågar”. Det gör dessa högt kvalificerade kun-
der och främst söker de inom sin egen organisation, menar hon och säger 
”allt som skapar intäkter på plats är vi ju intresserade av”. Detta sistnämn-
da kan man dock se ur olika perspektiv, då det å ena sidan skulle tillföra 
företaget intäkter om fler tjänster kunde erbjudas lokalt men å andra sidan är 
det flera invånare som drar nytta av den mängd utländska ingenjörer som 
vintertid besöker orten. Det kan vara så att det samhälleliga stödet, till ex-
empel trainee-utbildningen kan upplevas som ett gynnande av en viss inrikt-
ning i fordonstestbranschen, tror hon, men att det kan vara nödvändigt att: 
 
”Om man lyfter sig själv i kragen och börjar fundera över hur verkligheten 
egentligen ser ut … Om man tror att det är viktigt att vi ska fortsätta, att vi 
ska erbjuda riktigt kvalificerade tjänster, att man ska vara ett ställe där man 
slås av hur många högskoleutbildade det är per capita, då är det ju den vä-
gen man måste gå, det är framtidsvägen.” 
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(Britta Flinkfeldt Jansson, kommunstyrelsens ordförande) 
 
Även representanter för Akademi Norr tror att bilden, av fordonstestnäringen 
hos medborgarna, påverkar deras syn på vilka arbeten inom branschen som 
kan vara tillgängliga för ortsbor. En delförklaring till detta, menar de, kan 
också vara att branschen själva inte ”flaggat” så mycket för sin verksamhet 
vilket kan ha sitt ursprung i den ”hemlighetskultur” som den kännetecknas 
av. Akademi Norr, vill utifrån sitt perspektiv (förstås), betona betydelsen av 
utbildning som en avgörande faktor för regional utveckling. En viktig kom-
ponent i detta blir då att erbjuda goda möjligheter till utbildning och kompe-
tensutveckling. 
 
En fordonstestföretagare håller med i beskrivningen av lokalsamhället och 
de attityder, till exempelvis utbildning som finns med en ”stor utflyttning 
utav de kapaciteter, de yngre människor som du skulle behöva ha kvar”. 
Arbeten där det finns krav på högre utbildning är få i Arjeplog, menar han, 
och erfarenheter av högre utbildning är mycket sparsamt förekommande. En 
annan lokal aktör med inblick i branschen menar att attityderna i lokalsam-
hället till utbildning är positiva och behovet av utbildning är väl tillgodosett, 
både i och med BSI - utbildningen och olika yrkesutbildningar i Arvidsjaur. 
En fordonstestentreprenör vill betona vikten av att det finns en ”blandning 
av alla människor” och att de gärna skulle anställa personer som ”har det 
tankesättet” och syftar på ”de här som vill utbilda sig som vill vara den här 
forskartypen”. Ytterligare en fordonstestföretagare uttrycker sig mer skep-
tiskt ”Jag är ju ortsbo, jag är realist” och menar med hänvisning till ”geo-
grafin” är det ”orealistiskt” att tänka sig någon större mentalitets- och sam-
hällsförändring i Arjeplog. De som flyttar in utifrån är inte många och utgör 
en smal grupp, ”det finns naturälskare och såna där, för det är ju det som är 
tjusningen i Arjeplog, att man har den här vackra naturen men det kan man 
inte leva på.” 
 
En sak som är tänkvärd med den sistnämnda uppfattningen är; att om det då 
inbegriper att man tänker sig att branschen kommer att utvecklas i huvudsakli-
gen små steg och i begränsad omfattning mot ett större kunskapsinnehåll i 
tjänsterna och att man bland annat därför vill rekrytera lokalt för att behålla 
dessa ingenjörer, kan dylika attityder motverka just detta. Det är väl just en 
sådan omvärldsanalys som gör att ungdomar med lokal anknytning väljer att 
inte utbilda sig till fordonstestingenjörer? Det vill säga, finns det en lokalt väl 
spridd skepsis eller okunskap om den här utvecklingen, så kanske man drar sig 
för att utbilda sig. Det kan, i sin tur, försvåra den lokala rekrytering man fak-
tiskt eftersträvar. Å andra sidan kan man förstås också betrakta detta och vissa 
andra företags skepsis som sund och kommen ur en framgångsrik strategi, som 
inneburit att nära följa och möta kundens behov och låta det vara vägledande 
för en hållbar utveckling av företaget. Attityder till fordonstestnäringen i Arje-
plog är således av betydelse för branschen. Medvetenheten om lokalsamhällets 
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beroende av branschen är alltså hög men hur ser aktörerna på det omvända, det 
vill säga branschens beroende av lokalsamhället? 

Behovet av kommunikation mellan lokala aktörer 
Om då det ömsesidiga beroendet mellan bransch och samhälle uppfattas som 
ett faktum, blir det intressant att studera hur de ingående aktörerna ser på 
vilka förbättringsområden som finns och vad som kan göras för att förbättra 
testdestinationens förutsättningar. Aarsaether menar att kommunen kan ha en 
viktig roll att spela i ett utvecklingsarbete men att det hänger på att man spe-
lar den rollen med ett stort mått av flexibilitet, eftersom olika typer av 
innovationsaktiviteter kan innebära helt olika handlingssätt.156 En förutsätt-
ning för att kunna vara flexibel och kunna möta olika typer av stöttningsbe-
hov torde då vara att kommunikationen är nära och frekvent. 
 
En aspekt som lyfts fram är att de lokala aktörerna borde komma närmare 
varandra genom en tätare kommunikation. Det skulle kunna bidra till kon-
struktiva och på kunskap byggda åtgärder. Kunskapen bland medborgarna 
om vad branschen gör kunde vara större, menar en fordonstestentreprenör 
och ”på det politiska planet är den ju förfärande låg”.  
 
”Att kommunen på ett naturligt sätt, kommunalrådet och så vidare skulle 
samspela med branschen i en utveckling eller med de lokala företagen ska 
jag väl säga, i en utvecklingsprocess, det finns ingenting sånt.” 
(Fordonstestentreprenör) 
 
Anledningen till att denna dialog inte kommer till stånd tror han beror på en 
historia där de privata företagen inte varit intresserade av något utbyte med 
den offentliga sfären och en, som han menar, överdriven försiktighet hos 
offentliga företrädare, som gjort att man att strävat efter att inte trampa nå-
gon på tårna. Denna effekt förstärks av Arjeplogs litenhet där ”alla känner 
varandra på något sätt”. De insatser som gjorts av kommunen har varit 
”väldigt generella och också väldigt okänsliga för kritik” och har handlat 
om att exempelvis utöka kapaciteten i informationsnätverken. 
 
Jag uppfattar att han med detta menar att kommunens deltagande i samarbe-
ten med branschen skulle kunna ha en bredare ansats än enbart de infrastruk-
turella. Andra aktörer med lokal anknytning vill dock framhålla just dessa 
infrastrukturella satsningar, där det gäller att skaffa fram bästa möjliga mate-
riella förutsättningar framför frågor om exempelvis kompetensförsörjning. 
En företrädare för ett fordonstestföretag ger ett exempel på förutsättnings-
skapande infrastruktur i bristen på en tankningsstation för gas i Arjeplog. 
                               
