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Inledande berättelse 
Hur ska vi förstå de kunskaps- och läroprocesser, som kännetecknar en nära samverkan mellan 
akademi, näringsliv och politik/samhälle? Denna artikel presenterar och diskuterar ett flerårigt 
experiment placerat inom den verksamhetssfär, som vissa kallar triple-helix (Etzkowitz, Leydes-
dorff 1997). Experimentet består i tillskapandet av kunskapsnätverk, vilket beskrivs och analyse-
ras utförligt nedan. Att få genomföra och utveckla denna typ av gränsöverskridande verksamhet i 
ett sammanhang, där visionen om en triple-helix-samverkan är explicit, utgör inte bara ett bidrag 
till en ökad medvetenhet om en framväxande förändring av kunskapsproduktion inom akademin 
utan även ett utforskande av situerade1 utvecklingsprojekt a la region Blekinge. 
 
Den explicita visionen återfinns i Blekinge tekniska högskolas (BTH) strategiska planer uttryckt 
både i utvecklingsplanen2 och innevarande universitetsansökan3. I utvecklingsplanen konstateras 
att ”BTHs tredje uppgift är att verksamt bidra till utvecklingen av det lokala, regionala, nationel-
la och globala samhället. BTH skall initiera och genomföra såväl utbildning som forsknings- och 
utvecklingsprojekt i samråd och samverkan med näringsliv och samhälle.” Planen fortsätter att 
uttryckligen påpeka att ”BTH är en stark företrädare för ”triple helix”, dvs samverkan högskola 
– näringsliv – politik/samhälle. Mellan dessa råder ett ömsesidigt och dynamiskt förhållande. 
BTH skall genom sin kvalificerade utbildning och forskning utveckla näringsliv och samhälle.” 
Vad gäller den regionala utvecklingen framhålls att ”BTH skall finnas fysiskt närvarande på flera 
platser i regionen”, att ”BTH skall bidra till en ”Lärande region” där alla formella och informe-
lla utbildningsanordnare identifieras och binds samman för att stärka regionens kompetenskraft” 
samt att ”BTH skall fungera som en nod och motor i det regionala innovationssystemet”.    
 
Låt oss först konstatera att Blekinge tekniska högskola tolkar den av regeringen beslutade tredje 
uppgiften för svenska högskolor och universitet på ett avancerat sätt dvs visionen om kunskaps-
överföring från högskola till det omgivande samhället ersätts av en komplex samverkansvision 
där högskolan utgör mer en likvärd och stark aktör i en regional utvecklingsprocess tillsammans 
med näringsliv och politik/samhälle4. I ett Blekinge-sammanhang kan vi konstatera att Blekinge 
genomgick en utomordentlig förändring i sin ekonomiska struktur under 90-talet. Beroendet av  
tung industri och militära myndigheter ersattes av  telekommunikation- och mjukvaruindustri 
samt högskola. Hela regionen förflyttade sig in i det s k informationssamhället. Tre nära samver-

                                                 
1 För en initierad diskussion om begreppet situerad kunskap etc. se Haraway 1991. 
2 utvecklingsplan fastställd vid styrelsemöte 030214 §12  
www.bth.se/hle/hstyrelse.nsf/Sidor/22B8A0AD3FA2189FC125687600587870!OpenDocument 
3 Dnr 11-998/02, www.bth.se/hle/hstyrelse.nsf 
4 jmfr vad Aant Elzinga säger i Elzinga 2002 sid.6 ”In Sweden the notion of ”public understanding of science” or 
active dissemination of results to the public was originally defined and outlined in university charters in a general 
way as the ”Third Task” of academe (alongside undergraduate education as well as research and research training 
– the two traditional core tasks). Today it is has been given a twist that prioritizes collaboration with industry and 
other commersial users.” 
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kande regionala aktörer har varit och är viktiga i denna process, nämligen de ovan nämnda 
(Hamngren, Odhnoff 1999). 
 
På en nationell forskningspolitisk nivå i Sverige började denna samverkansinriktning uttryckas 
explicit i forskningspropositionen 1992/93:1705 och förstärktes på ett mer substantiellt argumen-
terande sätt i propositionen 1996/97:56.  
 
Att tydligt se de tre samverkande aktörerna högskola – näringsliv – politik/samhälle utgör basen 
för triple-helix-modellen. Accepterandet av detta synsätt vad gäller den yttre samverkansformen 
har visat sig vara relativt oproblematiskt7. Hur dessa samverkande processer egentligen fungerar 
och vilka förhandlingar om samverkanskriterier, som äger rum, är på intet sätt färdigutforskat. 
Denna artikel syftar till att bidra till detta utforskande. Vad som är centralt i vår praktik och vår 
analys är att utveckla potentialer för en mer komplex förståelse av vad kunskapsprocesser enligt 
Mode-2 (Gibbons et al. 1994 och Nowotny et al. 2001) innebär med en bas i aktörformationen 
triple-helix. Det vi tar fasta vid i Mode 2-modellen är betydelsen av begreppet distribuerade 
forskningsprocesser. HUR-frågorna är till skillnad från ATT-frågorna djupt kontroversiella i ett 
akademiskt såväl som regionalpolitiskt sammanhang. Aant Elzinga (Elzinga 2002 sidan 2) redo-
gör för de rörelser vi idag ser i våra förståelser av en alltmer komplex kunskaps- och teknikut-
veckling och utgår från följande; 
”A number of terms has been introduced to try to capture charateristical features of the ”new” 
situation in order to contrast these with the ”old” image(s) of science. The most frequently cited 
notions are: 

