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SAMMANFATTNING 
 

Uppsatsens titel: Bioteknik i Öresundsregionen, behovet av en katalysator i en 
klustermiljö 
 
Seminariedatum: 13 januari 2006 
 
Ämne/kurs: Strategisk ledning, magisternivå 10 högskolepoäng 
 
Författare: Anneli Billing och Kajsa Lagerstedt 
 
Handledare: Christer Kedström 
 
Fem nyckelord: Medicon Valley Academy, nätverk, organising capacity, kluster 
& region 
 
Syfte: Med denna uppsats vill vi undersöka en medlemsorganisations roll och 
betydelse för utvecklingen av en klustermiljö, samt vilka möjligheter en sådan 
organisation har att förmedla vikten av sina insatser i och utanför ett nätverk 
  
Metod: En kvalitativ metod har använts i form av intervjuer med personer inom 
den offentliga sektorn vars arbetsuppgifter berör näringslivet i Öresundsregionen. 
Dessutom ligger diskussioner med nyckelpersoner inom organisationen Medicon 
Valley Academy till grund för den empiriska studien.  
 
Teoretiska perspektiv: kluster, trippelhelix, regional innovationsteori, nätverk, 
organising capacity och Key Performance Indicators (KPI) 
 
Empiri: Fem kommuner från den svenska och danska sidan av Öresund utgör 
tillsammans med Köpenhamns och Skånes motsvarigheter till landsting den 
insamlade empirin. 
 
Slutsatser: Medicon Valley Academy uppfattas som en värdefull katalysator i det 
biotekniska kluster som finns i Öresundsregionen. Deras arbete ses som 
betydelsefullt ur ett globalt perspektiv samtidigt som det råder skilda meningar 
om vilka insatser som de borde fokusera på i framtiden för att sätta fart på och 
skapa intresse för den biotekniska utvecklingen. Det finns en efterfrågan på deras 
nätverk som genom en tydligare presentation i form av antalet kontakter som leder 
till medlemskap skulle kunna vara indikationer som skulle kunna mätas och 
därmed förstärka deras position. 
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SUMMARY IN ENGLISH 
 

Title: Bioteknik i Öresundsregionen, behovet av en katalysator i en klustermiljö 
 
Seminar date: 2006-01-13 
 
Course: Master thesis in business administration, 10 Swedish credits (15 ECTS). 
Major: strategic management. 
 
Authors: Anneli Billing och Kajsa Lagerstedt 
 
Advisor: Christer Kedström 
 
Five key words: Medicon Valley Academy, network, organising capacity, region, 
cluster 
 
Purpose: The purpose of this essay is to explore a member organization’s role 
and impact on the development of a cluster-environment, and which possibilities 
such an organization has to convey the importance of its efforts in and outside of a 
network. 
 
Methodology: A qualitative method has been used in the shape of interviews 
conducted with persons active within the public sector, and whose work tasks 
influence the trade and industry of the Øresund Region. In addition to this, the 
discussions with key persons within the organization Medicon Valley Academy 
lay the foundation of the empirical study. 
 
Theoretical perspectives: Clusters, tripplehelix, regional innovation theory, 
networks, organizing capacity, and Key Performance Indicators (KPI).  
 
Empirical foundation: Five municipalities from the Swedish and the Danish side 
of Øresund together with Copenhagen and Scania’s equivalence of country 
council make up the empery collected. 
 
Conclusions: Medicon Valley Academy is perceived as a valuable catalyst in the 
Øresund Region’s biotechnical cluster. Its work is seen as important from a global 
perspective, at the same time as which efforts should be focused on in the future 
in order to further and create interest in the biotechnical development is disputed. 
There is a demand for the network, and through a more legible, and measurable, 
presentation in the shape of the number of connections that lead to membership as 
an indicator would strengthen its position. 
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Definitioner av begrepp 

__________________________________________________________________ 
De mest förekommande begreppen i denna uppsats definieras nedan för att tydligt 
visa utgångspunkten i vårt resonemang. Den tolkning som har valts är den som 
undersökningen kommer att bygga på. Vi är medvetna om att det kan förekomma 
andra tolkningsdefinitioner.  
__________________________________________________________________ 
 
Kluster Begreppet kluster som används i denna undersökning kommer från 
engelska ordet cluster som i sin tur betyder; grupp, anhopning, klunga eller 
samling. Oftast är kluster ett resultat av en naturlig samling aktörer som 
tillsammans får en starkare karaktär. Klusterbegreppet hänvisar vanligtvis till 
aktörer som har någon typ av anknytning till en specifik bransch, i detta arbete 
handlar det om den biotekniska branschen. Metaforiskt kan en vindruvsklase 
symbolisera ett kluster, där varje druva representerar en aktör i klustret.  
 
Trippelhelix: När myndigheter, näringsliv och universitet tillsammans samarbetar 
över sina naturliga gränser bildas förutsättningar för att skapa innovationer. 
Trippelhelix är en modell som illustrerar detta fenomen. Modellen har existerat i 
olika former sedan dess uppkomst men det är den senaste varianten där de olika 
sfärerna övertar varandras roller i en större utsträckning än tidigare som här 
diskuteras och som denna undersökning utgår från. 
 
Nätverk: I denna uppsats definieras begreppet nätverk delvis som förhållandet till 
det nät av sociala relationer som organisationer och individer omger sig med. 
Mönstret i detta nätverk kan se lite olika ut beroende på om det är ett tätt 
respektive glest nätverk eller om det innehåller formella eller icke formella 
funktioner.  
 
Bioteknik: Bioteknik innebär framställning eller modifiering av produkter genom 
tekniskt utnyttjande av celler och cellbeståndsdelar. Främst förekommer bioteknik 
inom samhällssektorer som tillexempel hälsovård och livsmedelshantering, men 
även inom andra sektorer där biologi och medicin ingår. Begreppet bioteknik 
innefattas i begreppet life science, som har en större bredd än ordet bioteknik. Life 
science innehåller förutom begrepp som bioteknologi även biomedicin, läkemedel 
samt medicinska diagnoser.  
 
Regional innovation: När innovationer uppstår som ett resultat av ett regionalt 
samarbete används begreppet regional innovation. Detta handlar om förmågan att 
inse och bemästra avvägningsproblem som relateras till regioner som har 
utmärkande produktion och innovationsprocesser kopplade till sig. 
 
Organising capacity: Begreppet organising capacity kan definieras som en 
regions förmåga att involvera alla aktörer som har med tillväxten av ett kluster att 
göra och med deras hjälp generera nya idéer och utveckla och implementera 
policys och skapa villkor för varaktig utveckling av klustret. 
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1. Inledning 
__________________________________________________________________ 
 
I detta inledande kapitel beskrivs Öresundsregionen Medicon Valleys bakgrund 
samt Medicon Valley Academys uppbyggnad. Denna bakgrund samt tidigare 
forskning kommer sedan att leda in på problemdiskussionen som ska belysa 
uppsatsens ämne och dess frågeställningar. Syftet med uppsatsen och dess 
målgrupp kommer därefter att behandlas.  
__________________________________________________________________ 

1.1 Bioteknik i Öresundsregionen - Medicon Valley 
År 2000 stod bron mellan Danmark och Sverige klar, en bro som skulle knyta 
samman Norden med resten av Europa, stärka möjligheter till ett smidigare 
samarbete och skapa en region med möjligheter att få en stor betydelse i resten av 
Europa och senare även i resten av världen. Om området har blivit en fungerande 
och utvecklande region på grund av att avståndet över sundet har minskat eller om 
det är en konsekvens av en politisk regionalisering är svårt att fastställa. Det som 
kan fastställas är dock att Skåne och Sverige har kommit närmare Europa och 
regionen har fått en starkare identitet1. 
 
I Öresundsregionen bor det ca tre miljoner invånare. Området innefattar fjorton 
universitet, tjugosex sjukhus och sju så kallade vetenskapsparker. Mer än 
femhundra företag verkar inom bioteknik, medicinteknik och forskning kring 
människan och över tvåhundra företag arbetar inom forskning och utveckling som 
berör dessa områden. Exempel på andra företag som är knutna till bioteknik är 
farmaceutiska företag samt investerare.2 Den forskning och de företag inom life 
science som är belägna i Köpenhamnsområdet och i Skåneregionen utgör 
tillsammans det som har fått det internationella namnet, Medicon Valley3. Vem 
som kan ta åt sig äran för detta starka varumärke råder det delade meningar om. 
 

1.2 Medlemsorganisationen; Medicon Valley Academy 
Redan under början av 1990-talet lades grunden till vad som idag är 
medlemsorganisationen Medicon Valley Academy. Initiativtagarna till projektet 
var främst universiteten i Lund och Köpenhamn som under ett par år skapade ett 
nätverk med intressenter från både offentliga och privata företag, universitet och 
sjukhus i området4. 
 
Samma år som bron stod klar (2000) övergick Medicon Valley Academy (MVA)5 
från att ha varit ett interreg-projekt, där EU gått in och satsat pengar för att 
integrera regioner och länder med varandra, till att bli en medlemsorganisation där 
alla medlemmarna betalar en avgift för att delta och har möjlighet till att ta del av 
de organiserade nätverken som MVA tillhandahåller.  

                                                 
1 Palludan, U. & Persson, H. Öresundregionen – bakgrund, verklighet, möjligheter (2003) 
2 www.mva.org 2005-11-21 
3 www.mva.org 2005-11-21 
4 www.mva.org 2005-11-25 
5 Fortsättningsvis refererar vi Medicon Valley Academy som MVA 
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MVA har två kontor varav det ena ligger i Lund och det andra i Örestad strax 
utanför Köpenhamn. Organisationen består av cirka tio anställda med varierad 
bakgrund, där majoriteten har någon förankring i den biotekniska eller medicinska 
världen. Det är en relativt liten organisation som stärks och lyfts upp av sina 
medlemmar, som är många och stora aktörer i regionen. Sex stycken av 
styrelsemedlemmarna är foundingmembers, vilket innebär att de har varit med och 
skapat MVA och har automatiskt en plats i styrelsen. Styrelsen representerar de 
stora universiteten (Lund och Köpenhamn), de nationella regionerna (Skåne, 
Köpenhamn och Fredriksborg) samt Köpenhamnsområdets sjukhus. Dessutom 
består den av invalda företagsrepresentanter från bioteknikbranschen som Novo 
Nordisk, AstraZeneca och Lundbeck, alla stora biotekniska företag inom 
Öresundsregionen. 
 
MVA arbetar för att regionens forskning, teknologiöverföring och 
kommersialisering ska göra Medicon Valley till ett av världens fem mest 
attraktiva biokluster6. Bland de stora biokluster som de konkurrerar med finns 
bland annat Cambridge/London/Oxford, Paris och Boston men hela tiden växer 
nya framgångsrika kluster fram i världen i bland annat Asien, som kan ses som 
framtida konkurrenter.  
 
Visionen som MVA har för regionen bygger på tre strategiska dimensioner7;  
• Regionens vetenskapliga miljö ska vara utmärkande och kännetecknas av 

förmågan att sammanföra tallanger. (create knowledge) 
• I regionen ska det finnas utomordentlig tillgång till kunskapsdelning och teknisk 

överföring mellan universitet, sjukhus och näringsliv. (transfer knowledge) 
• Medicon Valley ska kännetecknas av en innovativ och entreprenöriell 

omgivning med hjälp av konkurrenskraftiga företag. (exploit knowledge) 
 
Organisationen arrangerar seminarier och konferenser och tar initiativ till samt 
koordinerar projekt med utbildningsmässiga, vetenskapliga och affärsmässiga 
aktiviteter inom regionen. Vidare arbetar MVA regionalt och nationellt för att 
stärka samarbeten med politiska beslutsfattare. Ur ett metaforiskt synsätt kan man 
säga att deras arbete går ut på att fungera som en katalysator i regionens nätverk. 
Deras största arbetsuppgift är att skynda på och stödja en process som utan deras 
insats antagligen hade tagit längre tid8. MVA ser sig själva som ett nav i regionen 
Medicon Valley.9 
 

1.2.1 Organisationens medlemmar 
Totalt finns det idag10 259 medlemmar representerade i MVA. Fördelningen av 
medlemmarna mellan länderna är i dagsläget 43 % svenska medlemmar och 57 % 
danska. 46 % av de totala medlemmarna tillhör den privata sektorn medan 54 % 
tillhör den offentliga sektorn11. Medlemmarna representerar alla led i processen 

                                                 
6 www.mva.org 
7 Medicon Valley Academys årsrapport 2004 
8 Samtal med Stina Gestrelius 2005-12-20 
9 www.mva.org 
10 8 november 2005 enligt www.mva.org 2005-12-15 
11 Medicon Valley Academys årsrapport 2004 
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från idé till produkt, där några aktörer kan ses som stödaktörer då de inte endast är 
verksamma inom life science branschen. Se figur 1.  

 
Figur 1; Indelning av medlemmarna utifrån kategorierna stöd- respektive utvecklingsföretag och 
organisationer.12  
 
Som medlem får man möjlighet till att delta i processen att utveckla 
Öresundsregionen, bidra till regionens styrka, utveckling och synbarhet inom 
forskning, innovation och överföring av teknologi både inom regionen samt 
internationellt. Organisationen framhåller att medlemmar får ökat inflytande över 
strategiska beslutsfattare på höga nivåer, kontakt med relevanta samarbetspartners 
och intressenter inom life science forskningen samt en mer distinkt profilering av 
det egna företaget eller organisationen. En viktig förutsättning, som MVA 
framhåller för att medlemskapet ska ge resultat är att medlemmarna engagerar sig 
och själva aktivt påverkar deras arbete. 
 
Dessutom får man även som medlem företrädesrätt till MVAs konferenser, 
föreläsningar och nätverk, samt möjlighet att påverka organisationens aktiviteter. 
Synbarheten som medlemskapet innebär är att företagets eller organisationens 
profil finns med på MVAs hemsida som uppskattningsvis har tiotusen besökare 
per månad. På organisationens hemsida finns även möjlighet för medlemmarna att 
lägga ut nyheter och pressreleaser. Som medlem finns även förmånen att ha med 
information i organisationens årsrapport och kontaktinformation i relevanta 
MVA-guider.  
 

                                                 
12 Medicon Valley Academys årsrapport 2004, s 32-33 
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De fördelar som MVA själva framhåller att de tillför medlemmarna är dels 
fördelar med att ingå i ett nätverk som är mer än ett bara ett branschnätverk, 
marknadsföringsmässiga samt ekonomiska fördelar. De ekonomiska fördelarna är: 
reducerad registreringsavgift på MVAs seminarier och konferenser, gratis 
platsannonsering på organisationens hemsida, och gratis tillgänglighet till MVAs 
publikationer. Medlemmarna åtnjuter även gratis prenumeration av relevanta 
facktidskrifter.13 
 
Det som organisationen i gengäld kräver av medlemmarna är en medlemsavgift 
anpassad efter företaget eller organisationens storlek samt att medlemmarna har 
en kontaktansvarig som fungerar som informationslänk mellan MVA och 
medlemmen14. Medlemmarna bör ha en roll inom bioteknik, läkemedel eller 
medicinbranschen eller fungera som stödaktörer till denna bransch som t ex 
patentbyråer, kommuner, och IT-företag. 
 
Branschen har ett väldigt brett spektra och många andra branscher påverkas direkt 
eller indirekt av den biotekniska utvecklingen. Stödaktörernas bidrag till MVA är 
minst lika viktiga som de företag som direkt arbetar med forskning, utveckling 
och produktion för att organisationen ska kunna samordna olika aktiviteter och 
driva fram projekt som gynnar Öresundsregionen. 
 
Medlemmarnas intresse och avsikt med medlemskapet skiljer sig åt och det är 
många olika aktörer som täcks in i MVAs geografiska intresseområde. Detta 
bidrar till svårigheten att visa på konkreta resultat av MVAs arbete och det är här 
denna uppsats kommer in. De geografiska stödorganisationerna som kommuner 
och nationella regioner bildar tillsammans Öresundsregionen som MVA verkar i 
och då dessa stödaktörer även arbetar med Öresundsregionen på andra sätt är det 
intressant att få deras syn på MVAs arbete i regionen. 
 

1.3 Tidigare studier och forskning 

1.3.1 Medicon Valley som biotekniskt kluster 
På institutet för ekonomisk geografi vid Lunds Universitet har forskare under 
några år undersökt Medicon Valley och Öresundsregionen som ett 
klusterfenomen. Enligt några av dessa forskare, Coenen, Moodysson och 
Asheim15 är en av de främsta konkurrensfördelarna för ett bioteknikföretag dess 
innovationsförmåga. De menar att som en konsekvens av detta är det många 
forskare med intresse för innovation som har intresserat sig för bioteknik. Vid ett 
samtal med Coenen16 bekräftade han det växande intresset för Medicon Valley 
som ett klusterfenomen och visade stort intresse för framtida studier om aktiva, 
för regionen innovationsfrämjande aktörer som tillexempel MVA.  

                                                 
13 www.mva.org 
14 Samtal med Stina Gestrelius, Vice vd på MVA.  2005-10-31 
15 Coenen, L., Moodysson, J., Asheim, B. T. Nodes, Networks and Proximities: On the Knowledge 
Dynamics of the Medicon Valley Biotech cluster. (2004)  
16 telefonsamtal med Lars Coenen, forskare på institutet för ekonomisk geografi vid Lunds 
Universitet. 2005-12-14  
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Cooke17 har forskat mycket om regional utveckling och innovationer och menar 
att bioteknologi ligger till grund för andra branscher genom att utveckling av 
företag i den biotekniska branschen använder regional kunskap i lokala kluster för 
att konkurrera på den globala marknaden. Detta skiljer sig från andra branscher 
där kunskap i större utsträckning hanteras uppifrån och ner för att nå ut globalt.  
Genom att lära från den biotekniska världen menar Cooke att organisationer kan 
minska det negativa i att kunskap endast förmedlas i en riktning inom företaget. 
 

1.3.2 Naturliga respektive organiserade nätverk  
Kända markndadsföringsforskare18 har tidigare behandlat fenomenet nätverk 
utifrån olika vinklar. Det som ofta kännetecknar ett nätverk i litteraturen är de tre 
komponenterna; aktörer, resurser och aktiviteter och de relationer som uppstår 
mellan de tre komponenterna. Tidigare forskning av nätverk har visat tecken på 
två olika former av nätverksskapande och utveckling av dessa19. Generellt sett kan 
två typer av nätverk urskiljas vilka vi har valt att kalla naturliga nätverk och 
organiserade nätverk. Naturliga nätverk skapas utifrån gemensamma intressen 
och geografiska relationer och utvecklas från dessa grunder. Detta är den 
vanligaste formen och den svåraste att till hundra procent identifiera eftersom 
deras karaktär är informell. Organiserade nätverk kan ses som mer formella och 
kan uppstå genom att medlemmar rekryteras eller att en samordnare förenar olika 
aktörers resurser för att stimulera ett gemensamt intresse. 
 

1.3.3 Studier om Medicon Valley Academy 
Tidigare studier kring MVA som har gjorts handlar främst om hur inblandade 
företag uppfattar MVA. Resultaten har oftast visat sig variera väldigt mycket, 
beroende på storleken på företaget, etableringsgraden och på hur aktivt företagen 
har deltagit vid de olika aktiviteter som MVA har anordnat20.  
 
En tidigare avhandlingbehandlar organisationens möjligheter till utveckling och 
förbättring av dess organising capacity21. Avhandlingens slutsatser innefattar 
bland annat att kunskapen som MVA besitter finns främst hos de enskilda 
medarbetarna istället för att vara dokumenterad och tillgänglig, MVA fungerar 
som en kontakförmedlare av kollektiva resurser samt att uppfattningen om MVA 
skiljer sig väldigt mycket beroende av vem som tillfrågas. Fokus i denna 
avhandling låg på företagens uppfattning om MVA. 
 
MVA har hittills inte gjort någon undersökning för att mäta det värde som 
organisationen självständigt tillför regionen eller effekterna av organisationens 

                                                 
17 Cooke, P. Regionally asymmetric knowledge capabilities and open innovation Exploring 
“Globalisation 2”- A new model of industry organisation. (2005)  
18 Gadde, Håkansson med flera 
19 Doz, Y. L., Olk, P. M. & Ring, P. S. Formation processes of R&D consortia: Which path to 
take? Where does it lead?, (2000), s. 239-266  
20 Samtal med Stina Gestrelius, Vice vd på MVA. 2005-10-31 
21 Birck, A., Hvordan kan Medicon Valley Academy udfra CRP og ANT modeller forbedre 
organising capacity i Medicon Valley? (2005) 
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vision att vara en av de fem mest attraktiva bioregionerna i världen. Detta 
bekräftas även av Finn Valentin, professor på Copenhagen Business School22.  
 

1.4 Problemdiskussion 
Drygt sex år efter att MVA övergick till att bli en medlemsorganisation är de inte 
helt klara över vilket mervärde som deras arbete och organisation skapar i 
regionen. Organisationen använder sig inte av några mätredskap för att mäta detta 
värde, förutom grova mått som ökningen i antalet medlemmar23 och inte heller 
finns det några direkta restriktioner för vad som krävs av medlemmarna. 
 
MVA som medlemsorganisation behöver pengar från sina medlemmar för att 
kunna utföra sitt arbete. Detta leder till ett oändligt krav på utbyte mellan MVA 
och deras medlemmar. Många av life science-företag som är placerade i regionen 
är medlemmar medan antalet stödmedlemmar i form av kommuner är betydligt 
färre. Av de danska kommunerna i regionen är det ingen som i dagsläget är 
medlem i MVA och på den svenska sidan finns det kommuner med en reserverad 
inställning till deras roll i MVAs nätverk. Dessutom är inte MVAs kärna helt 
överens om vilken roll kommunerna ska ha i deras organisation eller om de ens 
ska vara med. 
 
Danmark står inför en omorganisation där en sammanslagning av olika kommuner 
och amter (ungefär motsvarande svenska län) kommer att ske i början av år 2007. 
En väldigt påverkande sammanslagning gäller tre större medlemmar som idag 
bidrar med en halv miljon kronor var till MVAs arbete men som i framtiden 
kommer att agera som en gemensam amt och därmed endast bidra med en 
tredjedel.  
 
En kommun betalar idag lika mycket, eller lika lite beroende på hur man ser det, i 
medlemsavgift som ett mindre företag och andelen kommuner som inte är 
medlemmar är betydligt större än andelen företag, stora som små. Detta gör det 
intressant att titta på hur kommunerna ställer sig till MVAs arbete och deras egen 
roll i det biotekniska nätverket. Kommunernas finansiella bidrag till MVA är 
viktigt för organisationen samtidigt som kommunerna är begränsade när det gäller 
att finansiera något som inte direkt främjar just deras geografiska område. 
 

1.5 Problemformulering 
Centralt för denna uppsats är att utvärdera MVA som ett nav i en klustermiljö och 
som spindeln i ett regionalt nätverk och därmed leder problemdiskussionen kring 
ämnet fram till följande frågor;  
*Hur ser MVAs nätverk ut och vilken funktion fyller de utifrån kommunernas och 
de nationella regionernas perspektiv?  
*Hur uppfattas MVAs insatser för att främja och upprätthålla nätverket och på 
vilket sätt har nätverk, i form av en medlemsorganisation betydelse för den 
biotekniska utvecklingen i Öresundsregionen?  

                                                 
22 Finn Valentin, Professor på institutet för ekonomi och strategi vid Handelshögskolan i 
Köpenhamn, via mail 2005-11-14 
23 Stina Gestrelius, vice vd på MVA, 2005-12-20 
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*Hur går det att se resultat av vad MVA åstadkommer och hur kan de gå tillväga 
för att förmedla sin betydelse? 
 

1.6 Syfte 
Med denna uppsats vill vi undersöka en medlemsorganisations roll och betydelse 
för utvecklingen av en klustermiljö, samt vilka möjligheter en sådan organisation 
har att förmedla vikten av sina insatser i och utanför ett nätverk. 
 

1.7 Målgrupp 
Målgruppen för denna undersökning är främst studenter och lärare vid 
Ekonomihögskolan på Lunds Universitet. Resultatet kan förhoppningsvis komma 
att ligga i MVAs intresse precis som de tillfrågade medlemmarna och de som valt 
att inte att vara medlemmar i MVA, men som till vår tacksamhet ändå ställt upp 
och framfört sina åsikter. 
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1.8 Disposition 

 

 
METOD 

 
TEORI 

 
ANALYS 

 
INLEDNING 

 
SLUTSATSER 

Appendix 
innehållande empiri 
och intervjuguider 

I detta inledande kapitel presenteras 
organisationen Medicon Valley Academy 
och bakgrunden till problemställningen och 
syftet med uppsatsen diskuteras. Dessutom 
beskrivs tidigare forskning kring ämnet samt 
till vilken målgrupp arbete riktar sig. 
 