156 Aarsaether, N. 2004, s. 257. 
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Det borde vara prioriterat med tanke på ortens varumärke som ett centrum 
för biltest. Att driva en sådan allmän tankningsstation kan innebära en kost-
nad som är alltför betungande för ett enskilt fordonstestföretag, menar for-
donstestentreprenören. I dagsläget kan denna brist istället tvinga fram att de i 
deras fall lastar på bilar på lastbilar och kör dem ner till Piteå för att tanka 
dem. De efterlyser därför initiativ från offentliga aktörer så att de som driver 
dessa tankningsstationer får hjälp och stöttning. 
 
Kontakten mellan bransch och kommunstyrelse förefaller således kunna 
förbättras då kontakterna till och med ibland uppfattas som ”i princip noll”, 
som en fordonstestföretagare uttrycker det. Även andra aktörer känner delvis 
igen sig i den bilden och en person med lokal anknytning till fordonstestnär-
ingen i Arjeplog menar att de bristfälliga kontakterna kan bero på ett svik-
tande intresse för sådana frågor hos ledande politiker, som har haft andra 
hjärtefrågor. Generellt har det dock varit så, menar denne person, att man 
från politiskt håll ställer upp då man kan och att ”man begriper vikten av det 
här”. Denna näring har också hittills klarat sig mycket väl utan någon större 
inblandning från det offentliga och har utvecklats, ”inte tack vare politiken 
utan trots politiken.” Det finns dock också bland fordonstestföretagen de 
med en mer positiv bild av kommunens agerande, vilket exemplifieras med 
att politikerna i den fysiska planeringen i stor utsträckning möter branschens 
önskemål och att kommunen med sina begränsade resurser ”gör vad de 
kan”. Det är avsevärda medel som investerats i regionen även om merparten 
kommer från fordonstestföretagen och kundföretagen själva. En person med 
mångårig inblick i länsstyrelsens arbete vill inte överbetona de offentliga 
medlens betydelse men heller inte förminska den, då de varit viktiga för 
branschens utveckling. En handläggare från samma myndighet påpekar, med 
anledning av de stödpengar som utgått, att det inte är pengar det kanske 
främst kommer an på om företagen ska lyckas med en omställning av bran-
schen mot mer avancerade tjänster, då dessa är rikligt förekommande i denna 
expansiva bransch. 
 
Kommunalrådet Britta Flinkfeldt Jansson som tillträdde hösten 2009 vill inte 
uttala sig om det som varit men säger sig själv ha en branschtillvänd syn, 
”det är självklart att ringer de, går de före i kön”. Kommunalrådet anser 
emellertid att finanskrisen visat på de risker som kan finnas med en alltför 
ensidig inriktning på en ort och samtidigt uttrycker hon att det på en ort som 
Arjeplog inte är så enkelt att åstadkomma ett varierat näringsliv även om det 
förstås vore önskvärt. 
 
Hon har varit på besök hos något branschföretag och har en ambition att 
träffa fler, berättar hon. Vidare ser hon ett behov av att ha en god framför-
hållning för kommunens översiktsplanering ”då investeringsbeslut kan gå 
fort i branschen”. Hon ser på sin roll som företrädare och talesperson för 
Arjeplog och dess fordonstestnäring som den kanske viktigaste. Hon vill inte 
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riktigt kalla det lobbying men hon berättar, som ett exempel på denna roll, 
att kommunens representanter uppvaktat Trafikverket i Borlänge med anled-
ning av de föreslagna hastighetssänkningarna inom fordonstestregionen. Just 
detta att hävda Arjeplogs intressen gentemot externa aktörer, är viktigt inte 
minst på det regionala planet. Hon upplever att Arjeplog ibland, jämfört med 
exempelvis Malmfälten blir ”marginaliserade”: 
 
”Vi vill ju inte vara en ”stackars kommun” som står med mössan i hand. Vi 
är en kommun med en högteknologisk verksamhet som drar in mycket peng-
ar till regionen.”. 
(Britta Flinkfeldt Jansson) 
 
Ett sätt att arbeta med detta påtryckningsarbete är förstås också att samverka 
med grannkommuner vilket man också redan gör bland annat inom CASTT. 
Detta faller sig naturligt då, som en Fordonstestentreprenör säger,  
 
”Sett ur kundens perspektiv så tittar de egentligen på Arjeplog och Arvidsja-
ur som EN testdestination. För dem hänger de här kommunerna ihop.”.  
(Fordonstestentreprenör) 
 
En företrädare för LTU tycker sig dock inom CASTT sett tendenser till en 
kamp mellan olika särintressen (där man för övrigt kan räkna LTU som ett), 
bland annat mellan de ingående kommunerna. 
 
Detta arbete med att verka för Arjeplogs och fordonstestnäringens intressen, 
menar Flinkfeldt Jansson, kan också handla om att gentemot LTU verka för 
att exempelvis förbättra möjligheterna att studera på distans från Arjeplog 
eller grannkommunen Arvidsjaur. I detta fall förmedlar hon en påtaglig fru-
stration, över sin upplevelse av svårigheterna att få gehör för sina önskemål i 
Luleå och menar att det är en bidragande orsak till att de nu istället vänt sig 
till Umeå universitet. Hon tror dock inte att det skulle behöva vara så men 
säger ”är jag inte välkommen att handla i en affär så går jag till en annan.” 
och menar då att det kan vara ”nyttigt med konkurrens”. Företrädare för 
såväl Umeå universitet som LTU vill (föga överraskande?) tona ned denna 
påstådda rivalitet. De vill istället framhålla att deras respektive utbud, av 
forskning och utbildning med bäring mot branschen, snarare kompletterar 
varandra. 

Kvinnors plats i fordonstestandets Arjeplog 
Ett av de demografiska problem som Arjeplog dras med utgörs av ett under-
skott av unga kvinnor, även om flyttbenägenheten förefaller vara likvärdig 
hos såväl unga kvinnor som män. Fordonstestbranschen är i sig mycket 
mansdominerad, då exempelvis den dominerande yrkeskategorin maskinfö-
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rare men också ingenjörer ”till 99%” är män. Av Arjeplogs 658 invånare i 
åldrarna 20 – 40 år finns det 62 fler män än kvinnor.157 Underskottet av 
kvinnor betraktas emellertid, av exempelvis en ledande företrädare för 
branschorganisationen, inte som något större problem. 
 