- mandated science (Salter) 
Postacademic science (Ziman) 

- Mode-2 science (Gibbons et al.) 
- Triple Helix (Etzkowitz and Leydesdorff) 
- Academic capitalism (Slaughter and Leslie) 
- Post-normal science (Funtowicz and Ravetz) 
- Socially robust science, or science in the agora (Nowotny et al)” 

 
Alla dessa föreställningar är intressanta som en ram för vår analys men vi begränsar oss alltså till 
Mode-2 och triple helix. I all forskning och kunskapsbildning inser vi vikten av att tydligt dekla-
rera de aktuel-la situerade positionerna, i empiri såväl som i teoridiskussioner. För våra diskus-
sioner i denna artikel hämtar vi epistemologiska utgångspunkter från framför allt feministisk 
poststrukturalism så som de är uttryckta bl a av Donna Haraway. Dessa utgångspunkter är en 
aktiv och kreativ del i vårt tänkande inom teknikvetenskaplig genusforskning (Trojer 2002) med 
uppmärksamhet på exempelvis situerad kunskap, partiella tolkningar, diskursmedvetenhet / 
diskursdestabilisering  och ansvarighet (accountability). Analysarbetet hämtar också teoretiska 
utgångspunkter från Actor-Network Theory (ANT) och dess senare utveckling, som ibland kallas 
Actor-Network Theory and after (ANTA) 8. 

                                                 
5 Forskning för kunskap och framsteg. Ansvarig minister var Per Unckel (m). 
6 Forskning och samhälle. Ansvarig minister var Carl Tham (s). 
7 Ett uttryck på detta är exempelvis tresamverkans betydelse för utveckling beskrivet i VINNOVA:s (Verket för 
innovationssystem) programförklaring - VINNOVA:s uppgift är att främja hållbar tillväxt för näringsliv, samhälle 
och arbetsliv genom utveckling av effektiva innovationssystem och finansiering av behovsmotiverad forskning och 
utveckling. Begreppet hållbar tillväxt definieras som långsiktig ekonomisk tillväxt som samtidigt är hållbar socialt 
och ekologiskt. VINNOVA definierar innovationssystem som aktörer inom forskning, näringsliv och politik som i 
samspel genererar, utbyter och använder ny teknik och ny kunskap för hållbar tillväxt genom nya produkter, tjänster 
och processer. (www.vinnova.se/  [030411]) 
8 Se t ex Elovaara, 2001;  Law & Hassard (eds), 1999 
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Koordinatorns berättelse 
Innan jag börjar berättelsen om de två kunskapsnätverken, som drivs i samarbete med Blekinge 
tekniska högskola och två företagsbranscher, inleder jag med den förhistoria, som har bäddat för 
nätverkens existens. 
 
Förhistoria   
Strukturkritik 
Det är möjligt att spåra födelsen av de kunskapsnätverk, som utgör artikelns empiri, som en del 
av en outtalad strukturkritik, vilken fördes inom Arbetsmarknadsverket i Blekinge. Under mitten 
av 1990-talet var jag anställd vid Arbetsmarknadsinstitutet i Ronneby, som är en enhet i Arbets-
marknadsverket i Blekinge. Ett viktigt arbetssätt för oss, som arbetade med att hjälpa arbetslösa 
personer att komma tillbaka till arbetslivet, var att ha en nära kontakt med det lokala näringslivet. 
Jag uppfattade den kontakten som stel och instrumentell och att det fanns en potential att förbätt-
ra det arbetssättet. Av den anledningen försökte jag tillsammans med kollegor bygga upp en ny 
struktur, som grundade sig på att skapa personliga kontakter med företagsledningen hos ett be-
gränsat antal företag. Inställningen var hellre djupa, nära kontakter med några få företag, än ytli-
ga kontakter med många företag. Denna inställning gäller idag för kunskapsnätverkens konstruk-
tion. Detta är bakgrunden till det som blev ”Nätet”, vilket växte vidare under högskolans ledning 
till att bli de nu pågående kunskapsnätverken. 
 