 
Uppsatsen andra kapitel redogör för vilka 
tillvägagångssätt som har tillämpats för att 
angripa problemformuleringen och uppfylla 
syftet. 
 
 
 
 
Tredje kapitlet innefattar teori som är 
grunden för analysen och slutsatserna och 
den är indelad i kluster, trippelhelix, regional 
innovationsteori, samarbete och nätverk 
samt förmågan att organisera och mäta. 
 
 
I det fjärde kapitlet presenteras och 
analyseras relevanta och intressanta delar av 
den insamlade empirin utifrån teorin. Det 
detaljerade underlaget för empirin synliggörs 
i appendix A. 
 
 
 
Det sista kapitlet innefattar de slutsatser som 
uppsatsen har lett fram till, dessa diskuteras 
och här ges även förslag till vidare forskning 
inom ämnet. 
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2 Metod 
__________________________________________________________________ 
Under detta avsnitt kommer vi att beskriva valda forskningsmetoder och motivera 
varför vi valt just dessa metoder. Vi kommer att beskriva hur vi samlat in teori 
och primärdata i form av intervjuer samt redogöra för trovärdigheten av 
insamlad data. 
_________________________________________________________________  
 

2.1. Undersökningens perspektiv 
Vetskapen om MVAs betydelse för den biotekniska utvecklingen i 
Öresundsregionen är begränsad eftersom branschen speglas av långa 
tidsintervaller där många olika faktorer bidrar till det slutliga resultatet.  
 
Nätverket som medlemsorganisationen Medicon Valley Academy har skapat 
består av många olika intressegrupper och att undersöka alla deras infallsvinklar 
var inte aktuellt med tanke på arbetets tidsram. Efter många övervägande och 
diskussioner med handledare, kurskamrater och främst ansvariga personer inom 
MVA, bestämde vi oss för att se närmare på de stödmedlemmar som inte bara 
fokuserar på bioteknikbranschen utan även har andra intresseområden i regionen. 
Dessa stödmedlemmar kan förutsättas ha en bättre överblick när det gäller 
helhetsbetydelsen för regionen till skillnad från kärnmedlemmar med en 
koncentrerad verksamhet inom bioteknik. Perspektivet i uppsatsen präglas av 
danska och svenska kommuners och de nationella regionernas syn på 
Öresundsregionen och hur de uppfattar värdet av MVAs insatser. Då MVA inte 
utgår från två nationer, utan identifierar en region utan inbördes landsgränser har 
inga kulturella aspekter tagits hänsyn till i denna undersökning även om vi som 
författare är fullt medvetna om att nationella skillnader råder som kan påverka 
MVAs arbete. Ur arbetets syfte ser vi inte dessa skillnader som relevanta.  
 
Trots att många kommuner har en stor andel bioteknik representerad i sitt 
näringsliv, är andelen kommuner som är medlemmar i MVA liten. Detta 
varierande intresse för MVAs arbete ansågs som en bra infallsvinkel för 
undersökningens perspektiv. Att försöka få klarhet i vilka effekter som skapas och 
vilken inverkan som organiserade nätverk, som MVA kan ha på en region var 
utgångspunkten när litteraturen studerades. MVAs strävan att bli en ledande 
bioteknikregion i världen ledde oss till att titta på kluster och gränsöverskridande 
samverkan mellan universitet, näringslivet samt myndigheter. Vidare ville vi med 
hjälp av litteratur få ett perspektiv på hur innovationer skapas, hur information 
förmedlas och till slut hur innovation och kunskap tillsammans leder till ett ökat 
värde. 
 

2.1.1 Val av metod 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie i form av intervjuer med utvalda 
respondenter, eftersom det är den metod som ger möjlighet till ett mer djupgående 
perspektiv med en nära relation mellan intervjuare och intervjupersoner24. 

                                                 
24 Widerberg, K. Kvalitativ forskning i praktiken (2002) 
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Karaktären som har eftersträvats är öppenhet, eftersom vi inte från början till stor 
del visste vilka svar vi skulle leta efter, var det inte heller möjligt att sätta upp 
klara hypoteser på förhand25. 
 
En annan anledning till att den kvalitativa metoden har tillämpats är att den skapar 
klarhet i ett oklart ämne och var därför lämplig eftersom vi som författare inte 
visste så mycket om ämnet som skulle undersökas26. Utgångspunkten var att 
försöka få en nyanserad beskrivning av värdet som MVA skapar. 
 
Undersökningen som denna uppsats redogör för är explorativ och speglar därmed 
hur respondenterna upplever nätverksorganisationens funktion och värde. Därför 
lämpade sig en kvalitativ metod bäst med fokus på ett fåtal enheter eftersom det är 
en bra utgångspunkt när det gäller att få en nyanserad bild av respondenternas 
uppfattning27.  
 

2.2. Val av teori 
Som teoretisk grund för uppsatsen har de teorier som ansets som lämpligast 
utifrån fokusen på den förväntade empirin valts, samt den teori som skapar mest 
förståelse för uppsatsens bakgrund, syfte och frågeställning.  
 
Inledningsvis valde vi att beskriva klusterteorin där fokus ligger på att förklara hur 
kluster uppstår för att skapa en förståelse till varför det har skapats en 
koncentrering av bioteknikverksamheter i Öresundsregionen. Dessutom är 
klusterteorin en relevant bakgrund till att förstå varför MVA anser sig vara en 
trippelhelixorganisation, som innebär att de arbetar med att upprätthålla ett 
samarbete mellan högskola, näringsliv och myndigheter. Vi ansåg att en tydligare 
beskrivning av hur dessa tre sfärer hittar en överlappning för att skapa en 
trippelhelixregion var nödvändig för att förstå fenomenet. Trippelhelixmodellen 
och dess innebörd har vi även tagit med för att senare i undersökningen kunna 
analysera MVAs roll i att stimulera detta gränsöverskridande samarbete.  
 
Uppkomsten av kluster och trippelhelixregioner underlättar för att skapa 
innovationer genom samverkan på olika sätt. Det som utmärker utvecklingen av 
samarbete i Öresundsregionen är att det krävs en förstärkning av regionens 
identitet eftersom den sträcker sig över två landsgränser. Som en naturlig koppling 
mellan trippelhelixfenomenet och nätverksteorin där överföring av information 
och kompetens förklaras, valde vi den regionala innovationsteorin där vikten av 
förståelse för dynamiken i en region beskrivs. 
 
Vilka framgångsfaktorer som utmärker nätverk är teori som har använts för att 
senare kunna se om det är just dessa faktorer som MVA förstärker. För att få fram 
vilka krafter som krävs för att förstärka dessa faktorer, vilket vi ser som MVAs 
arbete utgick vi från organising capacity som är en förmåga som MVA själv 
eftersträvar.  
 

                                                 
25 Jacobsen, D. I., Vad, hur och varför? (2002) 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
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Det är inte bara viktigt i denna uppsats att se på MVAs betydelse utifrån deras 
insatser utan även hur dessa insatser kan förmedlas och utvärderas därför avslutar 
vi teorin med att titta på betydelsen av att kunna mäta sin prestation. 
 

2.2.2 Insamling av teori 
Material till den teoretiska referensramen har till största del tagits fram via Lunds 
universitets databaser Elin samt Libris. Modeller har tagits fram från olika böcker 
och därefter stärkts av artiklar och rapporter av olika slag. Dessutom har forskare 
vid Lunds Universitet bidragit med förslag på referenser. Ytterligare relevanta 
referenser har tagits fram från tidigare rapporter samt MVAs egna publikationer. 
 
Störst fokus vid teoriinsamlingen via Internet har varit på sökord som nätverk, 
innovationer, kluster, trippelhelix, bioteknik och organising capacity. Dessa 
begrepp kan ses som grundpelare för undersökningen men även andra sökord som 
har tillämpats för att nå fram till resultatet har varit: strategiska allianser, 
nätverkseffekter, regioner, added value, medlemsorganisationer och 
prestationsmått. 
 

2.3 Urval 
Utgångspunkten för urvalet respondenter har skapats genom diskussioner med två 
nyckelpersoner på MVA, Stina Gestrelius, vice VD och Niels Gerner-Larsen, 
projektledare. De här personerna kom vi dels i kontakt med genom en föreläsning 
under kursen i strategisk ledning samt efter rekommendationer av handledare och 
en innovationsforskare på Lunds universitet. Gestrelius har ett förflutet inom 
bioteknikbranschen och samtalet med henne bidrog till bättre insikt i branschen 
och om organisationen MVA i allmänhet, vilket väckte intresse och underlättade i 
formuleringen av syftet med uppsatsen. Samtalet med Gerner-Larsen gav oss en 
bättre inblick i vad som ligger bakom MVAs vision och strategier och 
underlättade i arbetet att ringa in den främsta intressegruppen för undersökningen. 
 
Kommunerna och de nationella regionerna i Öresundsregionen är den främsta 
intressegruppen för denna undersökning då Medicon Valley Academys betydelse i 
området som helhet ska undersökas. Att inte bara undersöka medlemmar i MVA 
utan även de som av olika anledningar inte är medlemmar var intressant med 
tanke på att deras syn på en medlemsorganisation som MVA borde avvika på 
olika plan. Detta val gör att möjligheten att generalisera utfallet ökar eftersom 
deras avvikande egenskaper gör det lättare att urskilja de andra respondenternas 
generella åsikter28. Vår förhoppning har också varit att alla kommunernas och de 
nationella regionernas åsikter ska spegla regionen som helhet. 
 

2.3.1 Val av intervjupersoner 
De kommuner som vi har valt ut för intervjuerna har gjorts ur ett subjektivt urval 
eftersom vi endast har kontaktat kommuner som vi visste har bioteknikrelaterad 
verksamhet representerad i sitt näringslivsområde. Den information om vilka 
områden i regionen som har detta har vi främst fått från MVA men även genom 

                                                 
28 Bryman, A. Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning (1997) 
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kommunernas hemsidor29. Vilka personer som skulle representera kommunerna i 
intervjuerna har därefter tagits fram genom rekommendationer hos de olika 
kommunerna och de nationella regionerna efter att förfrågning om deltagande har 
skickats ut via mail. Av dem som är medlemmar i MVA har vi först kontaktat den 
person som är MVAs kontaktperson på respektive kommun eller region utifrån 
MVAs medlemsregister. I samråd med kontaktpersonen har vi kommit fram till 
kommunens mest lämpliga representant att svara på frågorna och i samtliga fall är 
det kontaktpersonen som har blivit intervjuad. I de kommunerna som inte är 
medlemmar har vi först kontaktat någon som är ansvarig för näringslivsfrågor, 
utveckling eller dylikt. Undersökningens syfte och problematik har kortfattat 
presenterats för att få en så relevant intervjuperson som möjligt.  
 
Av de kontaktade kommunerna var majoriteten medlemmar. Detta har resulterat i 
att de intervjuer som har utförts har till största del skett med medlemmar. Sju 
kommuner som är medlemmar i MVA kontaktades, varav fyra ställde upp på 
intervju. Av de kommuner som inte är medlemmar kontaktades tre och endast en 
kommun valde att ställa upp. Dessutom kontaktades även två nationella regioner 
inom Öresundsregionen och båda valde att ställa upp.  
 
Följande kommuner tillfrågades: 
Eslöv 
Fredriksværk 
Helsingborg 
Hillerød 
Hørsholm 
Köpenhamn  
Landskrona 
Lund 
Malmö  
Svalöv 
 
Nationella regioner: 
Köpenhamns Amt 
Region Skåne 
 

2.3.2 Intervjupersoner 
De personer som har ställt upp på intervjuerna har genom sina befattningar inom 
respektive kommun eller region, bakgrunder och intressen blivit lämpliga 
kandidater till att svara på frågor om och diskutera MVAs betydelse för regionen. 
 
Jörgen Dehlin, Strategisk utvecklare på Svalövs kommun 
Dehlin arbetar på den fristående näringslivsorganisationen som kontrolleras av 
kommunstyrelsen. Bland hans arbetsuppgifter ingår utvecklingsfrågor, 
internationella kontakter och strategiska näringslivsfrågor. Svalövs kommun har 
varit medlemmar i MVA sedan år 2000 på Dehlins initiativ. Dahlin är förutom 
kontaktperson till MVA även representant i andra nätverksorganisationer som till 
exempel ØresundsUtveckling och SydSam. I kommunen finns ett antal företag 

                                                 
29 För information om kommunernas hemsidor se källförteckningen. 
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belägna som kan kategoriseras som ”gröna bioteknikföretag”, det vill säga företag 
med mer biologisk inriktning som till exempel växtförädling och functional food. 
 
Morten D. Nielsen, Chefskonsult på Hillerøds kommun  
Nielsen är chefskonsulent på kommunen och arbetar med generell 
näringslivsutveckling tillsammans med borgmästaren. Kommunen har biotekniska 
företag etablerade hos sig, är belägen i Öresundsregionen, men är inte medlemmar 
i MVA, vilket gör det intressant att höra deras åsikter om vad som krävs av en 
medlemsorganisation som MVA. 
 
Bjørn Raagaard Andersen, Arkitekt och stadsplanerare på Hillerøds 
kommun  
Andersen är i grunden arkitekt och arbetar med stadsplanering och ser till att 
kommunen utvecklas och anpassas till verksamheter som just bioteknik. 
 
Peter Sörbom, Näringslivschef på Lunds kommun 
Sörbom är sedan fem år tillbaka ansvarig för att öka samarbetet mellan 
näringslivet, kommunen och universitetet. Han har tidigare arbetat på 
länsstyrelsen i Stockholm med internationalisering och småföretagsutveckling. 
Han är MVAs kontaktperson på kommunen och var initiativtagare till 
medlemskapet. Det är först under de senaste fem åren som näringslivsutveckling 
har kommit i fokus inom Lunds kommun. I Lund ligger Öresundsregionens största 
universitet vilket ger dem ett stort ansvar då de spelar en viktig roll för 
utvecklingen inom bioteknik.  
 
Hans Taranger, Strategisk utvecklare på Helsingborgs kommun 
Taranger är i grunden biokemist och har tidigare arbetat som utvecklingschef och 
gymnasiedirektör vid gymnasieförvaltningen i Helsingborg. Sedan sex år tillbaka 
arbetar han med utvecklingen av Lunds universitets högskoleverksamhet i 
Helsingborg och beskriver sitt arbete som ”trippelhelix”-präglat eftersom han är 
aktiv i olika projekt med Campus Helsingborg och företagsrepresentanter. Han är 
MVAs kontaktperson i kommunen och är en av dem som har ifrågasatt 
kommunens medlemskap. Det är svårt att ringa in renodlade bioteknikföretag i 
Helsingborgs kommun, men det finns verksamma företag i kommunen inom 
läkemedelsindustrin och livsmedelsindustrin, mycket fokus ligger på logistik. 
 
Gunnel Herrström, Näringslivsansvarig på Eslövs kommun  
Gunnel Herrström har arbetat som Näringslivsansvarig sedan sex år tillbaka på 
Eslövs kommun och har tidigare arbetat inom näringslivet. Hennes befattning 
innebär främst kontakter med olika delar av näringslivet och turismen i 
kommunen. Hon är dessutom kontakten mellan kommunen och MVA. Eslöv är en 
gammal bruksort där verkstadsteknik och livsmedel har stor betydelse. 
Kommunen är belägen i en jordbruksbygd i sydvästra Skåne. Företag som 
Procordia Food är exempel på ett företag beläget i Eslöv som till viss del berör 
bioteknik. 
 
Joost Nielsen, Avdelnigschef för näringslivs- och arbetsmarknadsavdelningen 
på Köpenhamns Amt (motsvarande svenska län)  
Bland amtens åtaganden ingår bland annat IPR (intelectual property rights); att 
administrera, hjälpa fram och kommersialisera patentansökningar. Enligt dansk 
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lag måste forskare först lämna in sin uppfinnig för patentprövning på amten, sedan 
har de rätt att gå vidare med den om amten beslutar att inte kommersialisera den. 
Cirka hälften av de ansökningar som kommer in går vidare. Nielsen har arbetat 
med regional utveckling av Köpenhamns Amt. Han har varit med och startat 
Copenhagen Capacity 1995, Öresundskommittén samt Wonderderful 
Copenhagen. Nielsen har suttit i MVAs styrelse sedan organisationen upprättades. 
I Köpenhamns Amt representeras bioteknikbranschen genom att det bland annat 
finns tre stora sjukhus och fem stora läkemedelsföretag, däribland Novo Nordisk. 
 
Ingvar Wiberg, Forskningsdirektör på Region Skåne 
Wiberg har tidigare arbetat i Malmöhus läns landsting och som biträdande 
sjukhusdirektör på Universitetssjukhuset i Lund och arbetar sedan år 2000 som 
Forskningsdirektör i Region Skåne. I hans arbetsuppgifter ingår det bland annat 
att vara länken mellan regionens verksamhet, akademin och näringslivet i 
utveckling och forskningsfrågor. Mycket av forskningen är kopplat till life 
science. Wiberg har varit involverad i MVA sedan den tiden då det var ett 
interregprojekt och sitter som foundingmember i styrelsen. I Skåne finns inte 
längre några landsting, utan sedan 1998 har organisationen Region Skåne funnits 
och de har tagit över landstingens ansvarsområde samtidigt som de har tagit över 
statens ansvar för utveckling och tillväxt. Region Skåne sysslar förutom med 
sjukhusfrågor även med infrastrukturfrågor, kultur och kommunikationsfrågor.  
 
Information om kommunerna och de nationella regionernas näringslivsområden 
har kompletterats via deras respektive hemsidor. På liknande sätt har information 
om MVA kompletterats. 
 

2.4 Intervjuer 

2.4.1 Utformningen av intervjuunderlag 
Arbetet med att formulera frågor till de intervjumallar som tillämpades var 
komplicerat eftersom det var svårt att förutsäga vilket material vi ville få ut. 
Därför var det lämpligt att tillämpa ett flexibelt upplägg, som kunde ändras efter 
hand30.  
 
Det första upplägget av frågorna formulerades med utgångspunkt i teorins 
upplägg. Anledningen till detta låg främst i att underlätta för analysen. Sedan har 
frågorna omarbetats efter överläggande med projektledaren för MVA.  
 
Intervjufrågorna är uppdelade så att allmänna frågor om bioteknik ställs 
inledningsvis för att skapa en bild av respondenternas generella engagemang. 
Därefter följer frågor vars syfte är att lyfta fram respondenternas syn på vad som 
krävs och uppskattas av en medlemsorganisation som MVA i deras agerande när 
det gäller att skapa nätverk och kunskap, förmedla kunskapen och kompetensen 
mellan aktörer inom regionen samt att lyfta fram och exploatera de 
affärsmöjligheter som uppstår. Avslutningsvis ställdes frågor till de respondenter 
som är medlemmar om insynen i och uppfattningen om MVAs arbete samt 
förväntningar på organisationen. Intervjuguiden såg likadan ut vid intervjuerna 

                                                 
30 Jacobsen, D. I., Vad, hur och varför? (2002) 
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med kommunerna men justerades vid intervjuerna med regionerna, då de 
förväntades ha en större inblick i ämnet. Detta eftersom de inte bara är 
kontaktpersoner till MVA utan även medlemmar i MVAs styrelse. (För exakt 
utformning av intervjuguider, se appendix) 
 

2.4.2 Intervjuteknik 
Den intervjuteknik som ligger till grund för undersökningen är främst öppna 
intervjuer där de tillfrågade personerna har getts möjlighet att visa vilka 
uppfattningar de har om ämnet samt vad de tycker är viktigt. Anledningen till 
detta är främst att intervjupersonernas intresse ska ses som en kunskapskälla i sig, 
vilket denna metod gör möjligt, och intervjuarens uppfattning ska inte påverka allt 
för mycket31.  
 
Innan varje intervju har påbörjats har uppsatsens syfte förklarats och hur den 
insamlade informationen skall användas. Respondenterna har informerats om att 
de gärna får vara anonyma och att uppsatsen kommer att bli en offentlig handling. 
Ingen av de tillfrågade har bett oss att undanhålla något av det som kommit fram. 
Under intervjuerna har det skett en granskning av reaktioner och 
ställningstagande. 
 
Samtliga intervjuer kan beskrivas som avslappnade. Även om spontana 
följdfrågor från intervjuarnas sida har förekommit och trots att det har blivit 
utrymme för utsvävningar från respondenternas sida, har diskussionen inte sträckt 
sig utanför ramarna för uppsatsens syfte. 
 
Alla intervjuer förutom två gjordes på respektive respondents arbetsplats. Av de 
två resterande intervjuerna skedde en med hjälp av högtalartelefon och en på en 
neutral plats. Vid samtliga intervjutillfällena har båda författarna närvarat och 
antecknat, dialogen har varit relativt fri, men generellt är det en av författarna som 
har fokuserat på att ställa frågorna och följdfrågor, medan den andra har fokuserat 
på att dokumentera det som sagts. Genom att mer än en intervjuare har varit 
närvarande och då mer än ett fall har undersökts ökar möjligheterna att 
generalisera32. Trots tillåtna utsvävningar har intervjuarna gjort ständiga 
noteringar för att hitta tillbaka till ämnet när nästa fråga ställts. Det enda tekniska 
hjälpmedel som utnyttjats är en bärbar dator till att föra anteckningar med. Detta 
för att spara tid och underlätta vid sammanställningen. Vi valde att inte använda 
diktafon till att spela in intervjuerna för att undvika så kallade reaktiva effekter, 
dvs. att respondenterna skulle känna sig hämnade eller besvärade av att bli 
inspelade.33 
 
Till skillnad från deltagande observationer där kontakterna mellan intervjuare och 
respondenter är långvariga och nära34 har dessa ostrukturerade intervjuer 
tidsmässigt begränsats, eftersom det har tagit tid att komma i kontakt med rätt 
personer. 

                                                 
31 Bryman, A. Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning (1997), s.60 
32 Bryman, A. Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning (1997), s.108 
33 Bryman, A. Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning (1997) 
34 Bryman, A. Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning (1997), s.114 
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2.4.3 Bearbetning av intervjuerna 
Efter varje intervjutillfälle har det antecknade materialet sammanställts och 
justerats efter den ordningsföljd som intervjuguiden följer. Orelevant information 
har tagits bort och kompletterande kringfakta har dubbelkollats eller kompletterats 
med hjälp av respektive kommun/regions hemsida eller MVAs hemsida. På några 
av intervjuerna erhölls även broschyrer som till en liten del har använts vid 
sammanställning av bakgrundsfakta. 
 
Sammanställningen av det insamlade materialet presenteras som bilagor, där varje 
respondents svar ligger var för sig. Eftersom det insamlade materialet är relativt 
omfattande och har liknande utformning, har vi valt att endast presentera de för 
uppsatsens syfte intressanta delarna av empirin i analysen. 
 
Vi försöker i analysen att koppla empirin mot teorin, för att utifrån det materialet 
sedan kunna dra intressanta slutsatser. 
 

2.5 Uppsatsens trovärdighet 
Uppsatsens trovärdighet kan mätas på olika sätt. De två vanligaste sätten är att 
bedöma kvalitativa undersökningar genom validitet; att den frågan som är avsedd 
att mätas mäts och inget annat, samt reliabilitet, att en undersökning som görs vid 
en viss tidpunkt ska kunna ge samma resultat om den sammanställs vid en ny 
mätning.35 
 
Urvalet av respondenter har varit selektivt och därmed kan vi inte vara helt säkra 
på att urvalet har varit det bästa möjliga. En missbedömning från vår sida kan ha 
gjort att svaret på vår problemställning har blivit annorlunda mot vad det skulle ha 
kunnat bli. Det som talar för att det är värdefulla intervjupersoner som har 
kontaktats är att de tillfrågade kan anses vara experter inom sitt område36. Deras 
expertis identifieras och bekräftas av deras yrkespositioner inom de respektive 
kommunerna och nationella regionerna. 
 
Vi har låtit respondenterna få tillgång till frågorna innan intervjutillfällena vilket 
har gett dem möjlighet att förbereda sig och få en uppfattning om syftet med 
arbetet utan att våra personligheter har präglat deras inställning. På så sätt har 
risken att de skulle reagera och påverkas av intervjuarnas personlighet37 minskats. 
Reliabilitet blir dock lite underligt att tala om vid kvalitativa intervjuer eftersom 
människan inte är konstant i sitt beteende eller sina åsikter38. 
 
Utöver intervjuerna har en ostrukturerad diskussion utförts på MVA för att 
bekräfta den bild av organisationen som vuxit fram under undersökningens gång 
och för att öka trovärdigheten på det insamlade materialet. 