”Om man, som jag, har tron att det aldrig kommer att bli någon stor volym 
av kvalificerade ingenjörer som bosätter sig i Arjeplog för att hålla på med 
fordonstestnäringen, då har det ingen betydelse. De är här för att arbeta och 
inte för att roa sig.” 
(Ledande företrädare för branschorganisation) 
 
Denna uppfattning illustrerar nog på ett tämligen rimligt sätt synen på vilka 
kringliggande samhälleliga faktorer som anses betydelsefulla. Kvinnors till-
skott till branschen omnämns av flera främst i samband med servicefunktio-
ner ”att få fram mat och boende” och inom administration och det nämns att 
det också finns någon enstaka kvinna högre upp i vissa företags organisatio-
ner. Det finns en medvetenhet hos flera aktörer att det råder en brist på kvin-
nor som vill arbeta inom ”manliga” yrken. Denna föreställning bygger på en 
erfarenhet som säger att det finns mycket få kvinnor med kompetens inom 
yrken som betraktas som traditionellt manliga inom fordonstestverksamhe-
ten. Som tidigare nämnt förekommer ett antagande bland mina informanter 
som bygger på att kvinnor företrädesvis kan ta arbeten som inte innebär 
längre resor eller pendling medan sådana villkor betraktas som en självklar-
het för män. Dessa uppfattningar kan sägas vara uttryck för ett lokalt så kal-
lat genuskontrakt. Ett genuskontrakt är ett sätt att beskriva hur relationer 
mellan män och kvinnor arrangeras och därmed vad som uppfattas som 
”kvinnligt” respektive ”manligt”. Nordfeldt och Stenbacka beskriver det 
genuskontrakt som råder i delar av Norrbottens inland som traditionellt vil-
ket här betyder en könssegregerad arbetsmarknad och stora skillnader mellan 
mäns och kvinnors löner. Då fordonstestverksamheten verkar i en miljö med 
influenser från ett traditionellt genuskontrakt påverkas den förstås av detta.158 
Den starkt manligt dominerade fordonstestverksamheten kan också förstärka 
denna tendens. Denna studie visar på hur denna påverkan kan se ut, exem-
pelvis föreställningen om att det inte finns så mycket arbete åt kvinnor i Ar-
jeplog men väl för män som, underförstått, förväntas kunna pendla långa 
sträckor. Frågor om familjeförhållanden, och därmed föreställningar om 
”manligt” och ”kvinnligt”, aktualiseras också då spetskompetens ska rekryte-
ras, exempelvis betydelsen av lokal anknytning och frågor kring en partner 
till ingenjören. 
 

                               
157 Statistiska centralbyrån, 2010 – 12 – 06. 
158 Nordfeldt, M., Stenbacka, S. Regionalpolitikens lokala avtryck. I Regionalpolitikens geo-
grafi – Regional tillväxt i teori och praktik. Andersson, F., Ek, R., Molina, I. (red.) s. 185 – 
216. Malmö, Studentlitteratur 2008. s. 190. 
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En representant för LTU, som med anledning av en fråga om sin syn på jäm-
ställdhet, säger att han helst ”vill passa på den typen av frågor”. Han tycker 
sig kunna konstatera att detta är ”strukturer” som han från sin horisont inte 
kan påverka i någon större utsträckning. Att ”jämställa” sådana faktorer 
med andra blir ”löjligt”. Från ett individuellt perspektiv kan det kanske upp-
fattas så men det kanske också är en stor del av förklaringen till att ojäm-
ställda strukturer skapas och vidmakthålls. Såväl män som kvinnor uppfattar 
denna närings könsstruktur som mer eller mindre given och slutsatsen kan då 
bli att det inte är lönt att försöka påverka förhållandena. Det går då ganska 
enkelt att föreställa sig att frågor om hur arbetsmarknaden för kvinnor i Ar-
jeplog ska förbättras nedprioriteras relativt andra frågor, då man upplever att 
omständigheter och attityder ändå inte går att påverka. Det är dock inte allt-
för långsökt att tänka sig att dylika faktorer får betydelse ifall antalet testin-
genjörer skulle komma att öka i framtiden. Även om testingenjörerna inom 
en överskådlig framtid, på grund av gängse preferenser hos de som väljer att 
studera mot en sådan inriktning, kommer att fortsätta att vara män så påver-
kar kvinnors möjligheter och villkor även villigheten hos de manliga testin-
genjörerna att bli kvar på orten. Det kan också finnas skäl att ställa frågan 
om; hur en utökning av lokalt erbjudna testtjänster med en rimligtvis mins-
kande säsongsbunden tillströmning av utländska experter, påverkar arbets-
marknaden för ”kvinnliga” serviceyrken. I dagsläget så förefaller emellertid 
en sådan utveckling mycket avlägsen, då de testtjänster som erbjuds utgör en 
mycket liten volym av de totala tjänsterna. Visionen om en utvecklad tjäns-
teportfölj är dock klart inriktad mot att, i princip, ersätta stora delar av kund-
företagens testpersonalstab, vilket idag ger betydande intäkter lokalt. Det går 
att betrakta inriktningen mot att erbjuda mer avancerade tjänster lokalt som 
ett uttryck för den manligt färgade diskursen kring kluster och klusterutveck-
ling. Hur denna inriktning påverkar arbetsmarknaden för kvinnor inom det 
rådande genuskontraktet uppmärksammas i stort sett inte av mina informan-
ter och frågor kring familj och familjebildning nämns men verkar betraktas 
som ett individuellt problem och inte av särskild vikt. 
 
Det finns alltså skäl att betrakta frågan om rekrytering av spetskompetens ur 
ett bredare perspektiv, där även den övriga lokala arbetsmarknaden upp-
märksammas. Det finns en tendens bland flera men inte alla aktörer med 
intressen i fordonstestbranschen att se på näringen ur ett ganska smalt per-
spektiv, det vill säga uteslutande inriktat mot fordonstestföretagen och deras 
kunder. Det är förvisso ett uppenbart viktigt och avgörande perspektiv men 
blir alltför begränsat om det också är det enda. Detta nödvändiggör behovet 
av en bredare ansats i just glesbygd då omkringliggande direkta och indirek-
ta faktorer inte kan tas för givna. 
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Behovet av att utveckla den lokala arbetsmarknaden 
Den kompetens som under åren byggts upp kring banpreparering och därtill 
relaterade tjänster, är exempel på lokalt anknuten kompetens som det finns 
ett betydande värde i. Dessa tjänster, alltså både av service och mer teknisk 
karaktär, kan nog sägas utgöra en väsentlig del av den ”nyckelkompetens” 
som erfordras. Dessa tjänster kräver erfarenhet, servicekänsla och ibland 
även gedigna språkkunskaper och dras med den säsongsproblematik, som 
kännetecknar arbetsmarknaden i Arjeplog. Det är också därför som en av 
fordonstestföretagarna pekar på vikten av att kunna skaffa fram fler arbeten i 
Arjeplog, då de skulle utgöra ett viktigt komplement till fordonstestnäringen. 
Framförallt ser vederbörande att mer skulle kunna göras för att lokalisera 
statliga myndigheter och även företag till Arjeplog då de ofta, tack vare in-
formationsteknik ”inte behöver vara i just storstäderna”. Dessa skulle då 
bidra till en nödvändig breddning av arbetsmarknaden, som dels skulle kun-
na erbjuda arbete åt en medflyttande partner till en ingenjör men också att 
semestervikariat skulle kunna vara ett utmärkt komplement för den säsongs-
anknutna arbetskraften. Överhuvudtaget borde kommunen prioritera invåna-
re eller potentiella inflyttare ur den yngre och yrkesverksamma kategorin. 
 