”Nätet”   
Arbetssättet att bygga upp det första nätverket var att skapa en neutral yta, där man kunde träffas 
och lära känna varandra och börja sökandet efter grogrunder till något nytt. Det första mötet, som 
var mycket informellt, utspelades i januari 1995 och samlade tre personer. Två personer kom från 
Arbetsmarknadsinstitutet och en person från ett företag. Gruppen hade i början endast ett mål och 
det var att lära känna varandra. Vi var helt övertygade om, att dessa träffar skulle ge något kraft-
fullt resultat, som vi vid den tidpunkten inte kunde formulera. Detta möte föll väl ut och alla var 
överens om att gruppen behövde utvidgas, om arbetet i den skulle kunna ge någon större effekt. 
Vid den här tidpunkten ansåg många i samhället att högskolan fungerade som en viktig aktör och 
motor, när det gällde en regionens tillväxt. Den här gruppens inställning utgjorde inget undantag 
från den förståelsen. De såg på högskolan som den kraft, vilken skulle kunna fungera som en 
accelerator när det gällde näringslivets och samhällets utveckling.  
 
Vid följande mötestillfälle hade gruppen utökats med ytterligare en person från högskolan i Ble-
kinge, som då hette Högskolan i Karlskrona/Ronneby. Inom ett år bestod gruppen av represen-
tanter från en myndighet, en högskola och fyra företag. Den första tiden kan karakteriseras av en 
sökande period. Bara det att personer från en myndighet, en högskola och ett antal företag träffa-
des och pratade med varandra var unikt och vi trodde att det skulle generar något, som var till 
nytta för alla parter. Vi började benämna gruppen för ett slags nätverk och det fick namnet ”Nä-
tet”.  
 
Efter drygt ett år gick gruppen in i ett nytt skede, där vi deklarerade att det inte var tillräckligt 
med att träffas för träffandets skull. Vi var tvungna att hitta ett gemensamt ämnesområde, som vi 
kunde samlas kring. Gruppen enades om att samarbeta kring ämnet rehabilitering. Detta var ett 
område, som två av parterna hade ett gemensamt intresse av. Representanterna från Arbetsmark-
nadsinstitutet var sakkunniga inom området och industrin hade ett intresse av att lösa problemati-
ken kring långtidssjukskrivna. Samtidigt blev det tydligt att högskolan inte hade så stort intresse 
av detta ämne, vilket gjorde att deras engagemang att vara med i samtalsgruppen minskade. 
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På grund av detta och att jag, som var den person som samordnade samtalsgruppen, fick anställ-
ning på högskolan kom nätverket in i ytterligare en ny fas. Nätverket delades upp i två grenar - 
en gren, som styrdes av Arbetsmarknadsverket och hade rehabilitering som fokus och en gren, 
som styrdes av högskolan och tog lärandet som sitt fokus. Den senare grenen levde vidare och är 
grunden till de kunskapsnätverk, som högskolan arbetar med idag. Varför överlevde inte grenen, 
som arbetade med rehabilitering? Den gruppen hade samma uppsättning av medlemmar som den 
andra grenen, förutom medverkan från högskolan.  
 
Brytpunkt 
Under 1999 fram till hösten 2000, ca ett års tid, fanns det ingen aktivitet inom nätverket. Hösten 
2000 ser jag som en viktig brytpunkt i arbetet med nätverket. Då gick arbetet över från ett löst 
hållet och mer eller mindre på ideell grund organiserad verksamhet, till att på något sätt kopplas 
till en befintlig organisation/struktur (högskolan). En anledning till att det blev möjligt, var att det 
uppstod ekonomiska tillfällen att anställa en koordinator. Medel till detta kom från EU mål 2 och 
från Vinnova. Det visade sig senare att dessa pengar inte var tillräckliga, utan företagen och hög-
skolan fick skjuta till en mindre summa. Detta gav högskolan och i det här fallet en enskild insti-
tution inom högskolan, möjlighet att våga ta språnget - språnget att gå från ”pratande till göran-
de”. 
 
Vid samma tidpunkt började vi tala om nätverken som ”kunskapsnätverk”. Från högskolans sida 
talade vi om dubbelriktade kunskapsflöden. Vi menade att kunskaper genereras både på högsko-
lan och ute i samhället och att det var viktigt att dessa kunskapsflöden kom i kontakt med var-
andra. Tanken var att den dubbelriktade kunskapsöverföringen och det gemensamma 
kunskapsskapandet skulle ske i form av ömsesidiga samtal vid nätverksträffarna. Detta budskap 
gick inte fram, vilket blev tydligt när jag hörde denna röst – ”Två av träffarna har varit bra och 
det var föreläsningarna om e-handel och elektronisk säkerhet. Jag gick med i det här nätverket 
för jag trodde att högskolan skulle ge svar på frågor och mer fungera som ett facit än att ställa 
frågor”.  
Samma höst utvidgades verksamheten från ett nätverk till två. Nätverken bestod av medlemmar 
från tillverkningsindustrin och från callcenterbranschen. Det förstnämnda nätverket kom att kal-
las för ”Företagsnätverket” och fick medlemmar från det tidigare nätverket och helt nya med-
lemmar från industrin i regionen. Det andra nätverket, Callcenternätverket, bestod av personer 
från renodlade callcenterföretag till företag, som hade avdelningar inom sig som arbetade med 
callcenteruppgifter. 
 