                                                 
35 Trost, J. Kvalitativa intervjuer. (2005)  
36 Lundahl, U. & Skärvad, P-H. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. (1999) 
s.115-122 
37 Bryman, A. Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning (1997) s 132 
38 Trost, J. Kvalitativa intervjuer. (2005)  
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Teorin som samlats in har en relativt hög reliabilitet då författarna till 
referenslitteraturen ofta antas vara experter i ämnet eller är direkta hänvisningar 
från forskare med hög trovärdighet. Dessutom har äldre teorier stärkts av nya 
källor. Dock är många artiklar och rapporter fokuserade på endast en liten del av 
denna undersökningens fokus och därför kan vissa vinklade tolkningar 
förekomma beroende på vilken bransch som diskuteras.  
 
En risk är att respondenternas svar har påverkats av vetskapen om intervjuarnas 
kontakt med MVA. Det finns en möjlighet att deras svar har speglat deras 
kommun som de vill att den ska se ut och integrera i framtiden och inte hur den 
faktiskt är idag och på liknande sätt kan de ha sett frågorna utifrån enbart sin 
kommuns intresse och inte utifrån hela regionen. Alla dessa feltolkningar skulle 
kunna påverka resultatet för uppsatsen. För att eliminera dessa risker har vi innan 
intervjuernas start informerat om att uppsatsen inte är på uppdrag av MVA. Vi har 
även under intervjuernas gång stämt av med respondenterna när vi misstänkt att 
de diskuterat Medicon Valley istället för Medicon Valley Academy, för att på så 
sätt undvika missförstånd av frågorna. 
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3 Teori 
__________________________________________________________________ 
Teoriavsnittets upplägg inleds ur ett större perspektiv genom identifiering av 
regionen utifrån klusterteorin. Därefter fokuseras avsnittet på 
trippelhelixmodellen, regional innovationsteori, nätverksteori samt vilka 
möjligheter som finns att strukturera upp ett organiserat nätverk i form av 
organising capacity. 
__________________________________________________________________  
 

3.1 Hur ett kluster uppstår och dess betydelse 
Ett kluster är enligt Porters definition en geografisk koncentration av företag inom 
en bransch, deras konsumenter och relevanta leverantörer av material, utrustning 
och komponenter, utbildning samt finansiärer etc. 39 Den geografiska betydelsen 
som kluster har är att samarbetet oftast sker inom ett område som inte är så stort, 
så att möjlighet till personlig kontakt finns40. Ett kluster kan utvidgas till att 
innefatta forsknings- och utbildningsinstitutioner som står för en stor del av det 
humana och teknologiska kapitalet. Alla är intressenter på slutmarknaden och 
påverkas av globalisering, kommersialisering, utveckling av kunskap och 
handeln41.  
 
Klusterbegreppet kan även ha en funktionell betydelse i form av att relaterade 
företag och branscher tillsammans konkurrerar genom att kunskap och 
innovationer förmedlas och där interaktionen inom en bransch betonas42.  
 
Forskning visar att klusterbegreppet används på många olika sätt beroende på vad 
som ska sättas i fokus. I grund och botten är det innovation, dynamik och kunskap 
som styr bildandet av klusterområden. Genom att förmedla kunskap och skapa 
dynamik i näringslivet grundas oftast ett samspel mellan olika aktörer och då inte 
bara mellan aktörer i samma branscher utan även över branschgränser43. 
 
Anledningen till varför kluster skapas inom olika branscher och vilka faktorer som 
ligger bakom att företag väljer att agera tillsammans med andra företag och 
organisationer är många. Den grundläggande faktorn är områdets tillgång på 
arbetskraft, kapital, mark och råvaror. Detta kan dock ses som en lite väl enkel 
förklaring då dagens kommunikations- och transportsystem är väl utvecklade och 
avstånd inte längre ses som ett hinder44. Idag har denna faktor utvecklats till att 
innefatta specialiserade partners. Det vill säga specialiserade företag leder till 
specialiserade regioner som omges av specialiserade partners som leverantörer, 
affärspartners, utbildning och forskning samt olika samhällsaktörer.  

                                                 
39 Porter, M. E., The competitive advantage of nations, (1990) 
40 Malmberg, A., Klusterdynamik och regional näringslivsutveckling – begreppsdiskussion och 
forskningsöversikt, (2002) 
41 Porter, M. E., The competitive advantage of nations, (1990) 
42 Malmberg, A., Klusterdynamik och regional näringslivsutveckling – begreppsdiskussion och 
forskningsöversikt, (2002) 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
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Porter menar att i kluster har företag information, nödvändig teknologi och 
lämpliga institutioner mer nära till hands45. Med lokala aktörer minskar även 
transaktionskostnaderna och att verka i kluster är ibland bättre än vertikal 
integration som innebär att externa specialister används vilka oftast är mer 
kostnadsmedvetna.  
 

3.1.1 Konkurrensfördelar med ett kluster 
Företags och organisationers framgångsförmåga bestäms oftast av hur innovativa 
och kunskapsbenägna de är samt vilken förmåga de har att utveckla och anpassa 
sina konkurrensredskap. Ett konkurrensredskap är att samarbete mellan olika 
branscher och företag i ett land eller en region skapas. För att förklara detta 
samarbete i sammanhang som rör internationell konkurrens, började begreppet 
kluster att användas på slutet av 90-talet46. Kluster kommer från engelska ordet 
cluster som betyder; klunga, grupp eller klase47 och har de senaste åren blivit ett 
mer använt begrepp.  
 
Konkurrenskraften i ett land eller region bestäms till viss del av hur stor efterfråga 
som finns i regionen på produkterna som skapas. Om förväntningarna hos 
intressenterna i den närliggande regionen är höga ökar pressen och kraven vilket 
sporrar aktörerna till att utveckla mer vilket i sin tur leder till bättre möjligheter att 
konkurrera internationellt.48 Resultatet från denna faktor hör ihop med den som 
Porter tar upp som den lokala rivalitets faktor49. En faktor som han menar är hög 
inom ett klusterområde där närheten innebär att information och kunskap på ett 
eller annat vis sprids. Detta leder till att olika parter motiverar varandra till att 
skapa nya innovationer snabbare.  
 
Nyetableringar inom kluster stimuleras också eftersom det finns en koncentrerad 
kundbas, vilket sänker risknivån och gör det lättare att identifiera 
marknadsmöjligheter50. Dessutom gör regeringen och andra offentliga 
institutioner investeringar som gynnar infrastrukturen, vilket underlättar för 
aktörerna inom klustret.  
 

3.1.2 Förutsättningar för att kluster ska utvecklas 
Det finns en del identifierade förutsättningar som tillväxten av ett kluster är 
beroende av51. Två av dessa är fysiska ekonomiska förutsättningar och 
klusterspecifika förutsättningar. 
 

                                                 
45 Porter, M. E. Clusters and the new economics of competition, (1998) 
46 Malmberg, A., Klusterdynamik och regional näringslivsutveckling – begreppsdiskussion och 
forskningsöversikt, (2002) 
47 www.ne.se 2005-12-02  
48 Malmberg, A. Klusterdynamik och regional näringslivsutveckling – begreppsdiskussion och 
forskningsöversikt, (2002) 
49 Porter, M. E. Clusters and the new economics of competition, (1998)  
50 Ibid. 
51 Van den Berg, L., Braun, E. & van Winden, W. Groth clusters in European cities: An integral 
approach. (2001) 
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Fysiska ekonomiska förutsättningar kan innebära att om det finns stora 
internationella företag placerade i klustret, utvecklas efterfrågan på 
komplementprodukter och tjänster, vilket stimulerar tillväxten inom klustret. 
Tillgänglighet och en väl utvecklad infrastruktur är två andra fysiska ekonomiska 
förutsättningar. Vidare förespråkas vikten av livskvalité-faktorer som håller kvar 
välutbildade människor som bidrar till utvecklingen av ett kluster.52 
 
Ett klusters tillväxt är beroende av den befintliga storleken och utvecklingen av 
klustret, det vill säga de klusterspecifika förutsättningar som råder. Regionalt 
samarbete som innebär att klustret blir mer utbrett underlättar, för om det är ett 
väldigt litet kluster finns det inte så många potentiella komplementärer att tillgå. 
Ett annat element som underlättar i ett kluster är så kallade klustermotorer. Dessa 
kan vara ett stort multinationellt företag, men även andra aktörer som agerar 
spindeln i nätet eller framstår som ett flaggskepp för klustret som helhet. Vidare 
identifieras långsiktiga relationer mellan organisationer som en klusterspecifik 
förutsättning samt en allmän benägenhet för nyetableringar. Denna benägenhet 
grundar sig delvis i kulturen, men är även beroende av offentligt engagemang i att 
uppmuntra.53 
 

3.1.3 Utmärkande för biotekniska kluster 
Bioteknik är en bransch som ofta förekommer i kluster trots att kärnverksamheter, 
som kunskap, riskerar att spridas till konkurrenter54. Det är inte lätt för ett 
biotekniskt företag att verka alldeles på egen hand av en rad olika anledningar55; 

- Det är relativt enkelt för konkurrenter att komma in på samma område och 
därmed kan företag minska konkurrensen genom att fokusera sig på ett eller 
några steg i utvecklingen. 

- Kostnaderna för att utveckla mediciner inom bioteknik är väldigt höga. 

- Tiden som det tar från idé till utveckling till att slutligen verka som en produkt 
är en väldigt lång process. 

- Risken att medicinen aldrig accepteras är så vanligt som i nio fall av tio. 

- Teknik och sjukdomar utvecklas och ställs i fokus vid olika tillfällen vilket gör 
att små nischade företag är eftertraktade. 

 

Det finns även andra förklaringar till att det har bildats ett bioteknikkluster just i 
Öresundsregionen. Bioteknikbranschen är en av de mest kunskapstäta branscherna 
och därför underlättas klusterklimatet av att det finns många universitet som 
bedriver forskning i regionen56. Dessutom finns det i Öresundsregionen etablerade 
företag som har funnits i branschen länge och detta gynnar nyetablering för 

                                                 
52 Van den Berg, L., Braun, E. & van Winden, W. Groth clusters in European cities: An integral 
approach. (2001) 
53 Ibid. 
54 McKelvey, M., What abour Innovation Collaboration in Biotech Firms? Revisiting Occurrence 
and Spatial Distribution (2004) 
55 Cooke, P., Biotechnology Clusters In the U.K.: Lessons from Localisation in the 
Commercialisation of Science (2001). 
56 Coenen, L., Moodysson, J. & Asheim, B. Nodes, Networks and Proximities: On the Knowledge 
Dynamics of the Medicon Valley Biotech Cluster, (2004) 
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företag som kan leverera komponenter eller bedriva nischad forskning57  
 

3.2 Innebörden av att verka i en trippelhelixregion 
Medicon Valley Academy utgör sig för att vara en trippelhelix organisation och 
därför är det intressant att titta närmare på vad detta rent teoretiskt betyder. 
 
Vad är trippelhelix? 
Trippelhelix är ett modell som tillämpas för att illustrera relationen mellan de tre 
sfärerna; myndigheter, universitet och näringsliv58. Den vanligaste anledningen 
för att tillämpa modellen är att skapa en innovativ miljö som i sin tur innefattar 
spin-off företag, tresidiga initiativ för kunskapsbaserad ekonomisk utveckling och 
strategiska allianser bland företag samt forskningsgrupper. De här syftena är ofta 
uppmuntrade av regeringen med direkt eller indirekt finansiellt stöd som till 
exempel forsknings- och utvecklingsfonder59. 
 
Olika varianter av modellen 
Etzkowitz som är en av grundarna till trippelhelixmodellen menar att de tre olika 
aktörernas dominans och grad av samarbete har varierat och varierar fortfarande 
på många håll i världen. En variation på detta samarbete är att staten reglerar och 
styr över den akademiska världen och näringslivet. En annan variant av 
trippelhelix modellen är att alla de tre aktörerna verkar var för sig och endast i 
begränsad utsträckning samarbetar över tydliga gränser. Den variant av modellen 
som numera bli mer och mer vanlig förekommande är enligt upphovsmännen den 
variant där alla aktörerna behåller sin identitet men ändå träder in i varandras 
roller. Strukturen på kunskap genereras genom en överlappning av de olika 
aktörernas utmärkande egenskaper, där varje aktör går in i de andra aktörernas roll 
för att stärka dessa egenskaper. 60  
 
Fördelar med trippelhelixmodellen 
Det är viktigt att ha i åtanke att modellens syfte inte är att få universiteten att 
agera som företag och att staten får ett affärsdrivande intresse, utan att de olika 
aktörerna ska få styrka av att ta del och överlappa varandras arbete. Ett resultat av 
trippelhelixmodellen är att hybridorganisationer uppkommer i brytningspunkten 
eftersom de ”bästa av tre världar” möts. Därmed skapas möjlighet till att stimulera 
varandras kreativitet och innovationsförmåga.61  
 

                                                 
57 Porter, M. E., Clusters and the new economics of competition, (1998) 
58 Etzkowitz, H. & Leydesdorff, L. The dynamics of innovation:from National systems and ”Mode 
2” to a Triple Helix of university-industry-government relations (2000) p.313-330 
59 Ibid. 
60 Etzkowitz, H. Trippelhelix – den nya innovationsmodellen (2005) s19-37  
61 Ibid. 
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Figur2 Trippelhelixmodellen62 
 
Numera är utvecklingen av forskning till stor del grunden för framtida utveckling 
av industrin63. Vetenskapens potential till att bidra till ekonomisk utveckling har 
blivit en konkurrenskraft för regional och nationell konkurrens sedan cirka fem år 
tillbaka. Tidigare hade placeringen av forskning en väldigt liten betydelse, även 
när det gällde att få ut helt nya produkter på marknaden64. Då syntes ingen stark 
länk mellan platsen där kunskapen producerades och platsen där nyttan av 
kunskapen sedan skulle utnyttjas. Detta synsätt har ändrats på senare år och 
numera är det uppdagat att centrering av högteknologi som till exempel Silicon 
Valley är svår att kopiera.  
 

3.2.1 Kunskapsbaserad regional utveckling 
På regional nivå kan man se överlappningen mellan de olika institutionella 
sfärerna i trippelhelixmodellen som en koncentration av kunskap, konsensus och 
innovationsutrymmen som är skapade i brytningspunkten mellan de olika 
aktörerna65. Vilken som helst av de tre sfärerna kan vara utgångspunkten för 
innovationsutrymmena.  

                                                 
62 Etzkowitz, H., Trippelhelix – den nya innovationsmodellen (2005) 
63Etzkowitz, H. & Leydesdorff, L., The dynamics of innovation:from National systems and “Mode 
2” to aTriple Helix of university-industry-government relations (2000) p.313-330 
64 Ibid. 
65 Etzkowitz, H., The Triple Helix of University-Industry-Government, (2002) 
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Utrymmena skapas som en konsekvens av att värderingarna ändras bland 
förespråkarna för regional ekonomisk utveckling från att endast gynna 
företagsklimatet till att skapa kunskapsbaserad ekonomisk utveckling. Något som 
indikerar att en sådan ändring sker är en ökad involvering av universiteten i 
regional utveckling. 66Processen att uppnå en kunskapsbaserad region som är helt 
hybrid och som kan överleva olika tekniska paradigmer kräver lång tid och ett 
stort tålamod.67 
 

 
Figur 3 Modifierad modell av skapandet av regional ekonomisk utveckling

68 
 
Det finns tre steg som illustrerar hur en region når fram till innovationsrummet69. 
Det första innebär uppkomsten av kunskapsrum. Detta är koncentrering av 
relevanta forsknings- och utvecklingsaktiviteter i regionen och det bör finnas 
förutsättningar till ekonomisk utveckling genom till exempel potentiella 
investerare. Kunskapsrum handlar om att kunna ta tillvara på forskningsresurser 
som finns i området men som inte används fullt ut. Först när man i regionen är 
medveten om dessa resurser kan utveckling av dem ske.  
 
Det andra steget innebär skapandet av ett konsensusrum, en mötesplats som 
sammanför personer från olika organisatoriska bakgrunder och perspektiv för att 
skapa nya strategier och idéer som kan ligga till grund för en ekonomisk 
utveckling.  
 
Tredje steget innebär skapandet av innovationsrum, som innebär att en ny 
organisation ska försöka realisera målen som skapas i konsensusrummet. Den nya 

                                                                                                                                                         
 
66 Etzkowitz, H., The Triple Helix of University-Industry-Government, (2002) 
67 Etzkowitz, H., Trippelhelix – den nya innovationsmodellen (2005) 
68 Etzkowitz, H., The Triple Helix of University-Industry-Government Implications for Policy and 
Evaluation working paper (2002) 
69 Etzkowitz, H., Trippelhelix – den nya innovationsmodellen (2005) 
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organisationen ska sammanföra de olika aktörerna i regionen så att 
innovationsutrymmet kan skapas och tillföra riskkapital samt teknisk hjälp för att 
nya företag ska kunna startas upp. Det krävs att den nya organisationen har en 
förmåga att utveckla en organisatorisk strategi för att kunna få igång det som 
fattas i innovationsprocessen.70 
 

3.3 Regional innovationsteori 
När man pratar om innovationer finns det olika vinklar att tolka begreppet ur. 
Antingen kan en innovation ses som produktion av materiella varor eller 
immateriella tjänster eller som teknologiska eller organisatoriska processer. 
Skillnaden mellan de båda är att processinnovationer leder till möjlighet att spara 
tid och arbetskraft, medan produktinnovationer skapar sysselsättning.71 
”Innovationer är nyskapelser av ekonomiskt värde som oftast utvecklas av 
företag, men där även andra organisationer kan ge viktiga bidrag”72. Regionala 
innovationssystem innebär att interaktiv kunskap utvecklas och exploateras i 
någon typ av regionalt system, antingen globalt eller nationellt, vars syfte är att 
kommersialisera kunskapen. Generering av kunskap i regionala 
innovationssystem medför dock olika typer av avvägningsproblem73. Ett exempel 
är att det är svårt att göra en avvägning om regionen ska satsa på att öka 
samarbete inom regionen, eftersom närheten mellan de olika parterna anses bidra 
till en bättre innovationsförmåga eller om det är positivt att satsa globalt, för att få 
in ny kunskap och nya infallsvinklar74. Ytterligare exempel kan vara avvägningen 
mellan öppenhet och slutenhet inom regionala nätverk eller om regionen skall 
satsa på tidigare styrkor eller nya teknologiska områden. Regionala 
innovationssystems styrka beror inte bara på en specifik sammansättning av 
institutioner, teknologier och företag, utan även på förmågan att inse och bemästra 
de olika avvägningsproblem som är kopplade till regioner som har specifik 
produktion och innovationsprocesser kopplade till sig75. 
 
Modern bioteknik är egentligen en förhållandevis global bransch om man utgår 
från resultat direkt kopplade till kunskapsflöde i form av mobila skickliga 
personer, idéer, service och produktion. Trots detta så visar många undersökningar 
på att branschen är väldigt lokal på grund av den består av många starkt 
samarbetsvilliga aktörer76. Linjära innovationsmodeller innebär oftast att varje 
aktör i forskning, utveckling, produktion och till sist försäljning sköter sig själv. 
Denna syn att se på innovation skiljer sig från trippelhelixmodellen där 
innovationsprocessen går fram och tillbaka och där aktörerna ibland övertar 
varandras roller77. 
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3.4 Hur samarbete och nätverk leder till kunskap och 
framgång 
Informations- och kunskapsförmedling mellan olika parter kan ske på diverse sätt 
men vanligast är någon form av samarbete eller nätverksöverföring. Nätverk 
förekommer och har alltid förekommit i olika utsträckningar i varierande former i 
vårt samhälle, men det är först under de senaste årtionden, i takt med att tekniken 
utvecklats allt snabbare, som nätverkens betydelse har kommit mer i fokus78. Vi 
lever i ett samhälle där kunskap ses som en kritisk resurs. Eftersom snabba 
omställningar förekommer oftare än tidigare har nätverksperspektivet fått en 
växande roll och betydelse bland olika organisationer. Det ses som näst intill 
omöjligt för företag att inneha all nödvändig kunskap som krävs för att hinna med 
i den kostsamma utveckling som råder.79  
 

3.4.1 Varianter på strategiska allianser  
Samarbete mellan företag kan utformas på många sätt. Tidigare undersökningar 
inom samarbetsförmågan inom främst svensk bioteknik visar på att precis som för 
många andra branscher väljs partners beroende på vilken typ av aktiviteter som 
man vill uppnå80. Tekniskt sett har alla företag ett nätverk av leverantörer och i 
vissa fall kan detta påverka en del av ett företags konkurrensfördel.  
 
Strategiska allianser kan uppstå inom branschen (intra-industry) eller över 
branschgränserna (inter-industry) och innebörden har en bred räckvidd från ett 
enkelt handslag till ett mer ingående samarbete81. De kan innefatta en kund, en 
leverantör eller till och med en konkurrent. Det finns sex olika typer av strategiska 
allianser identifierade i teorin:82 
 

- LICENSERING 
- LEVERANTÖRSRELATIONER 
- JOINT VENTURE 
- SAMARBETE (icke joint venture) 
- FORSKNING OCH UTVECKLINGS (F&U) KONSORTIER  
- INNOVATIONSNÄTVERK 

 
Licensering 
Licensering innebär ofta ingen utökad relation mellan företag, men när 
licenseringen av ett annat företags avancerade teknologi ökar, är det ofta början på 
någon typ av samarbete. Det finns klara fördelar med licensering för 
licenstagaren. Med ett snabbare tempo har företaget möjlighet att komma åt nya 
teknologier samtidigt som det inte blir några kostnader för teknisk utveckling. 
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Emellertid menar författaren att det också finns nackdelar, som tillexempel 
försummelse av den interna teknologiska utvecklingen. 
 
Leverantörsrelationer  
Leverantörsrelationer finns ofta utan att företaget är medvetet om att en allians är 
skapad. Ofta handlar det om att uppnå kostnadsfördelar hos en leverantör. Ett 
företag skulle till exempel kunna sänka sina produktionskostnader till följd av att 
en leverantör har modifierat sin produkt så att den blir smidigare i produktionen.  
 
Joint Venture 
Joint Venture innebär en allians med parter från olika företag som tillsammans 
bildar en separat juridisk enhet, där samtliga innehavare har lika stor del. Med ett 
joint venture kan kostnader och eventuell vinst till följd av forskning och 
utveckling delas. De upprättas ofta för specifika projekt i syfte att bli 
marknadsledare eller för att kunna sätta standards. 
 
Samarbete (icke joint venture) 
Många universitetsavdelningar samarbetar med näringslivet och båda får ett 
utbyte. Eftersom det inte finns någon juridisk enhet som håller ihop samarbetet 
har det en viss tendens det till att bli mer flexibelt. Samarbeten med ömsesidig 
vinst finns bland många leverantörsrelationer men även i andra situationer. 
 
Forsknings- och utvecklingskonsortier 
Om ett antal företag med likartade behov går ihop och gör en upphandling för att 
utföra något storskaligt diskuteras begreppet konsortier. Denna form av allians 
delar på kostnader och risker samt samlar sina resurser och utrustning för 
forskning, vilket kan leda till att alliansen sätter en standard på marknaden. 
 
Innovationsnätverk 
Innovationsnätverk saknar en konsekvent förklarning till vad det innebär och när 
det uppstår, dock är många eniga om att ett nätverk är mer än en samling av 
leverantör och kund relationer. Vissa nätverk beskrivs som förenade genom att en 
uppsättning av löst anslutna företag arbetar relativt självständigt men ändå har 
ömsesidig kontroll av varandra. Andra nätverk kallas ibland strategiska 
partnerskap och uppstår ofta ur långsiktiga leverantörsförhållanden. 
 
Det finns de som hävdar att innovationsnätverk är en ny hybrid form av 
organisationer som kan komma att ersätta marknader och hierarkiska företag. 
Dessa har blivit mer och mer populära i dagens samhälle, främst eftersom det 
erbjuder många interna utvecklingsfördelar83. Företag i allmänhet inser att även 
om de är konkurrenter har de gemensamma intressen och problem som till viss del 
underlättas om de löser dem tillsammans.84 
 

                                                 
84 Carrie, A. S, From integrated enterprises to regional clusters: the changing basis of 
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3.4.2 Framgångsfaktorer i nätverk 
Historiskt sett har nätverk skapats genom långvariga relationer mellan 
organisationer med regelbunden kontakt så som universitet, leverantörer, 
distributörer, kunder och konkurrenter, främst då utifrån gemensamma intressen85. 
 