”Naturligtvis ska de äldre ha, och svaga i samhället ska alltid ha så bra som 
möjligt, men satsar vi på äldreomsorgen för mycket, så lockar det ju inte den 
där gruppen jag pratar om, utan det lockar pensionärer.” 
(Fordonstestentreprenör) 
 
Ett exempel på hur denna prioritering skulle kunna se ut är i form av en ”lyx-
igare” barnomsorg (exempelvis större personaltäthet och större flexibilitet) 
för att locka just den här gruppen. 
 
Behovet av ett arbete åt en partner till en ingenjör, omtalas även av andra 
aktörer och nämns därför som en faktor för att Arjeplog ska kunna vara ett 
attraktivt alternativ för personer med spetskompetens. Kommunalrådet 
Flinkfeldt Jansson är medveten om denna problematik och nämner att de just 
startat ett samarbete bestående av en mängd lokala arbetsgivare med bland 
annat detta i åtanke, den så kallade Gränslösa gruppen. Man har där pratat 
om möjligheten att exempelvis inom gruppen samordna rekryteringsannon-
ser, vilket kanske skulle kunna ”locka ett och annat par”, hoppas hon.  
 
Enligt forskning påverkar en individs band till en plats dennes benägenhet att 
bli kvar, vilket förefaller vara en rimlig slutsats. Man kan fråga sig om dessa 
bindningsfaktorer kan påverkas och vilka som kan delta i ett sådant arbete? 
Kommunen med sitt inflytande över den fysiska planeringen, vad gäller tom-
ter, barnomsorg, skola och så vidare, torde vara en given aktör. Det finns 
också anledning att även pröva det civila samhällets kapacitet att bidra i ett 
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sådant arbete, vilket förefaller vara en viktig komponent inte minst i ”svaga” 
regioner där dessa kan ha ett betydande inflytande.159 
 
Dylika tillvägagångssätt finns också på andra mindre orter i Sverige med ett 
likartat beroende av högt kvalificerad arbetskraft, exempelvis i Ludvika.160 
Det kan säkert finnas anledning för en kommun som Arjeplog att studera 
dylika exempel. Det kan då även vara fördelaktigt att förhöra sig om vilka 
önskemål personer med spetskompetens kan ha. På så vis kan en mer riktad 
strategi, tillsammans med det lokala civila lokalsamhället, för att locka till 
sig och behålla spetskompetens byggas upp. Aarsaether påpekar, i linje med 
ett sådant resonemang, att det i regional utveckling är betydelsefullt att in-
kludera olika innovationsstödjande typer av åtgärder på den lokala kommu-
nala nivån i regionala utvecklingsstrategier.161 
 
En fordonstestföretagare kommenterar med anledning av sina ambitioner 
(som innebär en målmedveten satsning mot ingenjörstjänster) för verksam-
heten att det är viktigt för dem som företag att bidra med ”att utveckla regi-
onen som en attraktiv ort”. Han säger sig vara en del av en ”basindustri” för 
orten och att man därför har ett ”ansvar” för en utveckling av regionen. Det 
blir då viktigt att ”vi inte stannar kvar i de fåror som vi har gått i tidigare 
utan det gäller ju att hitta nya fåror, utveckla det”. Genom att ligga i ”fram-
kant” för utvecklingen, ”visa att man är intresserad”, ”erbjuda fler arbete, 
att vi erbjuder mera service” skapas det ”goodwill” och ”kontakter”, menar 
han. Detta bidrar till att inte bara gynna företagets affärsintressen, vilket 
förstås är en självklarhet, utan också det samhälle man är en del av och bero-
ende av, anser han. Denna vittsyftande strategi kostar dock på menar han:  
 
”Det är väl så att man måste stoppa in mera i det för att få överhuvudtaget 
någonting och förhoppningsvis kommer ekvationen att gå ihop i slutet.” 
(Fordonstestentreprenör) 
 
I ett mindre samhälle blir nyckelpersoner, som ovanstående företagare är ett 
exempel på, med anledning av deras höga ambitionsnivå och kontakter med 
beslutsfattare utanför lokalsamhället ”oersättliga”,162 menar Aarsaether och 
Suopajärvi. Det finns exempel på betydelsen av denna faktor för ett lyckat 

                               
159 Jensen, C. Trägårdh, B. (2004) s. 526. 
160 Ulf Hildebrandt, telefonintervju 100330, processledare för strategiska utvecklingsprojekt 
inom samverkansgruppen Samarkand i Ludvika, beskriver ett medvetet och riktat samarbete 
mellan ortens lokala arbetsgivare för att bl. a i projektet ”Jobb åt båda” men även att exem-
pelvis erbjuda attraktiva boenden åt den arbetskraftskategori som främst ABB:s etablering på 
orten behöver. 
161 Aarsaether, N. 2004, s. 262. 
162 Aarsaether, N., Suopajärvi, L. 2004, s. 21. 
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innovationsarbete i andra sparsamt befolkade regioner i Norden.163 Ser man 
inte att branschen i någon större omfattning kommer att röra sig i en riktning 
där högt kvalificerad arbetskraft efterfrågas, är en sådan ambition tämligen 
bortkastad. Om man ser framför sig att kompetensen istället kommer att 
fortsätta komma utifrån, är det istället främst de infrastrukturella faktorerna 
som kommer att vara i fokus. 

Möten mellan olika ”institutionella verkligheter” 
Tödtling betonar vikten av ”skräddarsydda” lösningar för att stödja framväx-
ten av innovationer eftersom regioners karaktäristik skiljer sig åt. Eftersom 
de strukturer som möjliggör innovationer består av nätverk, kluster och 
innovationssystem är det nödvändigt att ha en systemorienterad infallsvinkel. 
Med denna bredd ansatsen förbättras förutsättningarna för att en strategi med 
en sådan ansats ska kunna gynna de nödvändiga lärandeprocesserna. Ett 
fokus på enskilda företag och med fokus endast på forskning och ny teknik 
är därför oftast inte tillräcklig. Ett viktigt förhållningssätt eller strategi för att 
gynna innovationsverksamhet innebär interaktivitet mellan de olika aktörer-
na, vilket i sin tur är beroende av den sociala dimensionen och en därmed 
sammanhängande kommunikation.164 Dessa resonemang ligger också väl i 
linje med det underlag som denna uppsats utgör. Inte minst behovet av en 
breddad syn på vad en utveckling av fordonsverksamheten innebär och för 
med sig är nödvändig för att främja en god utveckling. 
 