Nätverkens strukturer byggde på tidigare erfarenheter. Det innebar att träffarna var förlagda hos 
de olika medlemsföretagen. Själva träffarna bestod av tematiskt uppbyggda seminarier och en 
presentation av värdföretaget/myndigheten, som vi besökte. Seminarierna inleddes oftast av stu-
denter eller forskare. Vid något tillfälle hade vi bjudit in en gäst, vilken då inledde seminariet. 
Vid ett annat tillfälle hände det att en företagsledarna ansvarade för seminarieinledningen. En ny 
del i strukturen tillfördes, som fick rubriken ”trender”. Det innebar att företagsrepresentanterna 
berättade om vad som var aktuellt och hett inom branschen i generell mening och i specifik me-
ning ur den enskilde företagarens synvinkel - vilka trender de såg och tycktes skymta. Man skulle 
kunna benämna denna del av träffen som en form av omvärldsanalys, med tidiga, känsliga av-
känningsantenner. 
 
Medan Callcenternätverket vidareutvecklades med ytterligare en gren, som inriktade sig mot 
frontpersonal, intog Företagsnätverket i dess helhet en mer passiv och avvaktande position. Jag 
försökte aktivera gruppen, genom att skapa intressanta seminarieämnen. De blev inbjudna att gå 
en specialdesignad kurs om yrkeskunnande och teknologi. Tre personer från nätverket anmälde 
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sig till kursen, som bestod av deltagare från näringslivet, myndigheter och högskolan. Tanken var 
att kursen skulle fungera som en arena där teori och praktik skulle blandas, för att utgöra en bra 
grund för reflektion, vilket den också gjorde. Några få personer fortsatte att vara aktiva i nät-
verkssamarbetet, men gruppen blev med tiden alltför liten. Vid slutet av år 2002 upphörde Före-
tagsnätverket att fungera som en homogen grupp. Däremot lever delar av nätverket vidare i form 
av enskilda personer, vilka bland annat ingår i en tematisk samtalsgrupp, som handlar om ”hu-
manistiskt ledarskap” - en grupp bestående även av personer från olika nätverk och från företag 
utanför våra nätverkskonstellationerna. Verksamheten i denna grupp håller nu på att utvecklas till 
att bli en högskolekurs i ämnet ledarskap. 
 
Arbetet med Callcenternätverket började för högskolans del hösten 2001. Det bör nämnas att 
näringslivschefen i Ronneby tog ett initiativ till att starta ett Callcenternätverk med fyra grenar 
1999, vilket avslutades våren 2002. Det högskolekopplade nätverket, som jag blev koordinator 
för, bestod av ledare från ca tio företag och forskare från högskolan. Några medlemmar har 
kommit till och några har lämnat under nätverkets livstid. 

 
 
Figur 1. Tidsaxel för Företagsnätverket och Callcenternätverket 
 
1 –10 = olika företag anslutna till företagsnätverket del 1 
A – J  = nya företag anslutna till företagsnätverket del 2 
Med =företag från medienätverket 
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X = andra företag som inte tillhör något av nätverken 
21 –29 = olika callcenterföretag 
C2 = ny gren av callcenternätverket 
C21a = fortsättning av C2 
C21b = fortsättning av C2 
Y&T = kurs i yrkeskunnande och teknologi 
 
Under hösten 2002 startade en tidsbegränsad nätverksgrupp för frontpersonal (C2 se fig.1). Den 
hade i uppdrag att beskriva yrkeskunnandet och identifiera utbildningsbehov för att höja statusen 
inom branschen. Detta nätverk har i sin tur genererat ytterligare två nätverk för frontpersonal. Ett 
av dem har startat under våren 2003 och det andra kommer att starta under hösten samma år.  
 
Finansiering 
En viktig del i nätverkens utveckling har varit arbetet med att finansiera dess verksamhet. En stor 
del av koordineringsarbetet av nätverket skedde i början på ideell basis. Det fanns föga intresse 
från företagens och kommunernas sida att ekonomiskt stödja uppbyggandet av nätverk. Det var 
Arbetsmarknadsverket och högskolan, som på olika sätt fick fram medel, för att inledningsvis på 
deltid kunna finansiera en koordinator. Samtidigt som detta arbete pågick fick universiteten och 
högskolorna ett uppdrag av statsmakten att arbeta med det som kom att kallas för ”den tredje 
uppgiften” (se ovan). Något som kan översättas med ”att högskolan skulle verka för lokal och 
regional utveckling”. Högskolorna och universiteten fick uppdraget men inga extra ekonomiska 
medel för att bygga upp och driva det. 
 