Engagemang i nätverk 
Generellt sett har organisationer numera ändrat sitt strategibeteende. Gränsen 
mellan vad som händer inom organisationen och vad som händer utanför har blivit 
mer otydlig. Detta visar sig genom fler samarbeten mellan företag och en 
utveckling av arbetsmarkanden som går mot tillämpningen av fler tillfälliga 
anställningar86. Det handlar om hur flexibla organisationerna kan vara och deras 
förmåga att snabbt anpassa företaget till samhällets krav och efterfrågan. Har 
företaget denna förmåga samt kan skapa och underhålla lönsamma relationer har 
de stora fördelar i den nya kunskapsekonomin.87  
 
Tiden som spenderas i nätverket är intressant att diskutera. Hur mycket tid och 
energi som varje aktör lägger ner på nätverket kan vara avgörande för hur starkt 
nätverket egentligen är. Engagemanget är minst lika viktigt som de individuella 
transaktionerna i form av antalet deltagare, hur regelbundet möten hålls och vilken 
typ av interaktioner och band som knyts88. 
 
Kopplingsgraden i nätverket 
Alla aktörerna påverkar varandra direkt eller indirekt i ett nätverk. Strukturen på 
ett nätverk avgörs utifrån dess stabilitet och täthet samt i vilken utsträckning 
resurserna i nätverket finns tillgängliga. Om ett nätverk visar en tydlig täthet 
innebär detta att det finns många kopplingar i nätverket, det vill säga många 
aktörer som är direkt länkade till varandra och som lätt kan nå ut till varandra.  
Det är kopplingsgraden som bestämmer hur stor självständighet som behålls hos 
de olika aktörerna. Om nätverket är löst kopplat innebär stora förändringar hos en 
aktör inte att de övriga medlemmarnas stabilitet försämras och därmed förväntas 
hela nätverket vara mer stabilt.89 
 
Styrkegraden i nätverk 
Det går inte endast att bestämma nätverkets stabilitet utifrån dess täthet utan 
hänsyn måste även tas till relationernas egenskaper i form av hur starkt länkarna 
mellan aktörerna i nätverket är sammanknutna. Om nätverket är väldigt hårt 
strukturerat är självständighetsgraden hos de olika aktörerna låg medan 
kopplingarna mellan aktörerna är starka. Detta innebär att starka kopplingar 
resulterar i ett mer oföränderligt nätverk medan svaga kopplingar gör nätverket 
potentiellt mer ombytligt.90 
 
Detta dynamiska perspektiv på ett nätverk gör att både externa och interna 
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faktorer påverkar strukturen i nätverket. Till exempel kan nya externa 
forskningsresultat innebära att nya samarbetsformer i nätverket skapas och på 
liknande sätt kan interna faktorer påverka samarbetspartners, beroende på hur de 
individuella aktörerna väljer att agera.91 
 
En viktig funktion som nätverk fyller är att de ska underlätta för organisationer 
vid snabba förändringar inom branschen och hjälpa till att lösa komplexa 
problem.92 Exempelvis ska företag som har väldigt komplicerad teknik för 
framställning av deras produkter kunna dra nytta av att ingå i ett nätverk där 
många företag är specialiserade på små områden av framställningen. Nätverket 
ska hålla samman och integrera de olika förmågorna. Om länkarna är väldigt 
flexibla, innebär det att nätverkets förmåga att snabbt omorganisera sig till nya 
samarbeten över företagsgränserna för att anpassa sig till externa faktorer är 
större.  
 
Förmåner som aktörer i nätverk 
En positiv aspekt som ett strategiskt nätverk bör bidra med är att ge de som ingår i 
nätverket möjlighet att få tillgång till information, resurser, marknader och 
teknologier. Dessa tillgångar innebär att de som ingår även drar nytta av att de lär 
sig av varandra, tillsammans får stordriftsfördelar, kan dela på risker och kan 
lägga ut delar av sina värdekedjor på produktion hos varandra.93 Hur stor tillgång 
till dessa resurser de olika aktörerna har avgör dels vilken roll de har i nätverket 
men även hur hierarkiskt nätverket är. I nätverk där de olika aktörernas makt 
skiljer sig markant skiljer sig även deras möjligheter att påverka nätverkets 
framtida utveckling utifrån egna intressen.94  
 
Position 
Ett nätverk kan påverka sina medlemmar på olika sätt. Tidd med flera menar att 
nätverket påverkar hur informationen flödar och delas mellan medlemmarna i 
nätverket. 95 Vidare framhålls att beroende av vilket förhållande som råder mellan 
de olika medlemmarna inom nätverket, kan makt och obalans som skapas 
kontrolleras. 
 
Positionen som en organisation har i ett nätverk är rent strategiskt viktigt eftersom 
den i sin tur reflekterar makten och påverkbarheten som företaget har i 
nätverket.96 Positionerna bestäms av hur många och starka direkta länkar de 
innehar. Desto lättare de har att nå andra organisationer i nätverket desto mer 
central position har de i nätverket. Beroende på hur nätverkets övriga struktur ser 
ut kan denna centrala position innebära att organisationer med dessa egenskaper 
har en stark och påverkande roll i nätverket.97  
 
Vikten av öppna nätverk 
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Oftast har aktörerna inte tid och engagemang att tillhöra alldeles för många 
nätverk och måste därmed bestämma sig för ett antal där de ser de största 
fördelarna. Det är här som baksidan av att tillhöra ett nätverk kan visa sig. Om 
nätverket som de väljer att delta i inte är fördelaktigt för dem eller om nätverket 
ändrar struktur kan nätverket låsa in aktörerna i icke lönsamma relationer. Detta 
kan till och med innebära att aktörerna utesluts från att skapa relationer med andra 
som kanske är mer lönsamma organisationer.98 
 

3.5 Förmågan att organisera och mäta 
MVA har som utgångspunkt att alla medlemmarna istället för att konkurrera 
ensamma, tillsammans ska sträva mot visionen att bli en av världens främsta 
bioteknikområden. 
 

3.5.1 Behovet av organising capacity 
Det har uppstått konkurrens mellan städer och regioner vilket kräver att lokala 
beslutsorgan behöver bli mer marknadsorienterade och entreprenöriella. Många 
företag behöver samarbeta för att kunna överleva och många fall fungerar 
specialiserade företag både som komplementärer och konkurrenter.99 
 
Förutom fysiska ekonomiska förutsättningar samt de rent klusterspecifika som 
förekommer och som är beroende av varandra för att påverka tillväxten av ett 
kluster, identifierar Van den Berg med flera även en tredje komponent; organising 
capacity.100 
 
Organising capacity är en av flera bidragande faktorer till storleken av ett klusters 
prestation och kan ses som en förmåga att underlätta för de fysiska ekonomiska 
förutsättningarna samt de klusterspecifika. Begreppet organising capacity kan 
definieras som en regions förmåga att involvera alla aktörer som har med 
tillväxten av klustret att göra och med deras hjälp generera nya idéer och utveckla 
och implementera policys och skapa villkor för varaktig utveckling av klustret. 
Organising capacity innebär bland annat att attrahera företag som stödjer 
tillväxten i klustret eller investeringar i speciell infrastruktur. En väl definierad 
och allmänt accepterad vision och strategi är oumbärlig i arbetet att allokera 
resurser för att stärka klustret. Det är även nödvändigt att det finns ett stöd från 
samhället och politiken när det gäller att få igång det lokala samarbetet.101  
 
Näringslivets kunskap är betydelsefull när attraktionskraft för etableringar skall 
skapas. Offentligt och privat samarbete är en nödvändig förutsättning för 
utvecklingen av användbara och effektiva kluster-policys. Skapande av policys i 
samverkan behövs när det gäller marknadsföringen av klustret, att attrahera nya 
företag, vid hjälp av uppstartningar av nya företag, för att optimalt få ut kunskap 
och resurser av de befintliga aktörerna i klustret. Kluster som har tillväxtpotential 
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hjälps av ett från samhället utvecklat politiskt stöd. Bristen på stöd kan innebära 
ett hot mot tillväxten för ett kluster.102 
 

 
Figur 4 Modell över bidragande faktorer till organising capacity.103 
 
Modellen ovan illustrerar de faktorer som bidrar till en regions organising 
capacity. Alla faktorerna som ingår har en enskild betydelse för den totala 
prestationen, men tillsammans bildar de ett dynamiskt system. Det krävs en 
administrativ organisation som innefattar både privat och offentlig sektor från de 
olika mindre uppdelade områdena inom regionen (kommuner) och att de fungerar 
i harmoni. Vidare behövs strategiska nätverk - samverkan mellan olika privata 
aktörer och mellan privata och offentliga. De strategiska nätverken skall kunna ses 
som interaktion med ömsesidigt beroende mellan aktörer som sker runt 
gemensamma policyn. Nätverk saknar en hierarkisk struktur rent generellt och 
därmed menar teorin kring organising capacity att någon form av ledarskap krävs. 
Det behövs ledarskap av nyckelpersoner eller organisationer för att utnyttja nya 
och befintliga nätverk och för att sammanföra och organisera insatserna från 
involverade parter. Funktionen som ledare kan likaväl innehas av en administrativ 
hierarki som av offentliga eller privata personer som har den rätta gnistan för att 
driva framåt.  
 
Modellen visar vidare att en förutsättning för att organising capacity ska kunna 
skapas är att det finns en väsentlig, tydlig vision med konkreta och väl utarbetade 
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strategier och mål. Det är viktigt att de fysiska ekonomiska förhållandena finns, 
vilket även underlättar för uppkomsten av samverkan i strategiska nätverk. Det 
ska dock påpekas att brister i de fysiska ekonomiska förhållandena även leder till 
samarbete i en region. I modellen illustreras även vikten av politiskt stöd och stöd 
från samhället. Det politiska stödet kan komma från antingen regional-, national 
eller överstatlig nivå och innebära kommunikation av problem eller finansiellt 
stöd för att underlätta samarbete. Ett exempel på stöd från samhället är att privata 
investerare har tagit till sig den kommunicerade strategin. 
 

3.5.2 Betydelsen av att mäta organisationers prestation 
Enligt Callahan vinner en organisation mycket på att mäta sina prestationer.104 Det 
är dock enligt författaren viktigt att det är relevanta mätningar som utförs. 
 
KPI (Key Performance Indicators) används i organisationer för att mäta 
prestationer och för att kunna göra jämförelser mot historiska värden eller andra 
organisationer. KPI tillämpas som ett sätt att uppnå strategiska mål genom att 
mäta och övervaka resultatet och de bakomliggande drivande faktorerna. Det finns 
många varianter och tillämpningsområden för KPI, ett som är vanligt är 
försäljning. Ofta används KPI som utgångspunkt när mål ska formuleras. En 
önskad nivå fastställs som sedan utnyttjas vid uppföljning av prestationen eller 
jämförs mot andra organisationer.105 
 
Det är lättare för en organisation att uppnå operationella och finansiella mål om 
prestationer mäts och det finns ett organiserat ledarskap för prestationerna. 
Uppföljningar och utvärderingar blir lättare för ledningen om det finns mål och 
anvisningar att utgå ifrån.106 Förmågan att identifiera organisationens KPI är 
början när det gäller att förbättra en organisations prestationer. 
 
Enligt Callahan som förespråkar tillämpandet av KPI kan en organisation ha KPI 
som ett verktyg för att komma åt information för att lättare kunna: identifiera 
trender och alarm, agera proaktivt eller rätta till i efterhand samt kommunicera 
mellan olika nivåer inom organisationen. 107 Om individer i organisationen är väl 
införstådda med sina nuvarande nivåer och framtida mål på prestationer i KPI-
termer och de avgörande faktorerna för resultaten, kan de bli mer säkra och 
effektiva i sina beslut. Ledarskap som fokuserar på mätbara mål och 
beslutstagande leder till framgång enligt författaren. De främsta fördelarna med 
denna typ av ledarskap innebär att det blir lättare att nå upp till mål, snabbare 
beslutfattningsprocess, alla inom organisationen blir enade med samma mål och 
uppnår högre motivation och självsäkerhet. 
 
Dock bör det tilläggas att det även finns nackdelar med att göra mätningar. 
Callahan menar att KPI-indikatorerna ska vara mått som inte är förvirrande eller 
kräver information som är svår att få tag på eller inte är enhetlig. 108 Vidare ska 

                                                 
104 Callahan, T. How do you know where you are going if you don´t know where you are? (2003) 
105 Ibid. 
106 Ibid. 
107 Ibid. 
108 Callahan, T. How do you know where you are going if you don´t know where you are? (2003) 
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måtten ha betydelse när det gäller beslutsfattande och informationen som måtten 
bygger på ska inte vara svår att få tag på. Mätningar blir irrelevanta om målet är 
för långsökt eller inte är i linje med vad organisationen i övrigt strävar efter. En 
annan nackdel uppkommer om det uppstår missförstånd i organisationen angående 
målet eller avsiktens betydelse. Enligt författaren kan nackdelarna i värsta fall 
leda till svaga eller i värsta fall misslyckade beslut. 
 

3.6 Sammanfattning av teoretisk referensram 
 

 
Figur 5. Egenkomponerad sammanfattande bild av teorin. Bakgrunden är 
Öresundsregionen som symboliserar det kluster av bioteknikrelaterade 
verksamheter som har uppstått och dess geografiska funktion.  När de tre 
sfärerna; myndighet, näringsliv och universitet inom klustret går in i varandras 
roller, uppstår det som i teorin kallas en trippelhelixregion. Genom att kunskap 
exploateras och det sker interaktion inom regionen skapas regional 
innovationsförmåga. Allt detta sker utifrån framgångsrika nätverk. De olika 
aktörerna knyts ihop och vägleds för att tillsammans förbättra utvecklingen 
genom att det finns organising capacity i regionen. Sammantaget förmedlas och 
utläses ur teorierna att det krävs någon typ av ledarskap, att någon tar på sig att 
forma gemensamma mål, vilket leder fram till vikten av att mäta prestationen. 
 
Kluster 
Kluster används som ett begrepp för att förklara internationell konkurrenskraft 
och hänvisa till den konkurrens som skapas med hjälp av samarbete mellan olika 
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branscher och företag i ett land eller en region. Det handlar om samspelet mellan 
olika aktörer inom och utanför den egna branschen. Det som uppstår i 
klusterområdet är innovation, dynamik och kunskap. Förutsättningarna för att ett 
kluster ska skapas är områdets tillgång till arbetskraft, kapital, mark och råvaror. 
Specialiserade företag leder till specialiserade regioner som omges av 
specialiserade partners som leverantörer, affärspartners, utbildning och forskning 
samt olika samhällsaktörer. Tillväxten av ett kluster är beroende av förutsättningar 
som att stora företag skall finnas placerade i klustret, infrastrukturen skall vara 
utvecklad samt att aktörer som fungerar som klustermotorer skall finnas. 
Bioteknik är en bransch som ofta förekommer i kluster trots att kärnverksamheter, 
som kunskap, riskerar att spridas till konkurrenter. Det är inte lätt för ett 
biotekniskt företag att verka alldeles på egen hand på grund av tillexempel höga 
kostnader och risker samt att avancerad teknik krävs. 
 
Trippelhelix 
Trippelhelix är ett begrepp som tillämpas för att illustrera relationen mellan 
myndigheter, universitet och näringslivet. Det vanligaste syftet med att tillämpa 
modellen är att illustrera en innovativ miljö som innefattar spin-off företag, 
tresidiga initiativ för kunskapsbaserad ekonomisk utveckling och strategiska 
allianser bland företag samt forskningsgrupper. 
 
Regional innovationsteori 
Innovationer är någon typ av nyskapelser av ekonomiskt värde. De kan vara 
baserade på helt ny kunskap, men även på nya kombinationer av existerande 
kunskap. Regional innovationsteori handlar om förmågan att inse och bemästra de 
avvägningsproblem som relateras till regioner som har utmärkande produktion 
och innovationsprocesser kopplade till sig. 
 
Samarbete och nätverk 
Informations- och kunskapsförmedling mellan olika parter kan ske på diverse sätt 
men vanligast är någon form av samarbete eller nätverksöverföring. Dagens 
konkurrenssituation går långsamt mot att strategisk makt skapas genom att 
grupper av företag agerar tillsammans. Nätverk kan underlätta för organisationer 
att lösa sina problem med komplexitet och snabb förändring inom branschen. 
Genom att företag ingår i nätverk kan de dra nytta av att de andra medlemmarna 
är specialiserade på små områden. Nätverket kan hålla samman och integrera de 
olika förmågorna. Det finns olika grader av samarbete och varianter av strategiska 
allianser, från samarbeten med ömsesidig vinst till att kostnader och risker delas 
eller tillfälliga sammanslagningar av organisationer i tillfälliga projekt, så kallade 
joint venture.  
 
Lyckade framgångsfaktorer för ett nätverk 
* Ett aktivt deltagande bland aktörerna krävs för att skapa ett aktivt nätverk  
* Lösa kopplingar i ett tätt nätverk innebär ett stabilare nätverk 
* Styrkegraden avgör nätverkets förändringspotential. Kopplingarna ska inte vara 
för starka om målet med nätverket är att uppnå förändringar. 
* Nätverket ska ge de deltagande aktörerna tillgång till information, resurser, 
marknader och teknologier som de inte hade fått om de inte hade varit med i 
nätverket. 
* Rätt person får/har/tar central position i nätverket ur ett strategiskt perspektiv 
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* Nätverket ska vara så pass öppet att inga aktörer fastnar i olönsamma relationer. 
 
Organising capacity 
Begreppet organising capacity definieras som en organisations förmåga att 
involvera alla aktörer som har med tillväxten av klustret att göra och med deras 
hjälp generera nya idéer och utveckla och implementera policys och skapa villkor 
för varaktig utveckling av klustret. Det kan tillexempel innebära att attrahera 
företag som stödjer tillväxten i klustret eller investeringar i speciell infrastruktur. 
 
Värdet i att mäta organisationers prestation 
KPI (Key Performance Indicators) används i organisationer för att mäta 
prestationer och för att kunna göra jämförelser mot historiska värden eller andra 
organisationer. KPI tillämpas som ett sätt att uppnå strategiska mål genom att 
mäta och övervaka resultatet och de bakomliggande drivande faktorerna. 
Förespråkare av tillämpning av KPI menar att det är ett sätt att kunna agera 
proaktivt eftersom det går lättare att upptäcka trender och alarm. 
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4 Analys 
__________________________________________________________________ 
I detta avsnitt vävs empirin samman med teorin för att skapa en intressant analys 
och för att ge en intressant förståelse av den information som tagits fram genom 
intervjuer och diskussioner. 
 
 

 
Figur 6 Modell över analysens uppbyggnad 

4.1 Kluster och trippelhelix perspektiv 
När begreppet kluster diskuteras är det svårt att särskilja medlemsorganisationen 
Medicon Valley Academy från varumärket och regionsbegreppet Medicon Valley. 
Detta är något som uppmärksammats under intervjuerna när respondenterna har 
blandat ihop de båda begreppen. I uppsatsens analys kommer vi inledningsvis 
därför att använda det samlade namnet Medicon Valley när klusterfenomenet 
analyseras. Därefter när trippelhelix perspektivet behandlas kommer fokus främst 
att ligga på Medicon Valley Academy. 
 

4.1.1 Bioteknikens roll i Öresundsregionen 
Medicon Valley kan ses som ett biotekniskt kluster enligt Porters definition: en 
geografisk koncentration av företag inom en bransch, deras konsumenter och 
relevanta leverantörer av material, utrustning och komponenter, utbildning samt 
av finansiärer etc.109 Det kan konstateras utifrån det stora antalet företag, 
forskning och universitet som verkar i området att det i Medicon Valley finns en 

                                                 
109 Porter, M. E, The competitive advantage of nations, (1990) 
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geografisk centrering som bidrar till interaktion som gagnar involverade parter. 
 
Definitionsproblemet med begreppet bioteknik 
Begreppet bioteknik är ett omfattande begrepp som definieras olika av de olika 
kommunerna och nationella regionerna. Hälften av kommunerna gjorde en 
uppskattning av hur många som arbetar med bioteknik i just deras kommun, 
medan resten ansåg att det var för svårt att kategorisera företagen. En annan 
problematik som framhölls var att det är omöjligt att dra en gräns inom företagen 
när det gäller vilka som direkt är sysselsatta med bioteknik. 
 
I Hillerøds kommun, som är den enda respondenten som inte är medlem i MVA, 
finns biotekniska och medicintekniska företag representerade. 
Definitionsproblematiken är inte här anledningen till att de inte är medlemmar.  
 
Svårigheten i att ringa in renodlade bioteknik- eller biomedicinföretag inom 
kommunen är något som både Helsingborgs kommun och Eslövs kommun 
påpekar, trots att det i Helsingborg finns många anställda i verksamheter som kan 
ses som relevanta för begreppet. På liknande sätt ger Eslövs näringslivsansvarig 
exempel på företag vars verksamheter har anknytning till medicinsk utrustning.  
 
Även de stora nationella regionerna, Köpenhamns Amt och Region Skåne, och 
Lunds kommun som innefattar mycket forskning, ett stort universitet samt många 
involverade aktörer i branschen i form av producenter och investerare, anser att 
det finns vissa problem med att definiera begreppet.  
 
Bortsett från definitionsproblematiken tycker alla respondenterna att biotekniken 
har en betydande roll i regionen, men för majoriteten av kommunerna tillhör 
bioteknik endast en liten del av deras övriga näringslivsarbete. Även här kan deras 
sätt att definiera begreppet innebära att de egentligen inte är medvetna om den 
biotekniska omfattningen. För de nationella regionerna har branschen en större 
medveten roll då deras åtaganden innebär stor fokus på sjukvården. 
 
Internationell konkurrenskraft 
Nästan samtliga respondenter framhöll vikten av att vara en del av något större 
som skapar ett gemensamt ansikte utåt. Undantagen var de mindre kommunerna 
Svalöv och Eslöv som inte ansåg sig ha samma strävan som de andra 
kommunerna i att attrahera etableringar. I Eslövs kommun ses inte 
marknadsföring av företag gentemot utländska ägare som det viktigaste vilket är 
tvärtemot Lunds kommun som anser att samarbete på internationell nivå kan ses 
som en hjälp till att sätta Lund på världskartan. Internationell konkurrens som 
hänvisar till den konkurrenskraft som skapas med hjälp av samarbete mellan olika 
branscher och företag i ett land eller region, illustrerar begreppet kluster. 
 
Majoriteten av respondenterna poängterar värdet av att samla ihop resurser i 
regionen eftersom det råder hög konkurrens och få har råd att satsa ensamma. Det 
som skiljer åsikterna lite åt är på vilket sätt resurserna sedan ska användas. 
Hillerød som inte är medlemmar vill gärna få information om vilka investeringar 
som krävs av dem som kommun för att biotekniska verksamheter ska kunna 
etablera sig i deras område. Det som de är tveksamma till är om MVAs åtagande 
sträcker sig så långt eller om informationen ska samlas in på annat håll. Hillerøds 
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intresse för information delar de med Lunds kommun som vill skapa infrastruktur 
som gör att intressanta aktörer vill satsa och utvecklas i området. Det som skiljer 
de båda kommunerna åt är att Lunds näringslivschef identifierar en förmåga hos 
MVA att tillhandahålla sådan information till kommunerna. Detta kan ses som en 
av de främsta anledningarna till varför Lunds kommun är medlem till skillnad från 
Hillerøds kommun som inte är det.  
 
Helsingborg anser att resurserna ska användas till att få upp ett intresse för 
utbildningar som i sin tur ska hjälpa till att stärka regionen internationellt. Som 
strategisk utvecklare i Helsingborgs kommun efterfrågar respondenten att 
spetskompetenser hos de olika delarna av regionen lyfts fram i det biotekniska 
sammanhanget.  
 
Vidare framhåller majoriteten av respondenterna det positiva med en ökad kritisk 
massa när det gäller att slå sig fram på den globala marknaden vilket innebär att 
alla former av samarbete i Öresundsregionen ses som en direkt nödvändighet ur 
ett globalt konkurrensperspektiv. Den nationella konkurrenskraften är inte lika 
stor som den regionala och därmed är det viktigt att kunna konkurrera tillsammans 
som en region på en internationell marknad mot Europa och mot resten av 
världen. Detta perspektiv stöds av den funktionella betydelsen av ett kluster där 
relaterade företag och branscher tillsammans konkurrerar110. 
 
Synen på de geografiska förhållandena har dessutom utvecklats i regionen. För tio 
år sedan var Hillerød en del av Köpenhamns huvudstadsområde. Gradvis ändrades 
fokusen till att Köpenhamn sågs som en del av Öresundsregionen och numera 
pratar man mer om regionen som helhet. På svenska sidan har synen på 
kommungränser blivit mindre betydelsefull på grund av en väl utvecklad 
infrastruktur, jobb i en kommun kan innebära boende i en annan. Den geografiska 
betydelsen som ett kluster kan ha symboliseras bland annat av möjligheten till 
personlig kontakt111. 
 