Aktörerna från universitetet å ena sidan och branschen och lokalsamhället å 
den andra har en institutionell närhet i sina respektive sfärer även om det 
finns representanter från främst branschens sida som tillsammans med uni-
versitetet närmat sig varandra i deras syn på vad som är eftersträvansvärt. I 
lokalsamhället är den institutionella närheten, exempelvis då det gäller de 
lokala invånarnas uppslutning kring fordonstestverksamheten hög. Det kan 
förstås ha sin förklaring i att man på orten får mycket tillbaka i form av ar-
betstillfällen, inte minst med inriktning på service till de tillresta experterna. 
Då nya och mer avancerade tjänster ska säljas in aktualiseras ett behov av 
förändringar av attityder, till exempel inställning till utbildning, Arjeplogs 
utvecklingspotential och satsningar i ”mjuk” infrastruktur. Enligt somliga 
förefaller det dock som om det finns svårigheter hos allmänhet och bland 
politiker (åtminstone tidigare) att ta till sig en ny bild av vad branschen syss-
lar med. Om fler omfattades av denna bild skulle det underlätta en övergång 
för den lokala branschen till en mer högteknologisk inriktning. Dessa svårig-

                               
163 Aho, S., Saarelainen, T., Suopajärvi, L. Creating the North by Innovations. Six municipali-
ties in the Finnish Tornio Valley. I Innovations in the Nordic periphery. Aarsaether, N. (red.) 
s. 169 – 218, Stockholm: Nordregio, 2004, s. 212. 
164 Tödtling, F., Trippl M. (2005) s. 1211. 
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heter att få gehör för sådana idéer kan ha sin förklaring i att dessa attityder 
går på tvärs med de attityder som formats i den institutionella närhet som 
finns i fordonstestregionen om vad som är möjligt i Arjeplog. Det kan också 
vara så, att om de tillresta experterna blir allt färre så är det utbyte medbor-
garna får ut, i form av exempelvis arbetstillfällen, mer osäkert. 
 
För de företag som redan påbörjat ett arbete där man tar över även en del 
mer avancerade uppdrag så kan man således se fördelarna för sig själva, men 
också för Arjeplog med en utveckling där dylika tjänster erbjuds i än större 
omfattning än idag. Med erfarenheter från sin kognitiva, sociala, institutio-
nella och organisatoriska närhet till kundföretagen, tycker de sig kunna se 
värdet om fler blev varse de möjligheter som finns och deltog i att ta tillvara 
på de möjligheter som finns samlade på en relativt begränsad plats. Någon 
av dem pekar på att kommunikationen mellan bransch och kommunala före-
trädare kunde bli bättre, det vill säga, minska det kognitiva, organisatoriska 
och sociala avståndet. Även dessa ansatser har att verka i den miljö, som den 
lokala institutionella närheten skapat, där det anses viktigt att inte ”trampa 
någon på tårna”. I denna kontext har fordonstestentreprenörerna verkat med 
stor självständighet och oberoende och det har sålunda inte funnits något 
större behov av en närmare dialog och ännu mindre kring de nya ”mjukare 
infrastrukturfrågor” som aktualiserats på senare tid. 
 
Då det gäller frågor om den ”hårdare” typen av infrastruktur har det varit 
betydligt enklare att uppnå resultat. Detta har sannolikt varit en följd av den 
institutionella, organisatoriska och kanske också sociala närheten med läns-
styrelsen och dess tjänstemän som varit vana att hantera och möta denna 
sorts behov. Det förefaller också ha varit lättare för kommunen att finna sig 
en roll då det gäller denna typ av infrastruktur, exempelvis då det varit aktu-
ellt med påtryckningar gentemot Trafikverket. Att möta de behov som den 
”mjuka” infrastrukturen (spetskompetensen) aktualiserar är ingen enkel sak 
och kan säkert ta tid. En första ansats bör dock rimligen vara att främst bran-
schen (de som har detta behov) men också andra aktörer identifierar vari 
detta behov består och i en dialog börjar titta på lösningar. De olika aktörer-
na från bransch, lokalsamhälle och universitet har olika perspektiv och in-
tressen i utvecklingen och besitter var för sig en mycket hög kompetens som 
dock är tämligen specialiserad. Om man tänker sig att en systemansats, det 
vill säga ett helhetsperspektiv, är nödvändigt kommer dessa aktörer en och 
en att endast kunna omfatta en del av detta regionala utvecklingsarbete. I 
andra studier av regionalt innovationsarbete i ”svaga” regioner konstateras 
det att en fullständig enighet mellan dessa aktörer knappast är ett realistiskt 
mål. Vad som däremot är viktigt, är att åstadkomma en väl fungerande dia-
log mellan dem. Detta kan då bidra till avlärning av icke-konstruktiva attity-
der. För att detta ska kunna gå i lås är det viktigt att de regionala myndighe-
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terna själva omfattas av en innovationsorienterad anda.165 En koordinerande 
och förutsättningsskapande aktör med denna uppgift på regional nivå i Norr-
botten torde därför ha en roll att spela här, så att de andras olika kompetenser 
och resurser kan användas där de bäst tas till vara. 

                               
165 Morgan, K., Nauwelaers, C. (red.) 2003, s. 225. 
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Kapitel 7, Avslutande diskussion 

De nycklar som kan förklara en hel del av de svårigheter som kännetecknar 
de strategier som finns för att hantera försörjningen av spetskompetens till 
fordonstestverksamheten i glesbygdens Arjeplog kan inrymmas i de olika 
dimensionerna av begreppet närhet. Dessa olika aspekter av närhet påverkar 
varandra på olika sätt och även det trippelhelixsamarbete som pågår i for-
donstestregionen. De är också tillämpliga i en analys av fordonstestklustret 
där de olika betydelserna av närhet påverkar hur klustret utvecklas. 

En inkluderande vision 
Då hela fordonstestregionen, inklusive LTU och Umeå universitet, kan sägas 
hänga ihop representerar de på ett övergripande plan ETT intresse, nämligen 
regionens position som en av de främsta destinationerna för vintertest för 
den internationella bilindustrin. Med detta i åtanke skulle arbetet med kom-
petensförsörjning underlättas om samtliga aktörer skapade och förhöll sig till 
en någorlunda gemensam vision. Utmaningen ligger i att försöka frambringa 
en vision som uppfattas som inkluderande och där de ingående aktörerna 
uppfattar att det som i det korta perspektivet gynnar någon enskild aktör, i 
långa loppet gynnar hela regionen och därmed även den egna verksamheten. 
En vision kan sägas vara en institutionell företeelse då den är ett uttryck för 
kulturella normer. Det handlar således om att försöka åstadkomma en större 
institutionell närhet, det vill säga en gemensam uppfattning om vad fordons-
testverksamheten är, och hur den ska kunna behålla och stärka sitt varumär-
ke. I förlängningen syftar det förstås till att öka regionens konkurrensförmå-
ga då det gäller vintertest av fordon. Detta är måhända en utopisk föreställ-
ning och i dagsläget kännetecknas läget av att aktörerna uppfattar att det 
finns konkurrerande intressen. Uttryckt i termer av närhet, föreligger alltså 
ett alltför stort institutionellt avstånd. Detta behöver förstås inte utesluta att 
de enskilda aktörernas egna strävanden, var för sig, också bidrar till att öka 
regionens varumärke men föreställningen, om mot varandra stående intres-
sen, bromsar sannolikt näringens utveckling. I mitt material går det sålunda 
att se olika uppfattningar om branschens framtida utveckling. Dessa olika 
uppfattningar är framkomna var för sig som ett resultat av olika typer av 
närhet. 
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En mycket tydlig vision, som härrör från universitetet och några företagsre-
presentanter kan urskiljas i materialet, och handlar i korthet om att kunskaps-
innehållet i de lokalt förankrade tjänsterna bör öka, för att på så vis bättre 
rusta regionen för ett i framtiden förmodat ökande konkurrenstryck. För att 
förverkliga denna vision är tillgången till kvalificerade ingenjörer av avgö-
rande betydelse. En avgörande faktor för att detta ska kunna gå i lås är att 
hantera branschens säsongsbundenhet, som försvårar möjligheterna att re-
krytera dessa ingenjörer. Lyckas man å andra sidan att öka kunskapsinnehål-
let i de tjänster som erbjuds, talar mycket för att detta kan eliminera eller 
åtminstone lindra den med säsongsbundenheten förknippade problematiken. 
Det finns också det som tyder på att om man väl lyckas bryta säsongsbero-
endet så har det i sin tur en positiv inverkan på ett ytterligare behov av högt 
kvalificerad personal. Denna visions förespråkare menar, att åtminstone de-
lar av näringen, befinner sig i ett skede där flera tecken pekar på att visionen 
kan komma att realiseras. Det vore till stor fördel, menar dessa, om fler före-
tag började rikta in sin verksamhet i en sådan riktning. Då skulle en kritisk 
massa av kompetens uppstå, vilket är en förutsättning för att tillsammans i 
regionen klara av större och mer avancerade helhetsuppdrag. 
 