Frågan, som jag ställer mig, är om statsmakten ansåg att samverkan mellan näringslivet, samhäl-
let och högskolan var så viktigt som uttalandet om ”den tredje uppgiften” föreföll. Trodde stats-
makten att detta arbete skulle kunna effektueras automatiskt, utifrån någon osynlig inneboende 
kraft hos parterna? Ansåg statsmakten att det inte behövdes någon person, för att arbeta med att 
bygga upp och driva verksamheten? Ansåg statsmakten att det fanns en viss risk med öronmärkta 
pengar? 
 
Det är möjligt att det inte bara är av ondo, att ha en till synes otrygg finansieringsgrund att stå på, 
när man bygger upp något helt nytt. Om kopplingen till fast ekonomi är villkorat med att verk-
samheten skall fogas till en gammal organisations befintliga struktur, kan det innebära att kreati-
viteten och friheten försvinner vid uppbyggandet av det nya. Samtidigt är det omöjligt att skapa 
en verksamhet, som jag här ovan har beskrivit, utan resurser. 
 
Under hösten år 2000 tog ESF-rådet i Blekinge beslut om att bevilja medel för att stödja högsko-
lans arbete med att bygga upp två kunskapsnätverk. Beslutet om finansiering sträckte sig över två 
år. Det var ett viktigt beslut för nätverkens utveckling. Utan dessa medel är det tveksamt om 
verksamheten hade kunnat drivas vidare i den form, som den hade börjat utveckla. 
 
Dessa medel var inte tillräckliga, utan det behövdes ytterligare medel, för att få full finansiering. 
En del av täckningen kom från Vinnova och resten från medlemsföretagen.  
 
Ingenmansland 
Kunskapsnätverken tillhör inte forskningen och ej heller grundutbildningen, samtidigt som det 
har koppling till båda dessa områden. Nätverken lever ett liv mitt i emellan dessa fält och blir då 
en verksamhet med en något lös struktur. Det blir något nytt, som skall ta sig in i en gammal or-
ganisation. Frågan är om det är möjligt att passa in en ny formation i en gammal struktur. Om 
”den tredje uppgiften” utvecklas till att bli en egen enhet för att därmed kunna få sin efterlängta-
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de finansiering, tappar den kanske en av sina viktiga grundtankar, nämligen att ha en fot i både 
grundutbildningen och forskningen och utifrån det sy ihop högskolan med omgivande samhälle. 
 
Koordinatorn 
Att vara lyhörd är en av koordinatorns viktigaste egenskaper. Detta kan ske genom att jag besö-
ker företagen eller har kontakt via telefon, fångar upp stämningar och vilka ämnen som är av 
intresse för branschen. På det sättet skapade jag seminarier kring e-handel och streckkoder. Dessa 
träffar leddes av högskolepersonal och högskolestudenter.  
 
När jag startade nätverken, hade jag en stark uppfattning att en av de viktigaste grundstenarna i 
att få ett nätverk att leva länge, var kopplat till ord som stabilitet, tillit och kontinuitet. Stabilitet 
tänkte jag i form av att gruppen skulle hållas intakt och inte störas av att nya medlemmar kom in 
under gång. Detta var en uppfattning, som jag senare fick revidera. Efter några år märkte jag att 
anslutningen till träffarna inom företagsnätverket minskade, varför jag vid mina mellansamtal 
med deltagarna lyfte upp frågan och förhörde mig om anledningen till det. Då hörde jag denna 
röst ”vi lärde känna varandra så väl, att till slut visste jag precis vad de andra skulle säga när en 
viss fråga kom upp”. Det, som jag hade haft som en viktig ingrediens i mitt arbete med att bygga 
upp nätverken, för att de skulle få ett långt liv, arbetade i motsatt riktning. Uppsåtet att skapa 
stabilitet gav i stället instabilitet. Det som efterfrågades var en form av instabilitet, införande av 
nya medlemmar, som kom in med nya tankar och idéer. Med andra ord kan instabilitet bidra till 
stabilitet.  
 
Ingångar till högskolan 
I slutet av 1990-talet uttalade en del företagare i regionen, att det fanns en mur mellan högskolan 
och omgivningen. En röst från dåvarande ”Nätet” sa ”Nätverkets viktigaste uppgift blir att slå hål 
i muren”. Ett betydelsefullt verktyg i det arbetet var studentprojekten. Det innebar att vi byggde 
upp seminarier utifrån pågående och avslutade studentprojekt. Studenter blev inbjudna till nät-
verksträffarna, där de berättade om sina projekt, som ibland hade utförts på något av medlemsfö-
retagen. Ett resultat av dessa seminarier var att samarbete mellan högskolan och det omgivande 
samhället ökade. Den underlägsenhetskänsla gentemot högskolan och dess studenter, vilket en 
del småföretagare tidigare hade haft, försvann i samband med bland annat dessa seminarier. Nå-
gon röst sa ”de var inte så smarta som jag trodde”, vilket innebar, enligt min tolkning, att det 
inte var farligt att ta kontakt med den världen. Därmed hade det första ”hålet” i muren skapats. 
Desto fler studenter och högskolepersonal som började krypa igenom det uppbrutna hålet, desto 
större blev det. Ganska snart blev trafiken dubbelriktad, vilket kan exemplifieras med det samar-
bete som uppstod mellan en forskare, en företagsledare och en studentgrupp. 
 