4.1.2 Gränsöverskridande samarbetsvilja 
MVA verkar enligt de själva som en trippelhelixorganisation där medlemmarna 
representerar alla de olika sfärerna i modellen; universitet, myndigheter och 
näringsliv. I dagsläget råder det olika grader av samarbete mellan de olika 
offentliga myndigheterna i undersökningen och de andra representerade sfärerna i 
trippelhelixmodellen, universitet och näringsliv. 
 
Samarbete med universitet 
Kommuner som inte har ett universitet men som är medlemmar i MVA, som 
Svalövs och Eslövs kommun, samarbetar i en liten utsträckning med Lunds 
universit. Svalöv har haft tillfälliga samarbeten med Campus Helsingborg men 
aldrig i direkt syfte att främja utvecklingen inom bioteknik. På liknande sätt har 
Eslövs kommun administrerat en del av Lunds universitetskurser men heller aldrig 
något som direkt kan relateras till bioteknik. Eftersom en del av Lunds universitet 

                                                 
110 Malmberg, A., Klusterdynamik och regional näringslivsutveckling – begreppsdiskussion och 
forskningsöversikt, (2002) 
111 Malmberg, A., Klusterdynamik och regional näringslivsutveckling – begreppsdiskussion och 
forskningsöversikt, (2002) 
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finns placerat på Campus Helsingborg har kommunen ett naturligt behov av att 
det sker samarbete med just universitet i Lund. Tidigare har Campus Helsingborg 
haft ingenjörsutbildningar inom bioteknik men eftersom intresset har minskat har 
dessa utbildningar tvingats läggas ner. Lunds kommun påpekar att det hade varit 
önskvärt om till exempel en organisation som MVA skulle kunna hjälpa till och 
väcka intresse för dessa typer av utbildningar redan på en tidig skolnivå. 
 
I Lunds kommun har sedan länge ett nära samarbete med deras universitet haft en 
betydande roll då forskningen har legat i fokus när det gäller kommunens 
utveckling inom många områden, inte bara inom bioteknik. Kommunernas 
samarbete med universiteten innebär enligt trippelhelixteorin att kunskapsbaserad 
ekonomisk utveckling kan skapas, förutsatt att det förekommer en 
näringslivssatsning i området.112 
 
De nationella regionerna, Köpenhamns Amt och Region Skåne, är båda två 
medvetna om vilka styrkor och svagheter som respektive region har och vad de 
kan få ut av den andra regionen. I Köpenhamnsområdet finns affärsmässigheten 
medan Skåne, med sina stora forskningssatsningar på Lunds universitet, har goda 
kunskaper inom life science. Båda ser varandras färdigheter som ett bra 
utgångsläge för ett lyckat samarbete. 
 
Samarbete med näringslivet 
Att näringslivsavdelningar har upprättats på de olika kommunerna är ett initiativ 
som är relativt nytt över lag hos de olika respondenterna. I samband med att dessa 
avdelningar upprättades var det många av respondenterna som på eget initiativ 
gick med i MVAs organisation. Detta visar på att kommunerna har tagit ett steg 
närmare det som trippelhelixteorin syftar på när det diskuteras hur alla aktörer 
behåller sin identitet men ändå träder in i varandras roller113  
 
Många respondenter tycks ha en liknande uppfattning om att det finns mycket 
kvar att göra för att utveckla regionen ytterligare i framtiden, inte bara inom 
bioteknikbranschen. Region Skåne har en förhoppning om att ett intensivare 
samarbete över Öresund ska leda till att fler företag stannar inom regionen. 
Hillerøds kommun framhåller att Öresundsregionen har kommit långt när det 
handlar om näringslivsfrågor, men att nationella lagar delar upp regionen i två 
delar. Det bör uppmärksammas att ingen av respondenterna ger ett tidsperspektiv 
på hur lång tid de tror att det kan ta innan regionen är helt integrerad. Något som 
poängteras i trippelhelixmodellen är nämligen att den gränsöverskridande 
samarbetsformen är en lång process som man först kan se resultat av långt fram i 
tiden114. 
 
Kommuner som saknar högskola eller universitet, som Svalöv och Eslöv på den 
svenska sidan och Hillerøds kommun på den danska sidan visar tendenser till att 
mer ha gått in för att stödja näringslivet. Emellertid är inte samarbetet helt 
gränsöverskridande. Problemet med näringslivskontakten som Svalöv nämner är 
att de etablerade företagen är relativt självgående och slutna vilket hämmar 
kommunernas involveringsgrad. Hillerøds kommun stödjer de mindre företagen 

                                                 
112 Etzkowitz, H., The Triple Helix of University-Industry-Government, (2002) 
113 Etzkowitz, H. Trippelhelix – den nya innovationsmodellen (2005) 
114 Etzkowitz, H. Trippelhelix – den nya innovationsmodellen (2005) 
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genom att de har skapat ett utvecklingscenter samtidigt som de försöker få de 
stora företagen att dela med sig av sina kunskaper genom att vara involverade.  
 
Balans mellan de tre sfärerna 
Etzkowitz diskuterar tre olika varianter av trippelhelixmodellen som visar på olika 
involveringsgrader mellan de tre sfärerna. Att kommuner i Öresundsregionen har 
utvecklat samarbete, som fortfarande i stor utsträckning är begränsat, med 
universitet och/eller näringslivet kan liknas vid Etzkowitz andra variant av 
trippelhelixmodellen där de tre sfärerna verkar var för sig och endast i begränsad 
utsträckning samarbetar över tydliga gränser.115 Detta är ett steg ifrån den 
trippelhelixvariant där de olika sfärerna på ett balanserat sätt går in i varandras 
roller för att stärka dessa, vilket är en förutsättning enligt Etzkowitz för att ett 
område helt fullt ut ska kunna verka som en trippelhelixregion. Men det är också 
den variant som tar längst tid och kräver mest insatser för att åstadkomma. 
 
Helsingborgs kommun är den kommun som starkast framhäver vikten av balans 
mellan de tre sfärerna. Då de tidigare har haft utbildningar som riktat sig till det 
biotekniska området har de också sett behovet av att ha en stödjande organisation 
som MVA för att främja deras samverkande arbete. Det minskade intresset för 
dessa utbildningar har inneburit nerläggning och även kommunens fokus har 
ändrats till att försöka hitta ett trippelhelixperspektiv där logistik faller inom 
ramen för bioteknik. Kommunen har i dagsläget företag som hanterar transport 
och förpackning av olika medicinska produkter och skulle vilja att hanteringen av 
det biotekniska materialet hade uppmärksammats i regionen och kanske även av 
MVA. 
 

4.2 Nätverksperspektiv 
Kriterierna som tagits fram från teorin när det gäller vilka faktorer som utgör ett 
framgångsrikt nätverk analyseras här utifrån hur respondenterna i undersökningen 
uppfattar MVAs arbete och deras framtida möjligheter. 

                                                 
115 Etzkowitz, H. Trippelhelix – den nya innovationsmodellen (2005) s19-37  
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IDENTIFIERADE 
FAKTORER I 

FRAMGÅNGSRIKA 
NÄTVERK 

MVAs ARBETE I 
FÖRHÅLLANDE TILL 

DESSA FAKTORER 

 

Ett aktivt deltagande bland 
aktörerna krävs för att skapa 

aktiva nätverk. 

Aktiviteter som ordnas i 
nätverket är på en för 

avancerad och komplex nivå 
för kommunmedlemmarna 

och därav deras låga 
deltagande. 

 

Lösa kopplingar i täta nätverk 
innebär stabilare nätverk. 

Det finns ett stort antal 
medlemmar i nätverket vilket 
indikerar på en täthet i antalet 

kopplingar men 
respondenternas uppfattning 
om hur lösa dessa kopplingar 

är framgår ej. 

Styrkegraden avgör nätverkens 
förändringspotential. Starkt 

kopplade nätverk är tröga nätverk. 

De nationella regionerna är 
starkare kopplade till 
kärnverksamheten än 

kommunerna. 

 
Nätverk ska ge de deltagande 

aktörerna tillgång till 
information som de inte hade 
fått om de inte hade varit med i 

nätverket. 

Nyhetsbrev och publikationer 
skickas ut till medlemmarna 
men tillgodogörs i olika stor 
utsträckning, främst eftersom 
ingen information är direkt 

riktad till kommunerna. 

 
Rätt person får/har/tar central 

position i nätverk ur ett 
strategiskt perspektiv. 

Alla de tillfrågade 
kommunrepresentanterna 

visar ett passivt deltagande ur 
ett strategiskt perspektiv. 
Däremot är de nationella 
regionerna mer aktiva. 

Nätverk ska vara så pass öppna 
att inga aktörer fastnar i 
olönsamma relationer. 

Endast en av respondenterna 
har ifrågasatt sitt 

medlemskap i nätverket. 

Figur 6 Framgångsfaktorer i nätverk  
 
Engagemang i nätverk 
MVA påvisar precis som teorin att det är viktigt att medlemmarna visar ett 
intresse i nätverket och engagerar sig i hur utformningen och samarbetet ska ske 
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och fortlöpa116. Engagemanget i MVAs arbete är från kommunernas sida mycket 
begränsat. Alla intervjuade kommuner som idag är medlemmar har i samband 
med att näringslivsintresset kom mer i fokus i början av 2000-talet, själva tagit 
kontakt med MVA för att vara med från början i utvecklingen av regionen, men 
efter det har inget omfattande engagemang skett. Region Skåne och Köpenhamns 
Amt har varit med sedan starten, de betalar en betydligt större del i medlemsavgift 
än vad kommunerna betalar och de har båda två givna platser i styrelsen. Detta 
innebär även att deras engagemang är större än kommunrepresentanterna precis 
som deras krav på MVAs prestation. Svalövs kommun anser att medlemskapet 
handlar om ömsesidiga ansträngningar och påpekar att om de hade betalt en större 
medlemsavgift hade de satt större press på sig själva och förväntat sig mer av 
MVA.  
 
De tillfrågade ansluter väldigt sällan till de olika träffarna som MVA anordnar, 
med undantag för de nationella regionerna. Ingen av den information som MVA 
skickar ut, i form av nyhetsbrev till de tillfrågade medlemmarna, vidarebefordras i 
någon större utsträckning, främst av den anledningen att ingen annan på 
kommunerna efterfrågar den.  
 
Kopplingsgraden i nätverk 
Om ett nätverk har lösa kopplingar, det vill säga att nätverket består av aktörer 
som behåller en hög grad av självständighet men som ändå till viss del har 
möjligheter att påverka varandra, ses nätverket som stabilt utifrån teorierna.117 
Kommunerna visar inga tecken på vare sig direkt eller indirekt påverkningsgrad 
utifrån deras medlemskap i MVAs nätverk, av den enkla anledning att de inte 
använder sig av nätverket i någon större utsträckning. Däremot råder någon form 
av kopplingar mellan de respondenter som är medlemmar och universiteten, men 
att dessa kopplingar skulle ha samband med MVAs nätverk finns inga 
indikationer på. Tvärtom fanns kontakten med universiteten i varierad 
utsträckning redan innan MVA startades. Hillerød, som inte är medlem i MVA, 
har inte någon direkt koppling till något universitet, vilket påvisar att de inte för 
ett trippelhelixresonemang i kommunen.  
 
Alla tillfrågade kommunerna vet inte helt säkert vilka av deras kringliggande 
företag som är medlemmar i MVA, något som kan härledas till ett saknat intresse 
eller ett passivt engagemang bland kommunerna. Hillerød är inte medlem trots att 
de har företag i kommunen som är medlemmar medan Svalövs kommun är 
medlem men saknar företag representerade i MVA. 
 
Styrkegraden i nätverk 
Kopplingarna bör inte vara för starka om målet med nätverket är att uppnå 
förändringar118. Bioteknik är en bransch där det råder liten självständighet mellan 
aktörerna eftersom deras beroende av varandra är stort. Enligt teorin kräver detta 
ett strukturerat nätverk, men då MVAs nätverk representeras av både kärnaktörer 
och stödaktörer som inte inbördes är lika beroende av varandra är struktureringen 

                                                 
116 Tidd, J., Bessant, J. & Pavitt, K, Managing for innovation, (2001) 
117 Elg, U. & Johansson, U. En referensram för nätverkstänkande baserad på befintlig teori, 
(1992) 
118 Elg, U. & Johansson, U., En referensram för nätverkstänkande baserad på befintlig teori. 
(1992) 
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en avvägningsfråga. Kommunerna efterfrågar mer insyn i vad som händer i den 
biotekniska kärnverksamheten, vilket indikerar på att deras kopplingar i nätverket 
inte är så starka. Detta i sin tur innebär enligt teorin att kommunerna har positiva 
möjligheter att påverka och förändra nätverkets struktur. De nationella regionerna 
å andra sidan har starkare kopplingar i nätverket via sina roller i styrelsen och sina 
möjligheter att finansiera olika större projekt. Ur ett liknande resonemang som 
tidigare visar detta att det är svårare för dem att påverka utan att det innebär stora 
förändringar för de andra starkt kopplade aktörerna i nätverket. 
  
Förmåner som medlem i nätverk 
Genom att vara medlemmar i ett nätverk ingår fördelen att få tillgång till 
information, resurser, marknader och teknologier119. Trots detta är det inte alla 
medlemskommuner som ser resurserna i MVAs nätverk utifrån detta 
informationsperspektiv, främst eftersom de inte fullt ut behärskar det 
vetenskapliga språket.  
 
Hillerøds kommun som anser sig väl känna till organisationen MVA, har valt att 
inte vara medlem av den anledningen att de tror att MVAs huvuduppgift är att 
marknadsföra Medicon Valley till olika investerare i regionen och i resten av 
Europa. Då de inte ser sig själv som potentiella investerare ser de inget direkt 
utbyte i att vara med i MVA. Däremot anser näringslivschefen på Lunds kommun 
att: 
 

”Större är starkast” 
Peter Sörbom, Näringslivschef på Lunds kommun” 

 
Precis som de övriga respondenterna tar näringslivschefen på Lunds kommun del 
av nyhetsbreven från MVA. Nyhetsbreven är främst riktade till forskningsvärlden 
och således inte så tydliga att informationen blir användbar för respondenterna. 
Alla tillfrågade kommuner saknar en lättförstålig beskrivning över vad som 
egentligen händer i deras närmaste omgivning för att få ett perspektiv på regionen 
som helhet. Denna information finns hos MVA men har aldrig blivit kategoriserad 
utifrån de olika områdena inom Öresundsregionen, främst eftersom de aldrig har 
sett ett behov av det. Vilket i sin tur innebär att ingen har efterfrågat detta.  
 
Position i nätverk 
Vissa av de tillfrågade medlemmarna, Region Skåne och Köpenhamns Amt, sitter 
med i styrelsen vilket måste påverka och stärka engagemanget som medlem och 
deras förhållande till MVAs nätverk eftersom de är med och utformar visionen 
och strategierna. Detta innebär även att deras uppfattning om MVAs betydelse 
speglas av deras roll i och bidrag till nätverket. Ingen av de tillfrågade 
kommunerna har ställt sig frågan vilken position i nätverket som det finns 
möjlighet för dem att ta. Inte heller vilken roll de faktiskt har eller vilken roll 
MVA vill att de ska ha, har ifrågasatts. 
 
Vikten av öppna nätverk 

                                                 
119 Gulati, R., Nohria, N., Zaheer, A., Strategic Networks. (2000) 
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Det är viktigt nätverket inte på något sätt är slutet så att aktörerna fastnar i 
olönsamma relationer.120 Helsingborgs kommun har ifrågasatt sitt medlemskap av 
just denna anledning. MVA har dock inte visat några indikationer på att de vill 
låsa in sina medlemmar utan har snarare visat intresse av att omvärdera de 
ömsesidiga åtagandena.  
 

4.3 Organisations- och mätperspektiv 
Eftersom MVA tar på sig rollen att skapa organising capacity i Medicon Valley är 
det intressant att analysera hur de uppfattas i denna roll av de tillfrågade 
kommunerna och de nationella regionerna, i förhållande till vad teorin säger om 
detta fenomen. Dessutom är det intressant för syftet med denna uppsats att påvisa 
de indikationer som visar på MVAs möjligheter att mäta sin prestation. 
 

4.3.1 Skapandet av kunskap - kunskapsrum 
Skapandet av kunskap innebär att den som tar på sig rollen att skapa organising 
capacity bidrar till att nya idéer genereras121. Alla tillfrågade håller med om att det 
i dag råder en koncentrering av relevanta forsknings- och utvecklingsaktiviteter i 
Öresundsregionen. 
 
De två minsta kommunerna anser sig inte ha något behov av att söka information 
om bioteknik och därför är det svårt att avgöra nyttan av den kunskapen som 
MVA tillhandahåller. De andra kommunerna är inte heller direkt aktiva i letandet 
av bioteknisk information. Om respondenterna inte vet vilket företag de ska vända 
sig till när det gäller olika frågor inom bioteknik använder de MVAs hemsida som 
sökkanal eller så söker de upp MVA för att kunna ta del av deras stora kontaktnät.  
 
Hillerøds kommun som inte är medlemmar ser inte MVA som enda 
kunskapskällan inom bioteknik utan har ett nära samarbete med Copenhagen 
Capacity, som är en förmedlingsorganisation för investerare som vill komma i 
kontakt med Köpenhamnsregionen. Detta samarbete har resulterat i att just ett 
bioteknikföretag har byggt upp sin verksamhet i närheten av deras kommun. Detta 
är en intressant vinkel eftersom ingen av de kommuner som är medlemmar i MVA 
kan påvisa något liknande. Om Copenhagen Capacity, som i sin tur är medlemmar 
i MVA, har använt sig av informationen från MVA för att förmedla denna tjänst 
finns det dock ingen vetskap om. 
 
Kommunerna har inte den finansieringsmöjlighet som de nationella regionerna har 
när det gäller att stödja tillväxten som sträcker sig utanför kommunens område. 
Alla kommunerna visade dock intresse, även om det var i varierad grad, av att de 
som kommun tillsammans som region vill utveckla det biotekniska klustret 
Medicon Valley. Van den Berg & Braun menar att förmågan att involvera alla 
aktörer som har med tillväxten av klustret att göra är själva definitionen av 

                                                 
120 Gulati, R., Nohria, N., Zaheer, A., Strategic Networks. Strategic Management Journal, (2000) 
s.203-215 
121 Van den Berg, L & Braun, E., Urban Competitiveness, Marketing and the Need for Organising 
Capacity (1999)  
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organising capacity. Dessutom är det viktigt att kunna attrahera företag som 
stödjer tillväxten i kluster.  
 
Region Skåne menar att mer kan göras för att hålla kvar företagen inom regionen. 
Etzkowitz menar att kunskapsrum handlar om att kunna se vilka 
forskningsresurser som finns i området och ta till vara på dessa. Först när 
medvetenheten finns kan utveckling av dessa resurser ske122.  
 
I skapandet av kunskap efterlyser både Lund och Helsingborgs kommun ett större 
engagemang från MVAs sida när det gäller att sprida intresset för den biotekniska 
världen till den yngre generationen. Båda anser att det är viktigt att intresset 
skapas tidigt för att de högre utbildningarna inte ska försvinna. 
 

4.3.2 Överföring av kunskap - konsensusrum 
Publikationer 
I MVAs åtaganden ingår bland annat olika publiceringar som hitintills har handlat 
om forskning, allmän info om branschen samt teknikutveckling etc. En kommun 
angav att de ser medlemskapet som en kunskapskälla och att det är den främsta 
anledningen till att de är medlemmar.  
 
Avdelningschefen för näringslivs- och arbetsmarknadsavdelningen på 
Köpenhamns Amt har själv varit med och deltagit i en av MVAs rapporter som 
behandlar samspelet mellan akademisk forskning och lyckad kommersialisering 
samt tillväxt för bioteknikområdet. Dessutom använder han dagligen MVAs 
material om finansiering av nya verksamheter och patentering, främst eftersom 
alla patentansökningar sker via amterna i Danmark. Region Skåne har också tagit 
del av är de guider som MVA ger ut om bland annat patent- och 
finansieringsmöjligheter samt material som MVA publicerat tillsammans med 
konsortium-medlemmar, det exempel som framhålls är den rapport som 
Köpenhamns Amt deltog i. 
 
Ledarskap 
Enligt Van den Berg och Braun behövs ledarskap av nyckelpersoner eller 
organisationer för att utnyttja nya och befintliga nätverk och för att sammanföra 
och organisera insatserna från involverade parter123. Hillerøds kommun visar inga 
tecken på att de som ickemedlemmar och utan MVAs hjälp har svårare med att 
samarbeta i regionen. De använder sig dock av Copenhagen Capacitys kunskaper, 
som i sin tur är medlemmar i MVA, vilket visar på att någon form av expertis 
efterfrågas. Hillerøds kommun visar precis som de övriga tillfrågade kommunerna 
på en stor samarbetsvilja med kommuner på både på den danska och svenska 
sidan för att utveckla regionen, dock utan fokus på just bioteknik. 
 
Utav kommunerna som är medlemmar är det ingen som kan ge något konkret 
exempel på samarbete med medlemmar på andra sidan sundet som rör den 
biotekniska branschen. De samarbeten som sker är mer på en generell nivå och rör 
bland annat infrastruktur. Alla medlemmarna nämner dock att om det skulle 
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123Van den Berg, L & Braun, E Urban Competitveness, Marketing and the Need for Organising 
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uppstå några frågetecken kring den biotekniska branschen i deras område skulle 
de kontakta MVA. Men endast Lund har i dagsläget vänt sig direkt till MVA för 
att få en sammanställning av olika biotekniska organisationer i kommunen.  
 
De nationella regionerna kan till skillnad från kommunerna peka på exempel på 
nya nätverk som har uppstått under ledning av MVA som t ex ett diabetesnätverk 
och doktorandprojekt som administreras av MVA. Ändå anser Region Skåne att 
MVA som en så pass liten organisation borde ta mer hjälp av stödorganisationer 
för att underlätta sitt arbete med tekniköverföring.  
 
Gemensamt strategiskt mål 
Det krävs en tydlig vision med konkreta och väl utarbetade strategier och mål för 
att organising capacity ska kunna skapas enligt Van den Berg och Braun124. 
Dessutom är det även viktigt att organisationer som arbetar ur ett regionalt 
perspektiv kan göra avvägningar när det gäller vilket fokus man ska välja att ta 
eftersom förmågan att göra dessa avvägningar stärker organisationens 
verksamhet125 Kommunerna hade svårt för att precisera den vision som MVA har 
satt som ett gemensamt mål för alla medlemmar till skillnad från de nationella 
regionerna, som själva har varit med och utarbetat den. Således är det oklart för de 
tillfrågade kommunrepresentanterna vad som krävs av dem som medlem för att nå 
visionen. När det gäller vilket fokus de tycker MVA ska ta är svaren splittrade. 
Eslöv befarar att en allt för stor global fokus kan leda till att företag med tiden 
flyttar ifrån regionen istället för tvärtom. Lunds kommun däremot anser att MVA 
med sin varumärkesplattform ska skapa nätverk utanför sin verksamhet på ett 
internationellt plan för att skapa ett större intresse för regionen. 
 
Inte ens MVA har någon klar uppfattning över vilken roll kommunerna ska ta i 
deras organisation, utan ser dem främst som ekonomiska stödmedlemmar. Det 
gäller enligt teorin kring att skapa konsensusrum att kunna föra samman personer 
med olika organisatoriska bakgrunder, för att nya idéer och strategier ska kunna 
skapas126.  
 

4.3.3 Exploatering av kunskap - innovationsrum 
Exploatering av kunskap handlar enligt Van den Berg och Braun om att utveckla 
och implementera policys och skapa villkor för varaktig utveckling av klustret. De 
framhåller att det är nödvändigt att det finns ett stöd från samhället och politiken 
när det gäller att få igång det lokala samarbetet127. När det gäller exploatering av 
kunskap framhåller de båda nationella regionerna att MVA borde arbeta mer på 
stödet från samhället och politiken eftersom de båda regionerna efterfrågar mer 
lobbyverksamhet från MVAs sida. Köpenhamns Amt anser att en organisation 
som MVA kan försöka påverka politiken till Öresundsregionens fördel dels på 
nationell nivå i de båda länderna, men även på högre nivå som inom EU. Det kan 
innebära att organisationen skall arbeta för att synliggöra regionen som en 
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teknikplattform inom EU för biomedicin och på så sätt ro hem politiska satsningar 
och stödprojekt. 
 
Genom att MVA sätter regionen på världskartan ledsagas investerare, forskare och 
företag från hela världen, till att lättare hitta intressanta forskningsprojekt och 
framtida möjligheter i Lund, anser kommunens näringslivschef. Lunds kommun 
ser varumärket Medicon Valley som en inkörsport där kommunen sedan har 
möjlighet att skapa en infrastruktur som gör att de intresserade aktörerna vill satsa 
och utvecklas i området.  
 