Denna vision utgår alltså från att det finns ett kluster i regionen med olika 
parter inblandade och där ett gemensamt agerande kan komma dem alla till 
del. Denna vision om samarbete, och kanske den gemensamma pool av in-
genjörer som det talas om från något håll, kan vara ett exempel Porters reso-
nemang om att brist på faktortillgångar kan frambringa kreativa lösningar.166 
I min studie finns det även något ytterligare exempel på förslag om hur 
kompetensförsörjning av testingenjörer ska kunna tillgodoses. Dessa förslag 
har det gemensamma att de bygger på samarbete. Andra studier från innova-
tionsverksamhet i sparsamt befolkade regioner, pekar också på ett skärpt 
behov av samarbete just där, på grund av den där förekommande organisato-
riska glesheten.167 Mina resultat motsäger kanske inte detta, men visar också 
på att ett institutionellt avstånd mellan glesbygd och universitetet som också 
kan förstärkas av de långa avstånden spelar en roll i sammanhanget. Det 
förankringsarbete och dialog som bland andra Christenssen och Kempins-
ky168 talar om vilket jag också omnämnt ovan är alltså av största vikt. 
 
Alla de informanter som jag haft kontakt med, är i dagsläget medvetna om 
förekomsten av denna vision och vad den i stora drag innebär. Det förefaller 
däremot inte betyda att man delar den eller är beredd att genomföra de för-
ändringar som krävs för att kunna förverkliga den. Det föreligger alltså ett 
institutionellt avstånd. Förklaringarna till detta kan skifta men det kan handla 
om att man inte sin organisation har det kunnande som krävs för att ta dessa 

                               
166 Porter, 1990, s. 82. 
167 Exempelvis: Jauhiainen J., Suorsa K. (2008) och Aarsaether, N. (red.) 2004. 
168 Christensen L., Kempinsky P. 2004, s. 31. 
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steg, eller att man misstror Arjeplogs möjligheter att kunna utvecklas i en 
riktning som kan möjliggöra visionen, eller att man helt enkelt är nöjd som 
det är. Det finns alltså en klentrogenhet eller bristande drivkraft för denna 
vision, som innebär att man helt enkelt inte tror att det är genomförbart och 
att ”man siktar för högt” för att ”lilla Arjeplog” ska klara av det. Istället har 
man andra visioner av branschens framtida utveckling. Dessa visioner är 
starkt färgade av lokala erfarenheter, där fordonstestnäringen följt sina kun-
der och villfarit deras önskemål och kanske också färgade av det historiska 
arv som denna skogs- och gruvbygd har. Hittills har detta inneburit att man 
erbjudit testanläggningar, boende, testförare med mera. Detta betyder inte att 
inga steg i riktning mot ett större kunskapsinnehåll har tagits men man har 
ett klart urskiljbart tänkesätt, som innebär att man tänker sig att kompetensen 
i huvudsak kommer utifrån, vilket den likt flyttfåglar i en strid ström hittills 
gjort varje säsong. Som de försigkomna entreprenörer man är ställer man sig 
dock inte helt avvisande till att i framtiden erbjuda mer avancerade tjänster 
”om frågan kommer”. Denna inställning uppfattas av dess kritiker som am-
bivalent och dessa skulle önska att de istället ”bestämde sig”. Denna lägre 
grad av proaktivitet som denna vision kan sägas utgöra blir problematisk om 
man ändå skulle vilja erbjuda mer avancerade tjänster. Detta beror på att om 
det ska kunna ske innebär det ganska stora förändringar av dessa företag och 
av den bild de (och andra) har av Arjeplog och de möjligheter som finns, det 
vill säga, minska det institutionella avståndet till andra aktörer som exem-
pelvis LTU. Att förändra sitt företag och Arjeplog, från att endast erbjuda 
olika typer av enklare service till att också erbjuda lokalt förankrade högtek-
nologiska tjänster, utgör ett tämligen stort steg både vad gäller att förändra 
självbilden men också att vidta de konkreta åtgärder som i så fall skulle krä-
vas. Å andra sidan har man redan en väldigt god renommé´ i branschen och 
en stor erfarenhet av vintertest och priset för en liten ort att ”satsa på fel 
häst” kan användas som argument för en mer försiktig inställning. Det är 
också troligt att företag inriktade på enklare typer av service kommer att 
fortsätta finnas kvar, till fördel inte bara för dem själva utan också som en 
del av det som bygger upp regionens varumärke. 
 
I belysning av detta kan det bli extra intressant att följa de nya men mycket 
små Västerbottensförankrade företag, då dessa förefaller att redan från bör-
jan definiera sig som företag som erbjuder högteknologiska tjänster men som 
å andra sidan i dagsläget har mycket små marknadsandelar. Kanske kan des-
sa företag utgöra katalysatorer för en ökad utvecklingstakt och nytänkande 
avseende inriktning bland företagen i regionen i enlighet med Porters reso-
nemang om betydelsen av lokala rivaler.169 Man kan spekulera i om före-
komsten av dylika företag har extra stor betydelse i just glesbygd då de, om 
de blir framgångsrika, kan förändra och kanske bryta den inlåsningseffekt 
bestående av en alltför hög grad av institutionell närhet som kan finnas där? 