Det började med att forskaren var inbjuden till en nätverksträff, för att berätta om sin forskning. 
Efter seminariet ringde jag upp en av företagsledarna, för att höra vad han tyckte om träffen. Det 
visade sig att forskarens ämne hade passat in i en fråga, som han vid det tillfället brottades med. 
Detta resulterade i ett möte mellan forskaren och företagsledaren, som i sin tur genererade ett nytt 
seminarium, vilket de höll tillsammans. Det seminariet skapade ett avstamp för ett studentpro-
jekt, som kom att handla om företagets FAQ-databaser. Studenternas projekt blev så lyckat att 
det kom att utgöra en av grundstenarna inom företaget för dess fortsatta arbete med FAQ-
databaser. Forskaren berättade senare för mig att hon hade fått ett annat perspektiv på sin forsk-
ning. Detta illustrerar hur nätverket var med och skapade ett samarbete på olika plan - ett resultat 
som återspeglades både inom forskningen, grundutbildningen och inom näringslivet. 
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Är kunskapsnätverken i Blekinge egentliga nätverk? 
Vad är ett nätverk? Den frågan ställde jag till två av medlemmarna i nätverken. Den förste perso-
nen sa ”Nätverk för mig är en lös sammanfogning av människor - en gruppering som ofta är tids-
begränsad, där formen är tydlig, men där det finns stor frihet”.  Han fortsatte med att jämföra 
det med ett fisknät, som har sin tydliga yttre form. Nätet är sammanbundet av trådar, som bildar 
ett bestämt mönster och där största delen av nätet består av tomrum, vilket är en förutsättning för 
att det skall fungera. Den andre personen sa ”Det är en organisation, en mötesplats, där man kan 
skapa små ”stigar” mellan olika personer”. De talade om en inre och yttre struktur, om frihet 
och elasticitet och mötesplatser, där man skapar kontaktvägar med bestående relationer.  
 
Om jag utgår från deras uppfattning om hur ett nätverk skall se ut och fungerar, kan jag konstate-
ra att kunskapsnätverken i Blekinge kan klassificeras som nätverk. Den inre strukturen, som den 
förste personen talade om, finns i träffarnas uppbyggnad. Den yttre strukturen handlar om nät-
verkens början och slut. Under tiden som nätverken var EU-finansierade rörde sig tidsperspekti-
vet om två år. Sedan har tidsperspektivet handlat om ett halvår i sänder. Vad det gäller frihet, 
kopplar jag det till medlemmarnas möjlighet att lämna gruppen, när de så önskar. När det gäller 
elasticitet, vilket finns i metaforen med fisknätet, så är det jag som koordinator som står för det. 
Jag måste följa med i de vågrörelser som sker, för att nätverket inte skall brista och gå förlorat. 
 
Samtidigt ser jag nätverken som något mer än vad jag ovan har beskrivit. Jag ser det som en pro-
cess som är under ständig förändring. I den lösa organisationen lever processen ett eget liv. Ko-
ordinatorns huvudsakliga uppgift blir att känna av hur processen rinner fram och vara med och 
stödja de nya vägar, som nätverken tar.  
 
 
Den tredje berättelsen: Mellan stabilitet och instabilitet 
I denna tredje berättelse frågar vi hur vi kan analysera och därmed förstå Kunskapsnätverken i 
Blekinge. Vad som intresserar oss är vad det innebär, om/när processerna stabiliseras och vad 
som krävs för stabiliseringar. Den andra frågan, som vi ställer, handlar om hur de stabiliserade 
processerna förhåller sig till instabilitet. Eftersom dessa frågor har varit och fortfarande är centra-
la för Actor-Network Theory (ANT) och dess senare utveckling, som ibland kallas Actor-
Network Theory and after (ANTa) 9, hämtar vi både analytiska begrepp men framför allt förståel-
seramar och –perspektiv från dessa forskningsfält. Att vi fastnat för ANT och ANTa-
perspektiven beror på att mycket av forskningen med denna inriktning har fokuserats på projekt 
och processer med särskild uppmärksamhet på gränsdragningarna och/eller rörelserna mellan 
stabilitet och instabilitet. Det empiriska materialet i berättelsen bygger på nätverkskoordinatorns 
berättelse, befintliga dokument, projektansökningarna och våra egna erfarenheter som deltagare i 
kunskapsnätverken.  
 
Det som intresserar samt kanske också förbryllar och bekymrar oss är hur vi över huvud taget ska 
kunna förstå nätverken och händelserna under de gånga åren. Vi har kunnat konstatera att verk-
samheterna verkar ha en viss periodicitet, att de deltagande företagen har kommit och gått och 
självklart frågar vi oss också om våra former har varit de bästa möjliga. Vi har bekymrat oss över 
finansieringens vara eller icke-vara och den stora frågan som vi kontinuerligt ställer oss handlar 
om resans mål. Vart är vi på väg och hur vet vi att vi är framme?   
 