MVAs roll i skapandet av innovationsrum är enligt Etzkowitz definition; att MVA 
som ny organisation ska utveckla en organisatorisk strategi och tillföra riskkapital 
och teknisk hjälp för att nya företag ska kunna startas upp. Det som främst talar 
emot MVA i denna roll är att de inte har någon som helst möjlighet att själva 
tillföra riskkapital. MVA anses däremot av respondenterna ha goda möjligheter att 
identifiera och förmedla dessa stödfunktioner.  
 
De flesta respondenterna har svårt att påvisa konkreta resultat som visar att det är 
MVAs förtjänst att kunskap har exploaterats eller kommersialiserats. Å andra 
sidan har främst de nationella regionerna men även alla de tillfrågade 
medlemskommunerna uppfattningen av att utvecklingen har gått snabbare tack 
vare MVAs engagemang i olika EU-projekt. De är även allmänt positiva till att 
MVA har bidragit till att marknadsföra och implementera begreppet Medicon 
Valley. Dock menar bland andra Köpenhamns Amt att marknadsföringen av 
Medicon Valley inte är något som bara MVA kan ta åt sig äran för.  
 
Till följd av seminarier där MVA varit inblandade har kommuner blivit 
uppmärksammade och fler liknande och mer frekventa insatser efterfrågas. 
Köpenhamns Amt anser att deras medlemskap har bidragit till ett bättre samspel 
mellan den privata och offentliga sektorn inom sjukhus och miljöområdet. 
Avdelningschefen för näringslivs- och arbetsmarknadsavdelningen på 
Köpenhamns Amt ser ett behov i branschen av att en gemensam organisation 
lyfter upp de olika aktörerna, eftersom branschen präglas av många mindre 
aktörer. Region Skåne lyfter fram faktorer som att etableringar av nya 
bioteknikföretag har ökat det senaste årtiondet och att forskningssamarbetet 
mellan Sverige och Danmark har blivit mer intensivt, men att det är svårt att 
härleda dessa positiva faktorer direkt till MVA även om de tycker att MVA har 
rätt att ta åt sig en del av äran. Vidare anser Region Skåne att MVA har fört dem 
närmare näringslivet. Dock poängteras att MVA har begränsade resurser för att 
arbeta med strategiska frågor och att de är begränsade genom att de inte kan vara 
operativa, eftersom det då finns risk att MVA gör intrång i företagshemligheter 
eller dylikt. 
 

4.3.4 Mätning 
Att använda sig av prestationsindikatorer i form av KPI-mått ses som ett verktyg 
för att kunna identifiera trender och alarm, agera proaktivt och reaktivt samt 
kommunicera mellan olika nivåer i organisationen128. När det kommer till MVAs 
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förmåga att mäta sin organisations prestationer ser de sig själva som väldigt 
begränsade. Det är svårt för dem att direkt knyta sitt arbete till konkreta resultat 
eller att hitta passande mått på sina prestationer. Således kommer analysen att 
fokusera på de önskvärda åtaganden som lyfts fram från intervjuerna och som kan 
ligga till grund för slutsatserna om MVAs förmåga att mäta sin prestation. 
 
Attraktionskraft i medlemsorganisationen 
Majoriteten av de tillfrågade efterfrågar tydligare information om hur nätverket 
ser ut i deras direkta närhet. Svalövs kommun skulle även vilja se siffror på hur 
många kontakter som MVA gör och som senare leder till medlemskap, för att 
kunna få en uppfattning om hur attraktiva MVA är i Öresundsregionen.  
 
Lunds kommun menar att om betydelsefulla aktörer inom bioteknik väljer att 
flytta från ett område i Öresundsregionen till ett annat, istället för att söka sig till 
andra biotekniska områden i världen, är detta en indikator på att MVA har en 
betydande roll för en fortsatt utveckling av regionen. Genom att MVA följer och 
dokumenterar hur de olika aktörerna förflyttar sig i regionen är detta något som de 
skulle kunna använda som indikation på sin prestation i att skapa en attraktiv 
region. 
 
De insatser som kommunerna efterfrågar av en organisation som MVA är att de 
vill se att resultaten av MVAs arbete går att identifiera i deras kommun och att 
attraktiviteten i nätverket på något sätt kan påvisas. För vissa är det också viktigt 
att resultat i form av ökade etableringar sker på hemmaplan, men de anser även att 
resultat som gagnar hela regionen även är betydande för deras kommun, eftersom 
gränserna mellan de olika kommunerna är diffusa. En annan faktor som 
kommunerna efterfrågar är hjälp med att allokera utbildningar till kommunerna 
precis som inflyttningar i deras kommun till följd av fler arbetstillfällen eller 
etableringar. 
 
Hillerøds kommun, som inte är medlemmar anser att resultaten av en 
organisations arbete inte nödvändigtvis behöver vara konkreta. Förutsättningen är 
enligt dem att det finns en övertygande handlingsplan som visar på ett trovärdigt 
försök att främja kommunen och att kommunen dessutom kan få tillgång till 
information som underlättar för dem att locka till sig fler etableringar. Detta 
skiljer sig från de nationella regionerna som efterfrågar mer konkreta resultat som 
till exempel påverkan av skattesystem och lobbyverksamhet som leder till 
interregionala positiva effekter. 
 
Handlingskraft 
I de intervjuer som har utförts har det ibland varit svårt att avgöra om 
organisationen MVA förväxlas med regionen Medicon Valley av respondenterna 
när det talas om organisationen MVAs roll i marknadsföringen av regionen. De 
båda nationella regionerna menar dock att Medicon Valley är ett starkt varumärke 
som många aktörer är med och marknadsför och att MVAs huvudsakliga uppgift 
borde vara att fokusera på lobbyverksamhet och andra åtgärder som underlättar 
för organisationens medlemmar och deras verksamheter. Kommunerna har 
däremot en annan uppfattning nämligen att MVAs roll som marknadsförare borde 
fortsätta och stärkas ytterligare. Dessa skilda åsikter visar på att MVA själva 
måste ta ställning till var deras fokus ska ligga. 
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En avvägning om vilket fokus MVA som organisation ska ha är enligt teorin det 
som avgör deras styrka i en regional innovations miljö. Om MVA har förmågan 
att till exempel göra avvägningar mellan öppenhet och slutenhet inom regionala 
nätverk och om regionen skall satsa på tidigare styrkor eller nya teknologiska 
områden kan de visa tecken på att de är en stark verksamhet. 
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5. Slutsatser 
__________________________________________________________________ 
I detta avslutande kapitel kommer de slutsatser som uppsatsen har resulterat i att 
redovisas. Därefter följer en diskussion om arbetet och avslutningsvis lämnas 
förslag på intressanta frågor som kan ligga till grund för framtida forskning. 
__________________________________________________________________ 
 

5.1 Undersökningens slutsatser 
Problemformuleringen kommer här besvaras i form av slutsatser i punktform vilka 
kan härledas från analysen. 
 
Hur ser Medicon Valley Academys nätverk ut utifrån kommunernas och de 
nationella regionernas perspektiv?  

• Kopplingarna i nätverket ses som starkast mellan forskare, investerare och 
de som arbetar direkt i branschen.  

MVA borde förtydliga möjligheterna som finns i nätverket till ytterligare 
intressanta kopplingar. Genom indikationer på att nätverket leder framåt ökar 
intresset hos de medlemmar som inte direkt kan ta del av de aktiviteter som 
arrangeras på grund av deras fokuserade inriktningar. För att få nätverket att 
ständigt utvecklas och förändras har MVA ett ansvar att uppmärksamma alla 
medlemmarnas intresse.  
 
Vilken funktion fyller Medicon Valley Academy?  

• Den främsta funktionen som MVA fyller är att agera katalysator i den 
biotekniska Öresundsregionen.  

Uppfattningen om vad som är katalysatorns uppgift skiljer sig vilket grundar sig i 
MVAs bristande konkretisering av sin roll. MVA bör som katalysator skapa ett 
intresse för bioteknik i Öresundsregionen. Genom att hålla igång ett attraktivt 
nätverk där nya medlemmar kontinuerligt tillkommer och tidigare medlemmar 
utvecklas kan de påvisa detta växande intresse. I medlemsorganisationers nätverk 
krävs det att navet i nätverket fyller på de luckor som saknas i 
innovationsprocessen, här finns utrymme för MVA att göra fler insatser. En bra 
början är att ”översätta” sina strategier i termer som är mer anpassade för de 
medlemmar de vill ha med i nätverket. En god fortsättning är att sprida 
information på ett mer populärvetenskapligt sätt.  
 

• Genom att kontinuerligt skapa nya globala kontakter gör de regionen 
attraktiv. 

Som en del av Medicon Valley har MVA ur ett globalt perspektiv en 
varumärkesmässig betydelse för regionen som helhet, eftersom många 
medlemmar identifierar deras huvuduppgift som att marknadsföra regionen 
internationellt. Denna betydelse bör dock inte innebära att de ensamma ska ta på 
sig rollen som marknadsförare. 
 
Hur uppfattas Medicon Valley Academys insatser för att främja och 
upprätthålla nätverket? 

• Uppfattningen om MVAs insatser skiljer sig beroende på om det är 
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kommunerna, de nationella regionerna eller de själva som uttalar sig men 
gemensamt är att insatserna krävs för att öppna upp kontaktytan mellan de 
olika sfärerna som råder i trippelhelixregionen. 

Denna skillnad visar på att organisationen inte tydligt har förmedlat sin vision. 
Det är därför viktigt att MVA blir tydligare och fattar avvägningar i vad de vill 
åstadkomma. Deras insatser innebär inte att involvera alla medlemmar lika 
mycket, men det krävs ökade ömsesidiga ansträngningar från medlemmarna och 
MVA för att nätverket i framtiden ska upprätthållas och utvecklas. Ett bra nätverk 
är ett öppet nätverk. Dock innebär detta kanske att det inte går att påverka vilken 
riktning ett nätverk ska ta utan att någon aktör i slutändan känner sig utanför. Om 
kommuner i fortsättningen ska vara medlemmar i MVA måste mer interaktion ske 
för att deras medlemskap i MVA ska kunna få en betydelse. Genom att 
kommunerna anpassar sig till nätverket istället för att MVA alldeles för mycket 
försöker anpassa nätverket efter aktörerna behöver inte ändringar av nätverkets 
struktur påverka andra nätverksmedlemmar negativt.  
 
På vilket sätt har nätverk, i form av en medlemsorganisation betydelse för 
utvecklingen av bioteknik i Öresundsregionen?  

• Viljan att skapa och delta i nätverk indikerar att det råder ett intresse för att 
tillsammans arbeta med och utveckla bioteknik i Öresundsregionen.  

Informationen om nätverket finns samlat på ett ställe i form av dokument eller 
eldsjälar, vilket underlättar för och inspirerar medlemmar, men detta kräver även 
en insats från dem som vill ha informationen.  I en medlemsorganisation ges 
möjlighet att stimulera engagemang, genom att den som administrerar nätverket 
kan erbjuda utmärkelser eller belöningar som ökar incitamentet att göra betydande 
insatser för den regionala utvecklingen.   
 
Hur går det att se resultat av vad Medicon Valley Academy åstadkommer? 

• Graden av efterfrågan på nätverket är ett direkt resultat av deras arbete.  
I framtiden måste MVA synliggöra denna efterfrågan mer, så att medlemmarna 
får bekräftelse på att det finns en nytta i deras medlemskap. Genom att mäta hur 
många kontakter som leder till medlemskap och hur många som på eget initiativ 
vill bli medlemmar kan MVA få indikatorer på deras prestationer som är 
jämförbara över tiden. 
 

• Om MVA mäter och synliggör antalet projekt som de är direkt involverade 
i som leder till konkreta innovationer, som till exempel viktiga frågor som 
de lyckas lobba fram, forskningskonsortier som leder till kommersiella 
produkter eller revolutionerande upptäckter och insatser som de deltar i för 
sina medlemmar, kronkritiserar de sin prestation.  

Medlemmarna har svårt att ange konkreta resultat och ge exempel som är direkt är 
MVAs förtjänst, men för dem är vetskapen om MVAs delaktighet viktig.  
 
Hur kan Medicon Valley Academy gå tillväga för att förmedla sin betydelse?  

• MVA borde arbeta ännu mer med att försöka få med alla på samma linje. 
Alla deras medlemmar är inte helt klara över den gemensamma strategin vilket 
försvårar arbetet med att sträva åt samma håll. MVA är inte bara en organisation 
för samverkan utan det är viktigt är de initierar en målinriktning och involverar 
sina medlemmar i måldiskussionen. 
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5.2 Slutdiskussion 
Det är svårt att dra slutsatserna till sin yttersta spets utan att tippa över i balansen 
mellan vad som är teoretisk och empirisk fakta och vad som har att göra med 
undersökarnas egna uppfattningar och intryck. Därmed anser vi att slutsatserna 
förtjänar ytterligare diskussion.  
 
Slutsatserna som har dragits visar på att MVA har en klar betydelse i 
Öresundsregionen. Utifrån hur variationen i engagemanget bland de olika 
medlemmarna ser ut och MVAs egna fokus är det underligt att ingen av de 
tillfrågade under arbetets gång har anmärkt på den varierande styrkefördelningen i 
nätverket som verkar existera. Huruvida detta är ett tecken på att MVA har skapat 
en fungerande balans eller på att delar av den offentliga sektorn i form av 
kommuner inte ser sin roll som betydelsefull och därmed ignorerar möjligheterna 
att påverka och agera, är svårt att avgöra. 
 

5.3 Teoretiskt bidrag  
Uppsatsens teori innefattar klusterteori, trippelhelix, regional innovationsteori, 
nätverksteori samt teori om förmågan att organisera och mäta. Kombinationen av 
de olika teoretiska ansatserna var från början inte helt givna utifrån uppsatsens 
syfte. Våra huvudmodeller är trippelhelixmodellen och modellen för organising 
capacity. Van den Berg et als teori om organising capacity har varit till stor hjälp 
när MVAs förmåga att skapa varaktig utveckling av Öresundsregionen har 
analyserats. Uppsatsens teoretiska bidrag blir kombinationen av de olika teorier 
som vi tillämpat. Kombinationen av regional innovationsteori och organising 
capacity-teori stärker uppsatsens slutsats, att det är avgörande för katalysatorn i en 
region om den kan få med sig berörda aktörer i en gemensam vision. Samtidigt är 
det även viktigt att katalysatorn har en förmåga att vara överskådlig för regionens 
bästa och att den kan avväga vad som är viktigt att fokusera på. Utifrån den här 
uppsatsen stärks nätverksteorin med behovet av organising capacity när en 
medlemsorganisations prestation skall påvisas. 
 

5.4 Praktiskt bidrag 
Det ligger i tiden att länder i den globala konkurrensen satsat på kunskaps- och 
verksamhetscentrerade kluster och regioner istället för att marknadsföra nationen 
eller enskilda städer. I EU finns förhoppningen om att sudda ut de olika 
nationsgränserna och istället skapa tillhörighet och gemenskap i regioner som 
sträcker sig utanför de nationella gränserna. Denna uppsats blir ett bra exempel på 
hur en sådan här region kan te sig och hur nätverket och tillhörigheten faktiskt 
yttrar sig till följd av ett före detta EU-projekt samt vilken roll en 
medlemsorganisation spelar. Syftet med en nätverksorganisation med betalande 
medlemmar är att förstärka det värde som skapas av aktörerna i nätverket. 
 

5.4 Förslag till framtida forskning 
Vi har i uppsatsen undersökt en medlemsorganisation, finansierad av sina 
medlemmar, som katalysator i en region med en koncentration av bioteknik. Med 
detta material hade det varit intressant att jämföra vilka katalysatoraktiviteter 
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andra biotekniska kluster i världen använder sig av för att öka utvecklingen i 
förhållande till sina konkurrenter. Om dessa finansieras med statliga medel, vad är 
det då som skiljer deras sätt att skapa värde från en medlemsfinansierad 
katalysator? Dessutom kan undersökningen kring MVAs betydelse utvecklas till 
att titta på de andra sfärerna och utgå från deras syn på fenomenet MVA. 
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Appendix A – Intervjuer 

Svalövs kommun 

 
 

 
 
Respondent: Jörgen Dehlin, Strategisk utvecklare på Svalövs kommun 
 
Kortfattat om kommunen: Svalövs kommun är en av tio kommuner i Sverige 
som invånarmässigt växer snabbast i förhållande till dess befolkning. 
Utvecklingsfrågor, internationella kontakter samt strategiska näringslivsfrågor 
behandlas av kommunstyrelsen medan näringslivsorganisationen är fristående och 
utanför kommunen när de exempelvis söker EU bidrag. 
 
Exempel på företag inom bioteknik i kommunen: 

• Svalöv Weibull AB 
• Statens utsädeskontroll (är from den 1/1 2006 en del av jordbruksverket) 
• Skogsforsk 
• Dessutom har tyska BASF ett centrum för genutveckling placerat i 

Svalövs kommun 
 
Bioteknikbranschen kan delas in i vit och grön bioteknik där vit består av 
medicinsk forskning medan grön är mer inriktad på vad jorden ger och hur det kan 
utvecklas. Svalöv kommun räknar sig till den gröna delen då alla företag arbetar 
med en mer biologisk inriktning som till exempel växtförädling och functional 
food. Uppskattningsvis arbetar ca 200 personer i kommunen inom bioteknik, men 
då begreppet är en definitionsfråga kan det röra sig om fler.  
 
Dehlin känner inte till några andra nätverksorganisationer inom bioteknik i 
Öresundsregionen men deltar förutom i MVAs nätverk även i andra nätverk som 
har för avsikt att främja regionen. Anledningen till varför Svalövs kommun har 
valt att vara medlemmar i MVA grundar sig i att de ser medlemskapet som en 
kunskapskälla och ett sätt att följa utvecklingen och vad som händer i regionen 
inom branschen. Det är ca fem år sedan Svalövs kommun tog kontakt med 
Medicon Valley Academy för att bli medlem i deras nätverksorganisation en 
kontakt som de fortfarande ser som positiv. Kommunen är relativt liten och därför 
är deras medlemskostnad inte så hög. Värdet på informationen som de kan ta del 
av genom sitt medlemskap anser Dehlin är högre än vad det kostar kommunen i 
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dagsläget. Kommunen ser inte medlemskapet som ett sätt att stimulera 
nyetableringar av företag och de jagar inte aktivt investeringskapital som de större 
kommunerna kanske gör. 
 
Publikationer från MVA kommer ofta Svalövs kommun tillhanda i form av 
nyhetsbrev och olika broschyrer. Dehlin följer MVAs arbete via dessa nyhetsbrev 
och den publikation som han ser som intressantast är en årlig investeringsguide 
som MVA ger ut, där olika investerare presenteras. Det är Dehlin som är MVAs 
kontaktperson och det är även han som huvudsakligen är användare av 
informationen. Dessutom tar hans kollega Leif Wennerberg, VD på Svalövs 
Företagsallians, ibland del av materialet. Än så länge har ingen annan på 
kommunen eller i regionen visat något större intresse för informationen.  
 
Information om vad som händer inom bioteknikbranschen är ingenting som 
Dehlin generellt letar efter utan menar att han med hjälp av olika kontakter får 
informationen regelbundet skickat till sig. Utöver MVA använder sig Dehlin av 
innovationsorganisationer som Vinnova och Nutek för att hitta information. 
 
Ett samarbete i Öresundsregionen ses som positivt för Svalövs kommun. Om 
etableringar sker i Öresundsregionen ökar sannolikheten att detta ska komma att 
gynna Svalövs kommun i form av att fler bosätter sig i deras kommun med tanke 
på pendelavståndet. Dehlin ser redan en tendens till att fler än tidigare av dem som 
jobbar i regionen väljer att bosätta sig i Svalövs kommun dels på grund av deras 
läge men även då de satsar på ett grönt boende eftersom naturen är deras största 
tillgång. Antalet danskar i kommunen har ökat de senaste åren. 
 
Ur Dehlins perspektiv är inte Svalövs kommun beredd att satsa några pengar i en 
organisation som inte kan påvisa att deras arbete gynnar Svalöv som kommun och 
inte bara regionen i helhet. Som kommun har de inget finansieringsansvar om inte 
aktörer, liknande MVA, aktivt hjälper till att jaga etableringar till kommunen. De 
skatteintäkter som kommunen får in ska främst användas i kommunala syften. 
Dehlin ser däremot inga som helst problem med att betala pengar för ett 
medlemskap i en organisation som MVA om kommunens restrektioner 
tillgodogörs.  
 
För Svalövs kommun hade det varit intressant att se siffror på hur utvecklingen av 
MVAs nätverk ser ut och hur attraktivt det är i form av hur många av de kontakter 
som MVA gör som leder till medlemskap. Genom dessa siffror kan medlemmarna 
se resultat av MVAs prestation att göra nätverket ännu mer attraktivt.  
 
Svalövs kommun arbetar inte aktivt med att jaga nyetableringar till kommunen 
däremot har de varit väldigt involverade i att behålla företag som har varit på väg 
att flytta och vårda de befintliga. Vissa företag är väldigt slutna och självgående 
och efterfrågar inte något direkt stöd från kommunen. Om det i framtiden skulle 
komma att vara aktuellt att värva nya företag hade samarbetet med MVA kunnat 
utvecklas ytterligare. 
 
Det finns inget universitet i Svalöv men kommunen har ett litet samarbete med 
Campus Helsingborg eftersom de ligger i närheten av varandra. Dock råder det 
inget konkret samarbete på något annat håll än med MVA, med avsikt att 
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underlätta för forskning och utveckling. Däremot har Svalövs kommun en 
kontinuerlig dialog med Region Skåne och olika investeringsagenturer för att 
profilera den gröna biotekniken som finns i kommunen. 
 
För att utveckla området och samarbetsintresset inom bioteknik finns ingen 
uttalad strategi. Att Svalövs kommun ska gynnas och må bra är den övergripande 
näringslivsstrategi som gäller.  
 
Vilken vision som MVA strävar efter eller vilka strategier de använder för att nå 
den är för Dehlin oklart. Han anser att den borde vara; Att stärka regionen som 
kluster i helhet.  
 
Förutom omvärldsinformationen som ständigt kommer kommunen till handa kan 
inte Dehlin komma på något i Svalövs kommun som är ett konkret resultat av 
MVAs arbete. Vad han känner till har inte medlemskapet lett till några nya företag 
i kommunen. 
 
Det finns en del åtagande som Dehlin gärna hade sett att MVA tog sig an. Främst 
saknar han en tydligare förmedling av den gemensamma strategin eftersom han 
ser MVA som aningen introverta. Dessutom efterlyser han även nätverksaktivitet 
som är mer anpassade för kommuner och regionen i helhet som till exempel någon 
form av trend- eller branschanalys för att stämma av läget i Öresundsregionen. 
Han jämför med Handelskammarens årliga Öresundsbarrometer. Dessa regionala 
möten skulle kunna ses som marknadsföringstillfällen för de olika kommunerna. 
 
Medlemskapet i MVA är rent operativt av liten betydelse för Svalövs kommun då 
det mest ser materialet från MVA som bidrag för att lättare följa vad som händer i 
den biotekniska omvärlden. Eftersom de inte betalar så mycket i medlemsavgift 
kräver de inte så mycket i utbyte av MVA och är inte heller själva så aktiva. En 
högre medlemsavgift hade för Svalövs kommun inneburit att kraven på dem själva 
och MVA hade höjts. Det hade då varit viktigare att se resultat av MVAs arbete 
men även att Dehlin som kommunrepresentant hade blivit mer aktiv. Dehlin ser 
nämligen medlemskapet som ett samarbete där gemensamma åtaganden och 
ansvar krävs.  
 
Som avslutning ser Dehlin Öresundsregionen som en självskapande region 
eftersom det råder regionala likheter mellan länderna. Däremot har initiativet från 
olika EU projekt, som tillexempel MVA, hjälpt till att främja den snabba 
utvecklingen av regionen. En organisation som MVA och deras arbete har fått en 
så pass väl etablering i regionen att Dehlin inte ser några direkta hot från framtida 
nätverksorganisationer inom bioteknik. 
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Hillerøds kommun  

 
Respondenter: Morten D. Nielson, Chefskonsulent & Bjørn Raagaard Andersen, 
Arkitekt och stadsplanerare 
 
Kortfattat om kommunen: Hillerød är en av totalt 19 kommuner i 
Frederiksborgs Amt i Danmark som uppskattningsvis har 38 000 invånare och 
som delvis kan ses som en förort till Köpenhamn. Kommunen är unik i det 
hänseendet att antalet arbetsplatser över lag är fler än antalet invånare i 
kommunen. Detta leder till att många pendlar dagligen in till Hillerøds kommun 
för att arbeta. Dessutom är det många som bor i kommunen som arbetar på andra 
orter och pendlar ifrån Hillerød. Innan bron stod klar och Öresundsregionen fick 
ett större fokus samarbetade Hillerød redan med kommunerna på andra sidan 
sundet. De ingick i de fyra H:na (Hillerød, Helsingør, Helsingborg och Höganäs). 
Uppmärksamheten kring deras gemensamma arbete kom lite i skymundan när 
bron byggdes och fokusen flyttades ner mot Köpenhamn och Malmö. 
 