                               
169 Porter, 1990, s. 107. 
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De aktörer som har en mer långtgående högteknologisk ambitionsnivå kan 
komma att få komplettera och bredda sin vision för att den ska fungera nå-
gorlunda hyggligt i praktiken. Detta breda synsätt på innovationsarbete är 
också något som uppmärksammats av andra.170 Denna breda ansats är särskilt 
relevant just i glesbygd då innovationsfrämjande komponenter inte kan tas 
för givna i de glesa strukturer som finns där. Som exempel på en dylik bre-
dare ansats kan nämnas olika genusrelaterade frågor, exempelvis frågan om 
hur en partner till en ingenjör ska kunna få en sysselsättning. Det pekar ock-
så på behovet av att utöka samarbetet och den interaktiva kommunikationen 
mellan såväl kommuner som företag och universitet för att gynna detta trip-
pelhelixsamarbete. 
 
En liknelse för att illustrera ovan nämnda uppfattningar, med de olika syn-
sätten på behovet av lokal ingenjörsmässig spetskompetens, kan kanske ut-
göras av en jämförelse av två cyklar med olika egenskaper. Den uppfattning 
som ser att branschen i huvudsak kommer att fortsätta på det sätt som den 
hittills gjort, ett slags ”business as usual” – inställning med en smalare an-
sats, kan liknas med en lågväxlad cykel där det relativt enkelt går att komma 
igång och cykla iväg och möjligen kan kedjan behöva smörjas upp och en ny 
bättre ringklocka anskaffas på sikt. Det perspektiv som tror att branschen 
kommer att utvecklas och börja erbjuda mer avancerade tjänster kan liknas 
med en cykel med hög växel. Det krävs sålunda en tämligen stor ansträng-
ning att komma igång, kanske till och med hjälp att puttas igång men där 
toppfarten på sikt överstiger den lågväxlade cykeln. Beroende på vilken väg 
utvecklingen tar kommer de att ha en inverkan på Arjeplog och de kräver 
mycket olika förutsättningar. Avser man att på orten kunna stå för att förädla 
tjänsteportföljen innebär det att strategierna hos aktörerna bör breddas och 
anpassas för att främja en allsidig utveckling. Ser man inte den bilden fram-
för sig, kan insatserna begränsas till en mindre mängd åtgärder. Måhända 
kan dessa olika synsätt fortsätta att existera parallellt och utövas av olika 
företag i en kompletterande helhet utifrån de olika företagens kärnkompe-
tens. Detta sägs ha fungerat i andra klusterbildningar i Sverige.171 Med ett 
sådant synsätt stärker de tillsammans vintertestdestinationen Arjeplog. Al-
ternativt kan det vara så att kanske framtiden tillhör de företag som inom sin 
verksamhet förmår erbjuda en nära nog heltäckande tjänsteportfölj? Att ut-
vecklingen, mot att fler och mer avancerade tjänster erbjuds lokalt, plötsligt 
skulle upphöra är svårare att föreställa sig, då det sannolikt är ett viktigt me-
del för att konkurrera med andra testdestinationer i världen och ett sätt för 
kundföretagen att spara pengar. Hur kommer det då att gå? 

                               
170 Exempelvis: Aarsaether, N. (red.) 2004 och Morgan, K., Nauwelaers, C. (red.) 2003. 
171 Lundequist, P., Power, D. (2002) s. 698. 
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Utveckling genom närvaro 
Närvaron av representanter för universiteten och andra institutioner gent-
emot lokala aktörer förefaller ha betydelse. Det behöver inte innebära en 
fysisk permanent närvaro men likväl fler personliga möten och en organisa-
torisk kontinuitet, som befrämjar dialogen och framväxt av delaktighet. Det 
har framförts en lokal Arjeplogbaserad kritik mot exempelvis LTU där dessa 
uppfattas som ett utifrån kommande intresse med alltför liten personlig och 
fysisk närvaro och direktkontakt med fordonstestföretagen i fordonstestregi-
onen alltså ett alltför stort organisatoriskt och socialt avstånd. Denna upplev-
da distans har medfört en misstänksamhet visavi LTU mot visionen om att 
utöka kunskapsinnehållet i tjänsterna. Det uppfattas som ett försök till på-
dyvling av oönskat slag. De som har denna uppfattning har upplevt sig stärk-
ta i denna, då man tolkat, exempelvis den upplevda bristen på kommunika-
tion och det svaga gehör man fått för sina önskemål, som ett utslag av att 
”LTU går sin egen väg”. Även aktörer, som i grunden sympatiserar med 
tanken om ett utökat kunskapsinnehåll i tjänsterna, upplever en distans gent-
emot universitetet. Det förklaras bland annat med brister i personell konti-
nuitet hos LTU. Även om LTU i övrigt har ett brett och gediget, om än tek-
niskt inriktat, smörgåsbord vad gäller traineelösningar, forskning med mera 
så tillvaratas inte detta fullt ut. Det beror delvis på det upplevda avståndet, 
som till viss del kan förklaras av att denna vision inte förankrats. 
 
Det påtrycknings- och informationsarbete som bedrivs av vissa branschföre-
trädare och representanter från LTU, mot nationella myndigheter, företags-
organisationer och även på senare tid direkt mot kundföretag kan sägas svara 
mot samma behov. Detta arbete handlar om att förankra sin vision, och det 
finns tecken på att detta, som det förefaller mödosamma, men säkerligen 
mycket viktiga, arbete börjar ge resultat. Rimligen torde det fungera på ett 
liknande sätt gentemot lokala aktörer och även om det förstås är resurskrä-
vande kan det säkert vara svårt att nå framgång utan det. Umeå universitet 
har visserligen inte LTU:s nischade specialisering och forskningsdjup men 
har å andra sidan en tämligen lång kontinuitet, då det gäller personliga kon-
takter med branschföreträdare. Just detta lyfts också fram av de i fordonstest-
regionen förankrade aktörerna, som upplever att det är lättare att föra en 
dialog med Umeå. De samarbeten som redan finns mellan olika parter och 
förefaller fungera tämligen väl, tjänar troligtvis också på att visas upp som 
exempel för att mer konkretisera vad ett samarbete kan tillföra. En mycket 
viktig komponent som kännetecknar just dessa samarbeten är att det kogniti-
va avståndet är väl avpassat. Det är sålunda ett tillräckligt avstånd mellan 
dem för att det ska upplevas som givande, det vill säga man kan lära sig nå-
got värdefullt av varandra. Avståndet är inte heller alltför stort, det vill säga 
att absorptionskapaciteten hos fordonstestföretaget är tillräcklig för att de 
personer som har ingenjörsmässig spetskompetens ska kunna vara en viktig 
länk till universitetet men också andra värdefulla externa kontakter. Ovan-
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stående aspekter påverkas av de långa avstånd som kännetecknar glesbygden 
i Norrlands inland. Det institutionella avståndet som finns eller har funnits 
mellan LTU och några av de andra aktörerna i fordonstestregionen förstärks 
av det geografiska avståndet där respektive kultur kunnat framleva tämligen 
ohotat fram till dess att samarbete mellan dem inletts. Då detta sker har ock-
så de andra aspekterna av närhet aktualiserats, inte minst betydelsen av ett 
geografiskt avstånd. Det är också tydligt att strategierna i dessa samarbeten 
påverkas av de glesbygdsförhållanden som råder i Arjeplog. 
 