En artikel av den franska sociologen Michel Callon från 1986 “The Sociology of an Actor Net-
work: The Case of the Electric Vehicle” erbjuder oss en bra referens och ger oss bra redskap för 

                                                 
9 se fotnot 8. 
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våra analyser och reflektioner. Enligt honom ska man i processanalysen speciellt fokusera på 
följande element:  
 
1) De deltagande aktörerna: Försöka identifiera aktörerna samt redogöra för på vilka grunder 
aktörerna intresserar sig för processen. Identifiera vilka roller aktörerna har med speciell tonvikt 
på initiativtagarna (spokesmen) och förmedlarna (intermediaries). Betrakta och synliggöra både 
mänskliga och icke-mänskliga element som aktörer (human and non-human actors). 
 
2) De obligatoriska krafterna utanför processen (obligatory points of passage): Identifiera vilka 
utomstående krafter som finns och hur de påverkar processen. 
 
3) Stabiliseringspunkterna: Uppmärksamma när och vid vilket skede under förhandlingarna 
(translations) stabiliseringar sker, med andra ord när förhandlingar fryses och avslutas, till exem-
pel angående processens mål och antal aktörer. 
 
Förhandlingar mot stabiliseringar 
I det följande ska vi göra ett analysexperiment och sammanföra Callons ANT-tänkande och Kun-
skapsnätverken i Blekinge.  
 
För att kunna utföra detta experiment måste vi således utgå ifrån att vi inledningsvis betraktar 
Kunskapsnätverken utifrån ett process- eller förhandlingsperspektiv. 
 
Element 1 Aktörerna 
Den initiativtagande och drivande aktören är högskolan (Blekinge tekniska högskola). De olika 
deltagarnas motiv till att delta i nätverksarbetet är varierande: social samvaro, status, den tredje 
uppgiften, kunskapande och kunskapsöverföring. Att motiven är många och varierande har gjort 
att det har funnits flera ingångar till nätverken vilket i sin tur gjort att det har varit lätt att locka 
deltagande företag. Den centrala förmedlaren är koordinatorn, som länkar ihop aktörerna med de 
övriga aktörerna, samt som länkar ihop de olika aktörernas motiv till att delta. Det har dock ock-
så funnits icke-mänskliga förmedlare: ansökningarna till finansiärer, pengar, elektroniska brev, 
seminarier, studiebesök, studieresor, föreläsningar, telefonsamtal och kaffe med dopp.  
 
Element 2 De obligatoriska  utomstående krafterna 
De mest påtagliga utomstående krafterna är de externa finansieringskällorna. Ansökningarna till 
finansiärerna måste delvis formuleras så att de passar med de mål, verksamhetstyper och finansi-
eringsperioder såsom de definieras av dessa finansiärer. Ytterligare ett exempel på utomstående 
krafter är högskolelagstiftningen (den sk tredje uppgiften). Dessa krafter ger legitimitet men kan 
också påverka inriktning och innehåll i det konkreta arbetet inom Kunskapsnätverken. 
 
Element 3 Stabiliseringspunkterna 
Kunskapsnätverken har stabiliserat sina arbetsformer: seminarier som antingen är ledda av stu-
denter eller forskare från högskolan. I anslutning till seminarierna har deltagarna ofta fått ta del 
av en introducerande text. Antalet seminarier per år har varit konstant. Finansieringsproblemen är 
lösta, åtminstone för ett antal år framåt. Detta möjliggör att koordinatorn koncentrerat och hel-
hjärtat kan arbeta med nätverken. Kärngruppen av de deltagande företagen är stabil.  
 
Har vi således nått den slutgiltiga stabiliseringen? Är förhandlingarna avslutade? Har processen 
nått sitt mål?  
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Parallellt med de ovanstående stabiliseringarna har vi flera indikationer som tyder på instabilitet. 
Några av företagen hoppar av. Antalet träffar minskar. Finansieringsfrågorna är inte avklarade 
för en längre period. Hur vet vi över huvud taget att våra förhandlingar leder verksamheten fram-
åt till det slutgiltiga målet, om motiven att delta och därigenom de implicita målen för Kunskaps-
nätverk är många och olika? 
 
Står vi inför ett vägval? Pekar en möjlig väg till ökande stabilitet? Vad måste vi göra om vi väljer 
denna väg? Bestämma oss för ett gemensamt mål? Arbeta extremt målinriktat? Förstärka vår 
plats och tillhörighet inom de befintliga institutionella strukturerna?  
 
Eller ska vi välja en annan väg som innebär en kombination av stabilitet och instabilitet? 
 