Exempel på företag inom bioteknik i kommunen: 

• Novo Nordisk; arbetar med produkter för behandling av diabetes. 
• Novo Seven; utvecklar ett preparat för att få blodet att koagulera om det 

inte gör det på ett naturligt vis. De har ingen självständig produktion i 
Hillerød utan levererar utvecklingar till andra företag som producerar. 

 
Den första januari 2007 kommer kommunernas struktur i Danmark att ändras, 
vilket innebär att vissa slås samman. Detta kommer att innebära att antalet och 
storleken på de aktuella kommunerna kommer att ändras från att ha varit många 
och små till att bli lite färre och större. Denna kommande förändring påverkar 
synen på organisationer som MVA, eftersom förutsättningarna för att satsa mer på 
regionen i helhet kommer att öka efter sammanslagningarna, då kommunerna 
ansvarar för ett större geografiskt område. 
 
I Hillerøds kommun är ca 350 personer sysselsatta inom bioteknik varav de flesta 
arbetar på Nova Nordisk. Dessutom håller ett tyskt biogenetiskt företag på att 
bygga upp en verksamhet i Lyngby strax utanför Hillerød (men som kommer att 
ingå i kommunen vid sammanslagningen) som kommer att vara färdig 2007 och 
då sysselsätta ytterligare ca 250 personer. 
 
Utöver MVA känner Hillerøds kommun inte till några andra 
nätverksorganisationer som riktar sig direkt till bioteknikbranschen. Vid frågan 
varför de inte är medlemmar i MVA med tanke på att bioteknik tar upp en stor del 
av kommunen svarar de att de ser MVA mer som en organisation vars arbete 
främst är att marknadsföra begreppet Medicon Valley till olika investerare i 
regionen och i resten av Europa. Men eftersom kommunen inte ser sig själv som 
en möjlig finansiär till regionen utanför kommunen har medlemskap aldrig varit 
aktuellt.  
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Respondenterna som representerar Hillerøds kommun har blivit förfrågade om att 
medverka i en av MVAs publikationer och efter att ha kommit i kontakt med 
MVA via en konferens har de haft tillgång till ständiga nyhetsbrev från 
organisationen. Trots detta har de aldrig, vad de båda intervjuade personerna 
känner till, blivit förfrågade om de vill bli medlemmar i nätverksorganisationen. 
De kan bli tal om ett medlemskap när kommunerna slås ihop och ansvaret blir 
större ute på de olika distrikten.  
 
Förutom MVAs investeringspublikationer, känner de båda tillfrågade på Hillerøds 
kommun inte till några andra publikationer som MVA har sammanställt. De 
saknar någon form av lokaliseringspublikationer för hela regionen men vet inte 
om det är något som finns i dagsläget. 
 
Hillerøds kommun är väldigt positiva till alla former av samarbete i 
Öresundsregionen. Respondenterna ser det som en direkt nödvändighet ur ett 
globalt konkurrensperspektiv. Den nationella konkurrenskraften är inte lika stor 
som den regionala och därmed är det viktigt att kunna konkurrera tillsammans 
som en region på en internationell marknad mot Europa och mot resten av 
världen. Allt beror på att utvecklingen har gått framåt så mycket. För tio år sedan 
var Hillerød en del av Köpenhamns huvudstadsområde och gradvis ändrades 
fokusen till att Köpenhamn sågs som en del av Öresundsregionen. Numera pratar 
man mer om regionen som helhet. Trots denna förändring poängteras att 
Huvudstadsområdet är en politisk region eftersom den binds samman av 
gemensamma lagar och regler, medan Öresundsregionen står i fokus när det 
handlar om näringslivsfrågor. Dock framhålls att tack vare samarbetet över 
Öresund ser Hillerød en stor positiv förändring av kultur, miljö och trafik både i 
sin egen kommun och i regionen som helhet. 
 
Vid frågan om vad kommunen vill se för att de ska vilja satsa pengar i en 
organisation som har för avsikt att främja regionen, är de resultat som Hillerøds 
kommun vill se är framför allt en tydlig handlingsplan där det klart framgår att 
medlemskapet kommer att främja just deras kommun specifikt. Respondenterna 
framhåller att de är medvetna om att det oftast handlar om ett globalt perspektiv 
för företag och verksamheter när det gäller deras placering. De är för företaget 
kanske mindre relevant var i regionen de väljer att slå sig ner förutsatt att området 
är anpassat för deras verksamhet. Därför känner Hillerøds kommun ett stort behov 
av att förstå vilka investeringar som krävs och vilka behov och krav 
bioteknikverksamheter har, för att på så sett kunna locka till sig dem till 
kommunen.  
 
Resultaten av en organisation som MVAs arbete behöver kanske inte alltid vara 
konkreta även om det är att föredra, anser de tillfrågade. Förutsättningen är dock 
en övertygande handlingsplan som visar på stora förhoppningar om framtida 
förändringar i kommunen och inte bara i regionen. Exempel på konkreta resultat 
som kommunen efterlyser vid ett medlemskap är rent strukturella behov som till 
exempel fysiska relationer samt någon form av produktion av nya kunskaper om 
bioteknikbranschen. Det är en väldigt komplicerad bransch att förstå sig på och 
därför hade publikationer, men framför allt konferenser mellan kommuner och 
andra verksamheter kunnat förtydliga vad som händer och vart utvecklingen är på 
väg inom biotekniska studier. 
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Hillerøds kommun deltar inte speciellt mycket i innovationsskapandet inom 
bioteknik. Givetvis är de med och försöker stödja de små företagen till utveckling 
samtidigt som de vill få de stora företagen att dela med sig av sina kunskaper. 
Kommunen har varit med och bidragit till ett utvecklingscenter i Hillerød där nya 
företag får möjlighet att starta upp sin verksamhet. Det finns inget universitet 
kopplat till centret men många företag är avknoppningar från de existerande 
bioteknikföretagen. 
 
Eftersom Hillerøds kommun inte har ett eget universitet eller högskola finns det 
inte heller något samarbete med en sådan. Däremot arbetar de både med de 
närliggande kommunerna samt har ett stort nätverksprojekt som pågår mellan 
kommuner på den danska respektive den svenska sidan av sundet. Projektet 
handlar om att påverka infrastrukturen, infrastrukturen för telekommunikation 
samt allmän utveckling i Öresundsregionen. Bioteknik är inget urskilt 
diskussionsämne i nätverket men ingår i övrig utveckling av regionen. 
 
När kommunen själv ska leta information inom bioteknikbranschen varierar 
sökkällorna beroende vem som letar och vad de letar efter. Kommunen har ett 
väldigt uppdaterat förhållande med Copenhagen Capacity (en 
investeringsagentur), som bland annat marknadsför Köpenhamn. Det var genom 
denna kontakt som Biogen Idek valde att bygga upp sin verksamhet i Lyngby i 
närheten av Hillerød vilket de ser som ett konkret resultat av ett samarbete. 
 
Kommunens strategi är att hela tiden skapa utvecklingsmöjligheter i kommunen. 
Detta gör man genom att skapa olika förutsättningar för att verksamheter ska vilja 
och kunna etablera sig 
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Lunds kommun 

 

 
 
Respondent: Peter Sörbom, Näringslivschef på Lunds kommun 
 
Kortfattat om kommunen: I Lund ligger Öresundsregionens största universitet 
med mycket forskningsverksamhet inom bioteknik. Dessutom är många företag 
som kan kopplas till life science placerade i Lunds kommun. 
Näringslivsutveckling är något som de först under de fem senaste åren har 
uppmärksammat och lagt mycket tid och kraft på och ett av de första initiativen 
som togs var att gå med i Medicon Valley Academy. 
 
Exempel på verksamheter inom bioteknik i kommunen: 

• AstraZeneca 
• Ideon 
 

Med hjälp av nätverk som MVA menar Sörbom att tvärvetenskap kan paketeras 
och skapas vilket är väldigt värdefullt ur kommunens perspektiv. Argumenten till 
ett medlemskap i MVA var helt enkelt att desto fler som engagerar sig och 
samarbetar desto mer blir gjort och då MVA redan hade skapat ett varumärke ville 
Lunds kommun kunna ta del av detta och marknadsföra kommunen ur ett större 
perspektiv. 
 
Hur många som direkt är sysselsatta inom bioteknik är svårt att definiera främst av 
den enkla anledningen att definitionen av vad som innefattar bioteknik branschen 
varierar hos de olika verksamheterna. I Lund rör det i alla fall sig om tusentals 
involverade aktörer i branschen i form av forskare, producenter, investerare etc. 
 
MVA har under en lång tid byggt upp ett starkt fungerande varumärke och därmed 
känner kommunen inget behov av att vara med i några andra 
nätverksorganisationer som riktar sig till just bioteknik inom Öresundsregionen. 
 
Medicinområdet är ett väldigt viktigt område i Lund och det är viktigt för 
kommunen att kunna locka till sig och intressera relevanta forskare för att kunna 
utvecklas ytterligare. Genom ett medlemskap i MVA kan Medicon Valley 
användas som en plattform för att marknadsföra regionen men även för att sätta 
Lund på världskartan. Med sitt medlemskap vill kommunen visa företagen och 
universiteten i området att de stödjer att kompetens och kunskap förmedlas mellan 
de olika aktörerna. 
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Alla publikationer som MVA har skrivit som näringslivschefen känner till, har 
kommit kommunen till handa. Den som har varit bland de mest intressanta är 
investeringsguiden eftersom den är förstålig och ger en bra överblick även för 
dem som inte är insatta i branschen. Lunds kommun har även direkt samarbetat 
med MVA för att ta fram information om de olika aktörerna i kommunen. 
Bioteknikbranschen är en intressant bransch som berör många men ibland är det 
väldigt svårt att förstå vad som händer och vad saker och ting betyder och vad de 
leder till. Av den anledningen hade näringslivschefen vid Lunds kommun gärna 
sett lättöverskådligt informationsmaterial eller möjligtvis mässor eller konferenser 
där branschen i kommunen och i regionen hade förtydligats.  
 
All form av samarbete i Öresundsregionen ses bara som positivt och det 
förekommer många existerande sådana i dagsläget där Lund är inblandade och 
står i centrum. Ett aktuellt projekt handlar om en sameuropeisk investering där en 
materialforskningsanläggning ska placeras någonstans i Europa. Lund är det 
skandinaviska placeringsalternativet från forskarna i ESS-Scandinavia (ESS står 
för European Spallation Source och är ett planerat sameuropeiskt forskningscenter 
för forskning med hjälp av neutroner). Ett förhoppningsvis positivt beslut om 
svenskt värdskap för anläggningen kommer att lämnas av regeringen under år 
2006.  
 
Gränserna mellan kommunerna är inte av lika stort intresse som de en gång har 
varit. Givetvis vill kommunen även se förändringar och resultat på hemmaplan för 
att de ska satsa pengar i en organisation som främjar regionen, i form av fler 
etableringar och ett ökat intresse för kommunen som helhet. Men när kommunen 
presenterar olika stora projekt i Lund handlar det ofta om att marknadsföra hela 
regionen. Främst för att göra projektet mer intressant men även för att alla former 
av placeringar i regionen är betydligt viktigare än att verksamheterna blir 
placerade på andra håll i Europa och världen. Varje enskild företagare inom 
bioteknikbranschen har ett eget nätverk och det är viktigt att deras kontakter inom 
Medicon Valley är så starka att arbetskraft och kunskap stannar inom regionen.  
 
Resultat av hur starka de personliga nätverken i regionen är samt hur intressant 
MVAs nätverksbyggande är kan visas i var viktiga aktörer inom branschen tar 
vägen när det väljer att röra på sig. Om majoriteten stannar och verkar inom 
Öresundsregionen är det ett möjligt mätinstrument för betydelsegraden av MVAs 
arbete.  
 
Näringslivschefen sitter med i styrelsen på företagsinkubatorn Ideon där Lunds 
kommun hjälper till med att finansiera verksamheten. Kommunen deltar inte i 
någon form av innovationsskapandet som bara riktar sig till bioteknik utan jobbar 
ur ett bredare perspektiv med innovation och nystartade företag. Lunds kommun 
hjälper gärna till för att få hela kedjan att samarbeta. 
 
Via olika plattformar som till exempel MVA förekommer kontakter med 
kommuner i Danmark, men direkta samarbete sker mest på den svenska sidan. En 
stor del av fokusen ligger på att intressera och involvera ungdomar och framtidens 
näringslivsrepresentanter och lära dem att ta för sig av vad som erbjuds i regionen. 
Lunds kommun är en av elva kommuner i sydvästra Skåne som tillsammans 
arbetar med bland annat infrastruktur- och utvecklingsfrågor. Dessutom har 
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kontakten och samarbetet med Malmö blivit påtagligare den senaste tiden vilket 
öppnar upp och möjliggör ytterligare bredd. 

 
”Större är starkast” 

Peter Sörbom, Näringslivschef på Lunds Kommun 

 
Utöver samarbete med omkringliggande kommuner och områden har Lunds 
kommun ett starkt samarbete med Lunds universitet och dess forskning och 
utveckling. Arbetet med ESS och MAXlab är exempel på sådan samverkan.  
 
Medlemskapet i MVA ser kommunen som en kommunikationskanal och ett 
marknadsföringsmedel för regionen. Genom att MVA sätter regionen på 
världskartan ledsagas investerare, forskare och företag på så sätt från hela världen, 
till att lättare hitta intressanta forskningsprojekt och framtida möjligheter i just 
Lund. Medicon Valley blir som en inkörsport där kommunen sedan har möjlighet 
att skapa en infrastruktur som gör att de intresserade aktörerna vill satsa och 
utvecklas i området.  
 
Om kommunen inte vet vilket företag eller vart de ska vända sig när det gäller 
olika frågor inom bioteknik använder de MVAs hemsida som sökkanal eller så 
söker de upp MVA för att kunna ta del av deras stora kontaktnät. 
 
Lunds kommun har ingen direkt strategi som endast riktar sig till bioteknik. 
Överlag handlar det om att få ut Lund på en världsmarknad och att engagerade 
personer inom olika områden får utrymme till att marknadsföra det som de är bäst 
på. Kommunen har ett brett ansvarsområde att täcka och har därmed endast till 
viss del möjlighet att fördjupa sig i varje fråga. Strategin som kommunen följer är 
att: 

• Få företagen att vilja stanna kvar 
• Få nya företag att upptäcka fördelarna med Lunds kommun. 
• Främja skapandet av nya företag i kommunen 

 
Näringslivschefen på Lunds kommun är inte säker på MVAs vision men anser att 
den borde vara att utveckla branschen till ett kluster där MVA som en varumärkes 
plattform på ett internationellt plan ska skapa ett nätverk utanför sin egen 
verksamhet.  
 
Inga konkreta resultat har påträffats i kommunen från medlemskapet i MVA. 
Däremot har MVAs arbete med att marknadsföra regionen varit positivt ur Lunds 
perspektiv. Mycket av begränsningarna när det gäller att åstadkomma något 
konkret ligger hos kommunen och inte hos organisationen.  
 
Ur ett kommunalt perspektiv efterlyser Sörbom eventuella populärvetenskapliga 
aktiviteter för att på sätt skapa en förståelse hos den breda allmänheten som inte är 
så insatta i de invecklade forskningstermerna. För de människor som inte förstår 
vad bioteknik handlar om är det oftast också svårt att förstå de stora finansiella 
behov som branschen kräver.  
 
MVA bidrar med värdefull information samt ger kommunen möjligheten att 
snabbt och lätt hitta relevanta personer och företag inom branschen. Det är viktigt 
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att det finns entusiaster, som MVA, inom de olika näringslivsområdena som finns 
representerade i kommunen. MVAs kontaktnät och kunskap kan användas inte 
bara när Öresundsregionen ska marknadsföras utan även när Lunds kommun ska 
säljas in i olika projekt. 
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Helsingborgs kommun  

  

 
 

 
Respondent: Hans Taranger, Strategisk utvecklare på Helsingborgs kommun 
 
Kortfattat om kommunen: Det är svårt att ringa in renodlade bioteknik- eller 
biomedicinföretag inom Helsingborgs kommun men näringslivet generellt 
kännetecknas av tre L; Logistik (ex IKEAs huvudtransportör av livsmedel), 
Livsmedel (ex Unilever) och Läkemedel (ex Pfizer). Tidigare fanns i kommunen 
en satsning på utbildning inom kemiområdet men utbildningen finns inte längre 
kvar på Campus Helsingborg vilket har inneburit att förutsättningarna har ändrats. 
 
Exempel på företag inom bioteknik i kommunen: 

• NicoNovum 
• Pfizer 

 
Antalet anställda inom bioteknik är svårt att uppskatta eftersom det är en 
definitionsfråga, men bland de företag som har relevant verksamhet finns det över 
1000 anställda i Helsingborgs kommun. 
 
De nätverksorganisationer som Taranger känner till i regionen är mer generella 
och branschöverskridande och inte inriktade direkt på bioteknik. 
 
Helsingborgs kommun har varit medlem i MVA sedan år 2000 och anledningen 
till att kommunen gick med var för att Lunds universitet då gjorde stora satsningar 
i att etablera ingenjörsutbildning i Helsingborg med inriktning på kemi och 
bioteknik. Kommunen ville med hjälp av medlemskapet i MVA stärka 
kontaktytan i ett trippelhelixavseende med den akademiska nivån och 
inriktningen. Dessvärre har LTH nu omstrukturerat sina utbildningar och nyligen 
fattat beslut om att helt avveckla ingenjörsutbildningen i Helsingborg. Därför har 
kommunen haft en dialog med MVA om att de vill ompröva sitt medlemskap.  
 
Taranger vill att logistik och transport skall uppmärksammas inom den 
biotekniska regionen och anser att MVA tillsammans med kommunerna i 
området, kan arbeta för att främja en regionvänlig infrastruktur. Detta eftersom 
förutsättningarna har förändrats när det gäller transport av livsmedel och 
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läkemedel. Omprövningen av medlemskapet har lett till att MVA har blivit 
lyhörda för den snabba utvecklingen av logistik som sker i Helsingborg. 
Av de publikationer som MVA har skapat är det främst investeringsguiden som 
respondenten har tagit del av. Vidare finns ett visst intresse för sammanställningar 
som är gjorda inom olika forskningsområden. Den mesta informationen stannar 
dock hos respondenten, det är ytterst lite information som vidarebefordras i 
organisationen. 
 
Generellt sett ser Helsingborgs kommun sig som en del av Öresundregionen. 
Kommunen har inga problem med att ansluta sig till Köpenhamnsområdet, då 
Taranger är införstådd med att Köpenhamn är det kända namnet internationellt. 
Samarbete inom Öresundsregionen uppfattas bara som positivt eftersom det finns 
så mycket kapaciteter att ta till vara på. 
 
De resultat som Helsingborgs kommun förväntar sig av en organisation som 
MVA är deras förmåga att samla ihop resurser i regionen. Främst eftersom det 
råder hög konkurrens och få har råd att satsa ensamma. Löpande information om 
aktiva företag inom kommunen samt gemensam information mellan kommuner är 
intressanta bidrag som MVA skulle kunna förmedla. Taranger efterfrågar 
dessutom information om branschen på en mer populärvetenskaplig nivå. 
Helsingborgs kommun vill även se mer strategiska aktörer och få tydligare 
information om de kringmedel som krävs för upprätthållandet av nätverket. Detta 
eftersom kommunen har en ganska passiv ställning i fokusen på bioteknik och vill 
i stället synliggöra sina spetskompetenser som t ex logistik och deras möjligheter 
att hålla stora konferenser. Kommunen hoppas även att MVA skulle kunna hjälpa 
till för att underlätta att få in utbildningar på Campus Helsingborgs som kan bli 
spetskompetenser i MVA som t ex logistik och health management. 
 
Helsingborg kommun deltar inte direkt i innovationsskapandet inom bioteknik 
och har små förutsättningar för att påverka. Den möjlighet som finns är att stödja 
och initiera projekt. Generellt sett har kommunen fokus på primär miljö och att 
lösa aktuella problem, som användandet av biogasbussar för att minska på 
utsläppen etc. 
 
De samarbeten som förekommer med andra kommuner och universitet eller 
företag är inte i direkt syfte för att underlätta för forskning och utveckling inom 
bioteknik. Det förekommer däremot samverkansprojekt för att underlätta för 
regionen överlag genom att bland annat anpassa infrastrukturen för att underlätta 
för kontaktytor och rörlighet inom regionen.  
 
Information om bioteknikbranschen letar respondenten efter primärt på MVAs 
hemsida och kompletterar eventuellt med information från Nutek och Vinnova. 
 
Tidigare hade Helsingborgs kommun strategin att stötta befintliga aktörer inom 
Campus Helsingborg för att utveckla samarbetsintresset inom bioteknik. Sedan 
ingenjörsutbildningen i Helsingborg med inriktning på kemi och bioteknik har 
lagts ner går strategin mer ut på att förutom att stötta utvecklingen på campus 
även stötta befintliga företag och underlätta för dem. Kommunen tror på att ökad 
uppmärksamhet inom logistikområdet kan knyta ihop MVA och Helsingborg igen 
och hänvisar till CeLit, Centrum för logistik och IT, ett nybildat forum inom 
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Lunds tekniska högskola vid Campus Helsingborg. Syftet är att initiera och stödja 
samverkan med och inom regionens näringsliv, forskning och utveckling, 
kompetensutveckling samt utbildning. Respondenten tror mycket på 
gränssnittkontakter och det finns en ambition att underlätta för företag att växa. 
 
Taranger känner till MVAs strategi och sammanfattar den som funktionell och att 
MVA strävar efter att lyfta upp regionen på världskartan. 
 
Ett konkret resultat av MVAs arbete som Taranger kan hänvisa till var ett 
seminarium där MVA deltog och som uppmärksammade campus i Helsingborg. 
De konkreta åtagande som Helsingborgs kommun tycker att MVA borde ha 
innefattar synliggörande av andra kommunmedlemmar, erbjuda en samlad kontakt 
med andra kommuner samt att markera kommunens image i den globala 
konkurrensen. 
 
Om MVA i framtiden kommer att lägga mer energi och fokus på de nya områdena 
logistik och management kommer de att bidra till kommunens övergripande 
näringslivsstrategi. 
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Eslövs kommun 

 

 
 
Respondent: Gunnel Herrström, Näringslivsansvarig på Eslövs kommun. 
  
Kortfattat om kommunen: Eslöv är en bruksort där verkstadsteknik och 
livsmedel har stor betydelse. Kommunen är belägen i en jordbruksbygd i 
sydvästra Skåne.  
 
Exempel på företag inom bioteknik i kommunen:  

• Procordia Food 
• Arjo 

 
Definitionen av begreppet bioteknik är svår att avgränsa enligt Herrström och 
därmed är det också svårt att säga hur många som är sysselsatta inom detta 
område. Uppskattningsvis handlar det om ett hundratal i Eslövs kommun ur en 
bred definition. 
 
Kommunens läge nära Lund, som anses som en stor kommun inom just bioteknik, 
är en av de främsta faktorerna till att Eslövs kommun är medlemmar i MVA. 
Dessutom fanns önskemål från politiskt håll att stötta och marknadsföra Eslövs 
näringsliv, vilket det fanns förhoppningar om att medlemskapet skulle kunna 
innebära när kommunen valde att gå med i MVA.  
  
Eslövs kommun har fått många publikationer skickade till sig och har bland annat 
kommit i kontakt med MVAs kartläggning av finansieringsmöjligheter inom 
bioteknik. Respondenten har inget direkt behov av att använda dem i sitt arbete, 
men om någon i organisationen kan ha glädje av informationen vidarebefordras 
den. Herrström är även EU-samordnare och får i och med det ett antal 
informationsmail som hon också skickar vidare om hon märker att någon inom till 
exempel bioteknik kan ha användning av dem. 
 
Samarbete över Öresund anser Herrström som mer och mer aktuellt och det finns i 
dagsläget mängder med olika initiativ där man vill knyta kontakter över Öresund. 
Det har under lång tid setts som en hög tröskel för företagen att ta steget att 
samarbeta om man tidigare inte har haft kontakt med andra länder. Numera tror 
respondenten att samarbetet över Öresund är något som på sikt kommer att öka av 
den anledningen att området ses mer och mer som en region och inte som två 
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länder. Ur ett internationellt intresse är regionen jätteviktig ju längre ifrån 
Skandinavien man kommer desto mindre känner man till om vad som tillhör 
Skåne respektive Danmark, anser Herrström. 
 