Man kan också betrakta en del av den friktion som uppkommer, som ett re-
sultat av hur detta samarbete organiserats. Eftersom de statliga medel, som 
utgått för att minska effekterna av kavalleriregementets (K4) nedläggning 
och bidra till regional utveckling, kommit att hamna hos universitetet har 
detta påverkat samarbetet. LTU:s inriktning mot tekniska innovationer är en 
ganska naturlig inriktning för dem, då det är deras starkaste gren. De olika 
dimensionerna av närhet som är närvarande hos denna aktör får dem alltså 
att välja denna inriktning. Denna inriktning kan dock vara i snävaste laget, 
då det kommer till det betydligt vidare begreppet regional utveckling. Den 
kritik som framkommit mot LTU kan betraktas ur en sådan synvinkel. Kan-
ske vore det därmed mer ändamålsenligt att låta länsstyrelsen ha en mer 
framskjuten roll, då deras uppdrag som regional myndighet är bättre avpas-
sad för att koordinera regional utveckling. Det behöver inte betyda att LTU:s 
roll egentligen försvagas nämnvärt, då de istället mer fokuserat kan bidra 
med sin del, det vill säga att rikta sina ansträngningar mot att hjälpa de före-
tag som kommit allra längst i en utveckling mot ett större kunskapsinnehåll. 
Även om LTU, vid sidan av fordonstestföretagen förstås, även framgent 
kommer att vara en mycket viktig spelare, kanske ett överlåtande av ett hel-
hetsgrepp till länsstyrelsen också kan bidra till en bättre fördelning av andra 
roller. Frågor om faktorer i lokalsamhället som påverkar en ingenjörs beslut 
att flytta till orten kan med fördel ägas av andra aktörer än LTU. De önske-
mål i branschen som finns, att gallra fram lämpliga personer, som läser för 
näringen intressanta utbildningar, och hjälpa till att lotsa in dem i fordons-
testverksamheten borde kunna skötas på kommunal eller mellankommunal 
nivå. 

En kedja av förtroenden 
En viktig poäng med närhet mellan olika aktörer och på olika nivåer är för-
stås att detta är en nödvändig förutsättning för att ett förtroende hos kunder-
na ska kunna tillskapas och vidmakthållas.  
 
På ett konkret plan ute i testningen är det viktigt att kundföretaget upplever 
att de kan sätta sin lit till den lokala testingenjören. Fordonstestföretagens i 
några fall nära relation med kundföretagen och det kompetensutbyte som 
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sker bygger på att ett förtroende uppstått och benämns i denna studie för 
följeslagarstrategin. Fortsätter denna positiva förtroendespiral kommer fler 
tjänster sannolikt att inköpas, vilket gör att det lokala kunnandet successivt 
ökar. Detta bidrar, i sin tur, positivt till att ytterligare öka det förtroende 
kunden hyser för den lokale fordonstestentreprenören. 
 
Där det inte fungerar lika bra att skapa samarbeten kring mer avancerade 
testtjänster beror det till en betydande del på den organisatoriska närheten 
inom kundföretaget och gentemot fordonstestentreprenören. I samarbeten 
med starkt hierarkiska organisationer med väl definierade och hårt avgränsa-
de uppgifter där fordonstestentreprenörens bidrag är reglerat till enklare 
tjänster är det inte lätt att försöka komma in och utveckla samarbetet och 
skapa en nödvändig flexibilitet. Att dessa strukturer försvaras, kanske med 
åberopande av hårda sekretesskrav, från särintressen hos kundföretagen gör 
det förstås inte lättare. Man kan utifrån ovanstående fråga sig om Trippelhe-
lixbegreppets tredelning är optimalt anpassad till de fordonstestnäringens 
struktur. Näringslivssfären karaktäriseras, i detta fall av en tudelning bestå-
ende av dels fordonstestföretagen och dels kundföretagen. Kundföretagens 
roll kan skifta och innebära att den, i ena änden kan beskrivas som partners i 
djupgående samarbeten, och i den andra som mycket selektiva kunder som 
reglerar samarbetena mycket hårt till vissa typer av tjänster. Vilka som är 
aktörer i ett trippelhelixsamarbete och vilka som inte är det och hur ett sam-
arbete, där man enligt Etzkowitz, tar över en del av de andra aktörernas rol-
ler kan vara svårt att se. 
 
Den så kallade skyltfönsterstrategin, det vill säga att visa upp för kundföre-
tagen och att sälja in att man i fordonstestregionen kan ta på sig helhetsan-
svar för testuppdrag syftar i samma riktning som ovan nämnda följeslagar-
strategi om än i en större skala. Detta förtroende hos kunden som förhopp-
ningsvis kan etableras är i sin tur beroende av att de olika dimensionerna av 
närhet beaktats lokalt och regionalt. Det kan då handla om, att exempelvis 
fordonstestföretag har kunnat hitta former för att samnyttja resurser, som 
exempelvis nämnda ingenjörspool och/eller att testföretag och universitet 
utvecklar sitt samarbete. Framskaffandet av denna spetskompetens, att luck-
ra upp säsongsbundenheten och även utveckling av testtjänster är beroende 
av att ett förtroendefullt samarbete upprättats mellan flera aktörer, såsom 
fordonstestföretag, kommunala företrädare, representanter för universitet och 
så vidare, som utifrån sina ansvarsområden bidrar med sin del. Förtroendets 
styrka, eller frånvaron av densamma, som finns mellan de lokala och regio-
nala aktörerna, påverkar i sin tur hur solida fordonstestbranschens erbjudan-
den uppfattas. I bilindustrins värld, där kostnadseffektivitet och diskretion 
kanske är än viktigare än annorstädes, kommer luckor i förtroenden mellan 
de lokala och regionala aktörerna ha mycket stor betydelse för förmågan att 
kunna attrahera kunder att köpa även de mer sofistikerade tjänsterna. 
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Bilaga, Teman för intervjuerna 

Nedanstående teman har varit genomgående i samtliga intervjuer riktade mot 
personer med anknytning till fordonstesverksamheten. De olika frågorna 
som sammanhänger med de olika temana har däremot skiftat beroende på 
vem som intervjuats. 
 
Spetskompetens 
Det som undersökts under detta tema är hur begreppet spetskompetens defi-
nieras, hur man ser på behovet av den och vilken roll de i så fall förväntas ha 
i fordonstestverksamheten. 
 
Arjeplog 
Under denna temarubrik har frågor ställts som syftat till att visa hur fordons-
testverksamheten eller livet som testingenjör påverkas av att vara lokaliserad 
till just Arjeplog med de glesbygdsvillkor som råder där. 
 
Samarbete 
Detta tema har berört frågor om huruvida samarbete med särskilt avseende 
på kompetensförsörjning förekommer, med vilka och vad dessa samarbeten 
handlar om. 
 
Kvinnor och män  
Detta tema har syftat till att få en bild av hur informanterna tänker kring 
kvinnor och män som en aspekt av kompetensförsörjning. 
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