Stabiliseringar och flöden 
År 1987 publicerade den engelska sociologen John Law en intressant artikel om den portugisiska 
flottans framgångar på 1500-talet ”On the methods of long-distance control: vessels, navigation 
and the Portuguese route to India” (Law, 1987). I denna artikel ställer han samma frågor som vi: 
Vad innebär det att processen stabiliseras? Är stabilitet per se något  positivt och eftersträvans-
värt?  
 
Först beskriver Law hur den portugisiska flottan nådde stabilitet - en avgörande förutsättning för 
att den kunde nå sitt konkreta mål, nämligen att ta sig till Indien. Enligt Law krävdes det att rela-
tionerna mellan flottans olika aktörer måste vara statiska, icke-rörliga och oföränderliga. Flottan 
kunde röra på sig, segla, vara mobil men det förutsatte frysta strukturer och kontroll, med andra 
ord en extrem stabilitet (immutability). Flottan blev ett ”immutable mobile”. 
 
Om vi skulle välja stabilitetsalternativet, skulle det kunna innebära att vi måste skapa en fast 
struktur för vår verksamhet inom Kunskapsnätverken: ett fast antal deltagare, ett fast mål och ett 
fast innehåll? Det som vi upplevt både som oroväckande men också som något oerhört positivt 
och spännande, har varit att vi verkat i ett mellanrum som egentligen inte finns om man utgår 
från de strukturer som vi verkar i. Nätverkens kärna har varit ´kunskap´, både vad kunskap är och 
var och av vem den skapas. Det som förhandlingarna i vår process i mångt och mycket handlat 
om är rörelsen mellan ´kunskap om´ (högskolan) och ´kunskap i’ handling (företagen) (Uhlin, 
1996, Molander 1996). Skulle perspektivet kunskapsöverföring, som de externa finansiärerna 
verkar premiera, kunna ta över?10 
 
John Law vill, tillsammans med den holländska filosofen Annmarie Mol, dock erbjuda ett annat 
sätt att tänka kring processer och förhandlingar. I stället för nätverksmetaforen á la den portugi-
siska flottan föreslår de metaforen ´ flöde´ (fluid). Denna metafor ger utrymme för både det som 
behöver vara statiskt och oföränderligt, men som också ger plats för rörelse, föränderlighet, öp-
penhet och ständigt pågående förhandlingar (Law & Mol, 2000). 
 
Om Kunskapsnätverken i Blekinge är en blandning av positiv stabilitet och nödvändiga flöden, 
vad är i så fall vilket?  
 
Vad möjliggör stabilitet? Högskolan som en sammanhållande aktör, en pålitlig koordinator, kon-
tinuitet (antal fasta medlemmar) och en i bakgrunden agerande finansiär som en garant för verk-
samheten? 
  

                                                 
10 Se Kunskapsnätverkens ansökningarna till Vinnova och EFS 
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Vad möjliggör flöden? Mer explicita kunskapsförhandlingar med plats för olika kunskapsförstå-
elser; flera mål utifrån olika tidsperspektiv (företagens snabba och korta tid / studentarbeten; 
forskningens långsamma analytiska och reflekterande tid / kunskap och lärande som alltid närva-
rande strimma); experimenterande och testande både angående form och innehåll;  nya medlem-
mar och vistelse i mellanrummet. 
 
Avslutning 
Vi har en tendens att ta för givet att stabilitet är ett viktigt mål i sig och att instabilitet är icke-
önskvärt och någonting som stör och förstör. Men som vi ovan visat är det inte entydigt att stabi-
litet är det primära och instabilitet något som vi måste bekämpa. Hellre handlar det om att kunna 
avgöra skillnaden mellan en önskad och icke-önskad stabilitet och vice versa, skillnaden mellan 
önskad och icke-önskad instabilitet. Målet är att medvetet skapa en balans och syntes mellan des-
sa enheter. 
 
Om nu nätverken, som de kan förstås enligt ANT, innebär kontroll, struktur, stabilitet, ordning 
och målinriktning och om nu flöden, som de kan förstås enligt ANT, innebär osäkerhet, rörelse, 
förändring, sökande, öppenhet och ständigt pågående förhandlingar kan vi fråga oss vilken form 
som passar och som kan utvecklas in i de existerande strukturerna och traditionerna både när vi 
diskuterar högskolor och företag. 
  
Avslutningsvis vill vi introducera ytterligare en metafor. Enligt den franska filosofen Michel Ser-
res behöver vi änglar (Brown 2000, Michael 2000) eftersom deras huvudfunktion är att förmedla 
och sprida information. Änglarna kan ta många former, positioner och platser. Projektledarens 
berättelse, deltagarnas berättelser och våra egna nätverkserfarenheter visar entydigt hur viktiga de 
enskilda människorna är, framförallt den länkande koordinatorn, för Kunskapsnätverken. Vi frå-
gar således inte ´Änglar, finns de?` utan i stället formulerar vi frågan om vi verkligen förstått 
´änglarnas´ betydelse för nyskapande verksamheter. Kan vi söka och få finansiering för änglarna 
när deras arbete oftast är osynligt, tillitsskapande och därmed tidskrävande? 
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