I frågan om vilka resultat kommunen vill se för att de ska vilja satsa pengar i en 
organisation som har för avsikt för att främja regionen framhålls att det är det 
viktigt att organisationen tillför företagen i kommunen någonting. Herrström anser 
att Skåne är en boenderegion och om organisationer som MVA, med hjälp av sitt 
nätverksbyggande kan hjälpa till att indirekt påverka människor att flytta in i 
kommunen är det väldigt positivt för en kommun som Eslöv. Boende bidrar till 
kommunens finansiering, men det är även viktigt att vårda och se till näringslivets 
utveckling i kommunen. Många högutbildade personer som arbetar i regionen 
pendlar till och från Eslöv vilket ses som positiv för kommunens utveckling, 
eftersom Eslöv tidigare har varit en jordbrukskommun med liten fokus på högre 
utbildningsnivåer. Det är viktigt att kunna se långt fram i tiden och de 
organisationer som kan hjälpa till med en framtida vision om en högre 
utbildningsnivå är av intresse. Att marknadsföra en hel region gynnar även en 
kommun som Eslöv. 
 
Eslövs kommun har inga speciella insatser för att främja innovationsskapandet 
inom endast bioteknik och för tillfället finns det inget aktuellt näringslivsprogram 
därför finns inte heller någon strategi för hur utvecklingen av bioteknik ska 
komma att se ut i framtiden. Däremot nämner Herrström flera samarbeten som 
kommunen är inblandad i. Eftersom kommunen ligger i sydvästra Skåne ingår de i 
samverkan med de övriga 10 kommunerna i regionen. Det råder även 
interregionala samarbeten med kommuner på andra sidan Öresund för att för att få 
ett utbyte och skapa insikt för varandras sätt att arbeta med näringslivsfrågor. På 
utbildningssidan samarbetar kommunen med Lunds universitet inom bland annat 
industriteknik och socialpsykiatri där vissa kurser hålls i Eslövs kommun som 
sedan kan tillgodoräknas i Lund. 
 
Herrström är inte helt klar över hur MVAs vision lyder men anser att den borde 
vara att forskning och utbyte av information ska främjas i regionen och att företag 
i Öresundsregionen, som ett kluster, ska hjälpa varandra och samarbeta. 
Respondenten kan inte heller påvisa några direkta åtgärder som kan härledas till 
MVA som har gagnat Eslövs kommun. 
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Köpenhamns Amt 

 

 
Respondent: Joost Nielsen, avdelningschef för näringslivs- och 
arbetsmarknadsavdelningen på Köpenhamns Amt (motsvarande län).  
 
Kortfattat om Köpenhams Amt: Köpenhamns Amt är en administrativ del av 
Själland omkring Köpenhamn. I amten ingår idag 18 mindre kommuner vilket 
kommer att ändras. Även Köpenhamns och Frederiksbergs kommun, vilka idag är 
egna amter kommer i framtiden att ingå i Köpenhamns Amt. Bland amtens 
åtaganden ingår bland annat IPR (intelectual property rights); förutom att 
administrera patentansökningar hjälper även amten till i processen att 
kommersialisera dessa. Enligt dansk lag måste forskare först lämna in sin 
uppfinnig för patentprövning på amten, sedan har de rätt att gå vidare med den om 
amten beslutar att inte kommersialisera den. Cirka hälften av de ansökningar som 
kommer in går vidare. 
 
Exempel på företag inom bioteknik i amten: 

• Genmab 
• Novo Nordisk 

 
Det är svårt att uppskatta hur många som är sysselsatta inom bioteknik i 
Köpenhamns Amt enligt Nielsen, men han framhåller att inom amtens geografiska 
område finns tre stora sjukhus, fem stora läkemedelsföretag, däribland Novo 
Nordisk. De andra strukturerade nätverk inom bioteknik som Köpenhamns Amt är 
med i förutom MVA är Öresunds Science Region och Öresunds kommitté. 
 
Anledningen till att de är medlemmar i MVA grundar sig i att Köpenhamns Amt 
ville stödja MVA när de gick över från att ha varit finansierade av EU till att bli 
en medlemsorganisation. Köpenhamns Amt var en av de första kommunerna som 
blev medlem och gick in med finansiellt stöd i MVA. Det finns inom amten ett 
regionpolitiskt intresse i att utveckla ett mediconcenter, med ökad ekonomisk 
tillväxt och sysselsättning samt en efterfrågan på att få en djupare dialog över 
Öresund. Vidare uppskattas samarbete mellan forskare och 
näringslivsverksamheter över sundet. 
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Nielsen har själv varit med och deltagit i en av MVAs rapporter som behandlar 
samspelet mellan akademisk forskning och lyckad kommersialisering samt de 
nuvarande omständigheterna för tillväxt inom bioteknikområdet. Vidare använder 
han MVAs material om finansiering av nya verksamheter och patentering 
dagligen, eftersom det faller inom hans arbetsuppgifter. Nyhetsbreven granskas 
inte speciellt noggrant eftersom Nielsen anser att de riktar sig mer till forskare och 
att det är mycket information som kommer in och det finns inte riktigt utrymme 
för att sålla. 
 
Köpenhamns ser positivt på samarbete över Öresund. Det råder inga tvivel enligt 
Nielsen att diabetesnätverk med forskare både från Köpenhamn och från Lund ger 
en bättre styrkeposition med tanke på en ökad kritisk massa och konkurrenskraft. 
Ett sådant samarbete gör att Öresundsregionen kommer upp i ”en annan liga” och 
kan konkurrera med andra starka diabetesregioner som finns i Boston exempelvis. 
 
De resultat som Köpenhamns Amt efterfrågar av en organisation som har för 
avsikt att främja regionen är att de som medlemmar ska uppfatta någon typ av 
nytta. Exempel på nytta som Nielsen framhåller är lobbyverksamhet, samarbete 
mellan myndigheter och att nätverket innefattar ett stort antal medlemmar för att 
uppnå en kritisk massa. En organisation som MVA bör ta initiativ till att försöka 
påverka politiken till Öresundsregionens fördel dels på nationell nivå i de båda 
länderna, men även på högre nivå som inom EU. Det kan innebära att 
organisationen skall arbeta för att synliggöra regionen som en teknikplattform 
inom EU för biomedicin och på så sätt ro hem politiska satsningar och 
stödprojekt. Köpenhamns Amt vill även se resultat av myndigheters samarbete. 
 
Att MVA faktiskt har 230 medlemmar som betalar för att de vill vara med anser 
de som en positiv indikation på nytta. Nielsen menar att det ligger i 
myndigheternas intresse att det föregår ett nätverk mellan näringslivsverksamheter 
och den offentliga sektorn. Som styrelsemedlem i MVA framhåller han även 
nyttan i att kunna använda sig av de andra styrelsemedlemmarna som innehar 
toppositioner i näringslivet för att kunna förmedla och ta del av information. 
Däremot ser han inte att det är en uppgift för MVA att marknadsföra regionen 
som Medicon Valley, eftersom organisationen inte har så stor kapacitet för det, 
utan att Medicon Valley är ett varumärke i sig som inte enbart är MVAs förtjänst. 
 
Köpenhamns Amts innovationsfrämjande och deltagande i processer sträcker sig 
till att vara med och skapa ramarna för forskningen och nya teknologier genom att 
de samarbetar med forskare och utvecklar strategier för var forskningen skall leda. 
Amten har ett intresse i att det sker ett samarbete inom amten för att underlätta för 
forskarna att få finansiering och samarbete med andra forskare. Annat samarbete 
som sker inom Köpenhamns Amt är med samtliga universitet och högskolor. 
 
I frågan angående informationssökning svara Nilsen att detaljrik information om 
bioteknikbranschen är inget som han letar efter, men generell information söker 
han i dagstidningar, hos vetenskapsministeriet och hos MVA. 
 
I dagsläget finns en ambition för Köpenhamns Amt att bli norra Europas mest 
effektiva region avseende teknologiöverföring och kommersialisering av 
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forskning på utvalda områden. Samarbete och kritisk massa förespråkas. I och 
med strukturreformen som pågår i Danmark kommer Köpenhamns Amt 2007 att 
utvidgas till ett större område eftersom det slås samman med Fredriksborgs Amt 
och Hovedstadens Sygehusfællesskap.  
 
Som styrelsemedlem i MVA och i egenskap av att har varit med och hjälpt fram 
dess verksamhet är deras vision väl känd för Nielsen. Det krävs dock enligt 
Nielsen att en ny och något konkretare vision formuleras och förmedlas ut i 
organisationen inom en snar framtid. Främst eftersom det förra målet att bli en av 
Europas största och mest attraktiva bioregioner mer eller mindre är uppnått. 
 
Konkreta exempel på MVAs insatser för Köpenhamns Amt som Nielsen yttrar är 
ett diabetesnätverk mellan svenska och danska forskare inom Öresundsregionen 
som administreras av MVA och ett PhD-projekt (en form av doktorandprojekt) 
som 1997 etablerades på den danska sidan. Tack vare MVA pågår det även på 
svensk sida sedan tre år tillbaka.  
 
De konkreta åtaganden som Köpenhamns Amt efterfrågar av MVA är: mer 
lobbyverksamheter, större volymer. Antalet människor som arbetar på MVA är få 
och det är viktigt för dem att förstå att de med begränsade resurser inte har 
möjlighet att göra allt. Dock finns det ett antal större organisationer samt 
universitet etc. som är medlemmar i MVA och som även har en plats i styrelsen. 
Detta ger möjligheter att skapa en större kraft som i sin tur kan påverka i större 
omfattning. Nielsen anser att det inte är MVAs uppgift att marknadsföra 
forskning. 
 
Medlemskapet i MVA innebär att Köpenhamns Amt får ett bättre samspel mellan 
den privata och offentliga sektorn inom sjukhus och miljöområdet. De ser 
samarbetet med MVA som en relation som kommer att fortlöpa och utvecklas. 
Detta främst eftersom bioteknikbranschen speglas av många mindre grupper av 
aktörer som behöver hjälp med att lyftas upp av en större organisation. Någon 
måste ta på sig denna storebrors roll men om det är MVA som kommer att göra 
det i framtiden eller någon annan organisation är inte något som är helt tydligt. 
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 Region Skåne 

 
 
Respondent: Ingvar Wiberg, Forskningsdirektör på Region Skåne. 
 
Kortfattat om Region Skåne: Formellt är det Skåne läns landsting men sedan 
1998 har organisationen Region Skåne funnits och de har tagit över landstingens 
ansvarsområde. Förutom hälso-, tand- och sjukvård, har de även ett ansvar för den 
regionala utvecklingen i länet och regionen. Region Skåne står dessutom för 
allmänna kommunikationer mellan länets kommuner och bedriver kulturella 
verksamheter. Detta utökade ansvar har de gemensamt med Västra 
Götalandsregionen och skiljer dem från andra landsting i Sverige. Region Skåne 
är därmed en egen övergripande politisk organisation. Detta skiljer dem från 
länsstyrelsen där en landshövding leder och bevakar svenska statens intressen i 
Skåne. 
 
Ingvar Wiberg har suttit i styrelsen för MVA sedan organisationen startade och 
var således med när MVA fortfarande var ett interregprojekt. Han påpekar att 
MVA är helt beroende av kontakten med sjukvården och att det är unikt för en 
trippelhelixorganisation som MVA att ha sjukvården representerad. Ofta är det 
bara akademin som är med eftersom sjukvården i utländska regioner är privatägd 
och inte offentligt finansierad som i Sverige och Danmark. Eftersom sjukvården 
berörs i alla områden anser Region Skåne att de har en viktig roll i MVA. 
Uppskattningsvis tillhör 80 % av Region Skånes verksamhet life science.  
 
Region Skåne ser MVA som en nätverksorganisation som bland annat sysslar med 
benchmarketing och med att skapa miljöer så att företag och forskare ska vilja bo 
och arbeta i Öresundsregionen, t ex är det viktigt att det finns bra miljöer så att 
olika kliniska tester kan utföras. 
 
Region Skåne är med i alla de organisationer som tillhör plattformen; 
Öresundsregionen. Öresunds science region är ett exempel utöver MVA. 
Forskningsdirektören i Region Skåne är dessutom själv med i många 
organisationer på Lunds Universitet som har med biomedicin att göra och även 
andra nationella institut som inte är direkt kopplade till bioteknik, utan som rör 
andra forskningsområden. 
 
Anledningen till att Region Skåne är medlemmar i MVA grundar sig i att de har 
ansvaret för att jobba med samspelet mellan forskning, sjukvård och näringsliv. 
Genom medlemskapet vill de påverka att forskare söker sig till Region Skåne 
eftersom det är en bra forskarmiljö. Region Skåne vill kunna dra nytta av att 
tillhöra Köpenhamnsområdet, då de bland annat ser kommunikation som en 
väsentlig fråga. Enligt forskningsdirektören är Skåne för litet för att bli en kreativ 
region, de skulle aldrig själva kunna ha en organisation som MVA. Han ser det 
som en bra kombination i Öresundsregionen med den svenska sidan som satsar 
mer på forskning och den danska sidan som är vassare på affärsmässighet. Den 
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danska affärsmässigheten tror Wiberg är svår att konkurrera mot, men hoppas att 
Skåne istället kan erbjuda en bra miljö att leva i. 
 
De publikationer som Region Skåne har tagit del av är de guider som MVA ger ut 
som bland annat patent och finansieringsmöjligheter samt material som MVA 
publicerat tillsammans med konsortium-medlemmar, det exempel som framhålls 
är en rapport om tekniköverföring och vad som saknas i regionen för att forskning 
ska bli till produkt. Intressant information för Region Skåne är långsiktiga frågor 
som hur skattelagstiftning motverkar pendling över sundet. 
 
Samarbetet över Öresund är svårt att utvärdera enligt Region Skåne. Det är svårt 
att veta hur det hade sett ut utan MVAs insatser som hela tiden har pekat på 
gemensamma punkter hos näringslivet, myndigheter och akademin. Styrkan med 
att myndigheterna äger sjukhusen i bioregionen Medicon Valley är extremt 
fördelaktigt.  
 
I framtiden hoppas Region Skåne på att ett samarbete över Öresund ska underlätta 
när det gäller att kämpa för att hålla kvar företagen inom regionen. Detta är något 
som Region Skåne anser att MVA kan hjälpa med. Ett exempel på att sådant 
arbete utförs redan idag ser forskningsdirektören att EU-projektet för att säkra 
läkemedelsutveckling, Innovative Medicine är. MVA har fått rollen att 
administrera projektet genom förtroende från läkemedelsföreningarna i Sverige 
och Danmark, hälften av pengarna till projektet kommer från EU och hälften från 
läkemedelsindustrin. 
 
Resultat som Region Skåne efterfrågar av en organisation som MVA, som har för 
avsikt att främja regionen, är påverkan. Dels vill man se att regionen utvecklas 
och att man kan få tillgång till forskning och mediciner. Främst för patienternas 
skull, men även för att Sverige i framtiden ska kunna konkurrera med hjärnkraft i 
form av medicinsk forskning. Vidare vill man se att skattekraften i regionen ökar i 
form av företagsetableringar.  
 
Region Skåne ser life science som ett viktigt område i Skåne, men satsar även på 
andra områden som tillexempel funtional food och anser att de olika enheterna 
inte kan jobba var för sig, utan att det krävs en gemensam linje för att 
tillfredsställa vad som är strategiskt för Skåne. Vidare efterfrågas initiativ till att 
påverka skatteläget och till att bygga upp organisationer för tekniköverföring. 
 
Region Skåne deltar i innovationsskapandet i regionen genom att ingå i ett 
diabetesnätverk, eftersom diabetesforskning tillsammans med cancer- inflations- 
och hjärnforskning är spetsområden i Medicon Valley. Wiberg tycker att det är 
viktigt att profilera sig inom områden där man redan är bra. Region Skåne ingår 
därför även i ett innovationsprojekt där de har för avsikt att ta fram en 
innovationspolicy och struktur för att stödja sina medarbetare i 
innovationsprocessen. Målet är att försöka skapa ett system för transaktionen och 
kommersialisering av uppfinningar. Region Skåne deltar även i PhD-program (en 
form av doktorandprojekt) för att främja innovationsbenägenheten i regionen. 
 
Att gå igenom information och forskning om medicinbranschen tillhör Wibergs 
dagliga arbetsuppgifter. Dock finns ingen prioritering för just bioteknikbranschen, 
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fokus ligger där forskningen ger högsta värdet för patienterna, men även tillväxt är 
viktigt. För övrigt får Forskningsdirektören även en allmän inblick i 
bioteknikbranschen, eftersom han aktivt tar del av MVAs nyhetsbrev. 
 
Som myndighet går Region Skånes strategi för att utveckla området och 
samarbetsintresset inom bioteknik ut på att de ska försöka ta bort gränshinder och 
bana väg för utveckling. Målet är att försöka få ner fler statliga beslut i regionen. 
Region Skåne har inget sätt att mäta effekten av sitt arbete, eftersom det är svårt 
att mäta tillväxten och svårt att reda ut orsak-verkan sambanden. Regionens roll är 
att skapa arenor där parter möts. 
 
Som styrelsemedlem har Wiberg varit med att tagit fram MVAs vision. Vissa 
tecken på framgång i regionen kan identifieras. Om det beror på den allmänna 
utvecklingen i regionen, på etableringen av begreppet Medicon Valley eller om 
det är ett konkret resultat av MVAs arbete är svårt att avgöra enligt Region Skåne. 
Positiva indikatorer som Wiberg yttrar är att företag vill finnas kvar och göra 
kliniska prövningar i regionen, 60 % av Nordens läkemedelsindustrier finns i 
Öresundsregionen och det finns ett samarbete på många plan mellan dessa. En 
ökad etableringsvilja kan också identifieras. Det har blivit en stark koppling 
mellan grundvetenskapen och verkligheten, vilket leder forskningen vidare. 
Samarbetet mellan Sverige och Danmark har dessutom blivit intensivare i 
forskningsvärlden.  
 
Region Skåne tycker att MVAs åtagande borde ligga i att föra strategiska 
diskussioner framåt och att det är väldigt positivt när MVA verkar för att ro hem 
EU-projekt. Vidare anser Wiberg att MVA kan behöva stödorganisationer som 
sysslar med tekniköverföring och att det är viktigt att komma ihåg att MVA är en 
liten organisation som har begränsade resurser för att arbeta med strategiska 
frågor och att de inte kan vara operativa. MVA måste arbeta med öppna system 
för att till exempel inte göra intrång i företagshemligheter och dylikt.  
 
Region Skåne har en vision som går ut på att skapa en positiv samhällsutveckling 
och de vill att kommunerna ska bli attraktivare och att fler ska vilja bo i regionen. 
Fyra nyckelbegrepp är tillväxt, attraktionskraft, bärkraft och balans. Sjukvården 
ska vara en tillgångsfaktor och den ska kopplas till andra områden samtidigt som 
patienterna ska få en bra sjukvård. Region Skåne tycker att MVA har bidragit till 
att ta dem närmare näringslivet. 
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Appendix B - Intervjumallar 
 

INLEDANDE FRÅGOR TILL KOMMUNERNA: 
1. Hur många inom Er kommun är sysselsatta inom bioteknik? 
2. Vilka strukturerade nätverksorganisationer inom bioteknik i Öresundsregionen 

känner Ni till och är Ni medlem i någon? 
3. Varför är Ni medlem i Medicon Valley Academys nätverk? 
4. Känner Ni till några publikationer som Medicon Valley Academy har skapat? 

Varför? Har Ni använt dem? 
5. Hur ser Ni på samarbete över Öresund? Är det något som kan främja Er 

kommun, i så fall hur? På vilket sätt kan ett samarbete vara bra för konkurrensen 
internationellt? 

6. Vilka resultat vill Ni se för att ni ska vilja satsa pengar i en organisation som har 
för avsikt att främja regionen? 

7. Hur deltar kommunen i innovationsskapandet inom bioteknik och hur mycket 
kan Ni påverka? 

8. Samarbetar Ni med andra kommuner, universitet och/eller företag för att 
underlätta för forskning och utveckling inom bioteknik samt underlätta för 
intressenter som vill komma i kontakt med denna bransch? 

9. Var letar Ni själv efter information när det gäller bioteknikbranschen?  
10. Hur ser Er strategi ut för att utveckla området och samarbetsintresset inom 

bioteknik? 
 

FRÅGOR ANGÅENDE ERT MEDLEMSKAP I MEDICON VALLEY 
ACADEMY: 

A. Känner Ni till Medicon Valley Academys vision och strategier för att nå den? 
(Om inte, vad tror Ni att den är?) 

B. Har ni sett något resultat av Medicon Valley Academys arbete i Er kommun? 
C. Finns det några konkreta åtagande som Ni tycker att Medicon Valley 

Academy borde ha? 
D. På vilket sätt bidrar ert medlemskap i Medicon Valley Academy till 

ert/kommunens övergripande näringslivs strategi? 
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FRÅGOR TILL KÖPENHAMNS AMT: 
1. Uppskattningsvis hur många inom Er Amt är sysselsatta inom bioteknik? 
2. Varför är Ni medlem i Medicon Valley Academys nätverk? Vilka andra 

strukturerade nätverksorganisationer i Öresundsregionen är Ni medlem i och 
varför? 

3. Vilka andra strukturerade nätverksorganisationer i Öresundsregionen är Ni 
medlem i och varför? 

4. Känner Ni till några publikationer som Medicon Valley Academy har skapat? 
Varför? Har Ni använt dem? 

5. Hur ser Ni på samarbete över Öresund? Är det något som kan främja Er Amt, i 
så fall hur? På vilket sätt kan ett samarbete vara bra för konkurrensen 
internationellt? 

6. Vilka resultat vill Ni se för att ni ska vilja satsa pengar i en organisation som 
har för avsikt att främja regionen? 

7. Hur deltar er Amt i innovationsskapandet inom bioteknik och hur mycket kan 
Ni påverka? 

8. Samarbetar Ni med andra kommuner, universitet och/eller företag för att 
underlätta för forskning och utveckling inom bioteknik samt underlätta för 
intressenter som vill komma i kontakt med denna bransch? 

9. Var letar Ni själv efter information när det gäller bioteknikbranschen?  
10. Hur ser Er strategi ut för att utveckla området och samarbetsintresset inom 

bioteknik? 
  
FRÅGOR ANGÅENDE ERT MEDLEMSKAP I MEDICON VALLEY 
ACADEMY: 
A. Känner Ni till Medicon Valley Academys vision och strategier för att nå den? 

(Om inte, vad tror Ni att den är?) 
B. Har ni sett något resultat av Medicon Valley Academys arbete i Er kommun? 
C. Finns det några konkreta åtagande som Ni tycker att Medicon Valley 

Academy borde ha? 
D. På vilket sätt bidrar ert medlemskap i Medicon Valley Academy till Er Amts 

övergripande näringslivsstrategi (ehrvervslivsstrategi)? 
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INLEDANDE FRÅGOR TILL REGION SKÅNE: 

1. Berätta kortfattat om Ert förhållande till Medicon Valley Academy? (Ditt 
eget resp. regionen) 

2. Vilka strukturerade nätverksorganisationer i Öresundsregionen känner Ni till 
och vilka är Ni medlem i? 

3. Varför är Ni medlem i Medicon Valley Academys nätverk? 
4. Känner Ni till några publikationer som Medicon Valley Academy har 

skapat? Varför? Har Ni använt dem? 
5. Hur ser Ni på samarbete över Öresund och vilken är Er roll, idag och 

framöver?  
6. Vilka resultat vill Ni se för att ni ska vilja satsa pengar i en organisation som 

har för avsikt att främja regionen? 
7. Hur deltar Ni i innovationsskapandet inom bioteknik och hur mycket kan Ni 

påverka i regionen? 
8. Var letar Ni efter information när det gäller bioteknikbranschen?  
9. Hur ser Er strategi ut för att utveckla området och samarbetsintresset inom 

bioteknik? 
10. Hur mäter Ni effekten av Ert arbete? 

 

FRÅGOR ANGÅENDE ERT MEDLEMSKAP I MEDICON VALLEY 
ACADEMY: 

A. Känner Ni till Medicon Valley Academys vision och strategier för att nå den? 
(Om inte, vad tror Ni att den är?) 

B. Har Ni sett något konkret resultat av Medicon Valley Academys arbete? 
C. Finns det några konkreta åtagande som Ni tycker att Medicon Valley Academy 

borde ha? 
D. Vad har Ni för övergripande näringslivsstrategi och hur bidrar Ert medlemskap 

i Medicon Valley Academy till uppfyllandet av den? 
 

   
 
 


