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Tre skärvor Mumin 
 

Inför disputationen: 

”Och det besynnerliga var att hon plötsligt kände sig alldeles trygg. Det var en mycket 

ovanlig känsla för Filifjonkan och hon fann den förtjusande trevlig. Men varför skulle 

hon egentligen oroa sig? Katastrofen hade ju äntligen kommit.”  

(Ur ”Det osynliga barnet” av Tove Jansson, 1974/1962, sid 54) 

 

Under disputationen: 

”Hattifnattarna vände sina runda bleka ögon mot mumintrollets pappa. Han tog av sig 

hatten och började förklara. Medan han talade viftade hatifnattarnas tassar i takt, det 

gjorde pappan förvirrad och han trasslade in sig i en lång mening om horisonter och 

verandor och frihet och att dricka te när man inte har lust att dricka te.” 

(Ur ”Det osynliga barnet” av Tove Jansson, 1974/1962, sid 122) 

 

Efter disputationen: 

”Jasså, jag är räddad, sa mumintrollet och var snopen. Det är bra synd att det 

spännande alltid ska ta slut när man inte är rädd längre utan äntligen kunde ha 

roligt.” 

(Ur ”Trollvinter” av Tove Jansson, 1981/1957, sid 97) 
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Förord 
En resa mellan olika världar. Så skulle jag sammanfatta den process som lett fram till 

min avhandling. Varje ”värld” har givit mig inspiration på sitt eget unika vis. 

Vilhelmina i de inre delarna av Västerbotten var den första värld som tog emot mig 

efter min statsvetenskapliga högskoleexamen i Östersund. Vid Emma Resurscentrum 

fick jag av Ewa Hed, Agneta Mattsson och de övriga i styrelsen förtroendet att pröva 

mina vingar som projektledare. Tack vare Harrieth Andersson och Maria 

Kristofferssons skarpsinta analys av den nya regionalpolitikens konsekvenser för 

kvinnor i inlandet fick jag praktisk insikt i ett politikområde som för mig ditintills varit 

teoretiskt abstrakt. Det är med stor värme som jag ser tillbaka på min tid i Vilhelmina. 

 

Hade det inte varit för Maria Udén vid Luleå tekniska universitet kanske mina insikter 

i regionalpolitiken hade stannat därvid. Under våra sporadiska möten vid konferenser 

och andra tillfällen utvecklade vi en ömsesidig förståelse av hur tolkningsföreträdet 

inom regionalpolitiken var förunnat några få aktörer samtidigt som andra stängdes ute. 

Tillsammans utvecklade vi projektet Lyftet, där vi studerade några av de innovativa 

miljöer som byggts upp av aktörer som ditintills givits en låg prioritet i politik och 

forskning. I projektet ingick även Anders W Johansson och Lina Stenmark vid 

Mälardalens högskola - ett samarbete som har givit mig stor glädje och inspiration till 

kritiskt tänkande kring regionalpolitikens strukturer. Lyftets kärna utgjordes av fyra 

regionala samverkansnätverk som alla arbetade för att främja kvinnors företagande och 

innovation. Utan nätverksdeltagarnas engagerade diskussioner skulle min avhandling 

inte ha kommit till stånd. Därför förtjänar deltagarna i SAGA, Emma Resurscentrum, 

Företagsamma Kvinnor och Lika Villkor ett stort fång rosor.      

 

Den akademiska miljö som kom att bli min hemvist under min tid som doktorand i 

Lyftet var Institutionen för arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Den 

interaktiva och kreativa forskningsavdelning som där byggdes upp under ledning av 

Ewa Gunnarsson blev ett perfekt avstamp för min forskning. Vid Avdelningen för 

genus och innovation omgavs jag av idel skarpsynta och kärleksfulla människor - Eva 

Amundsdotter, Ann-Christin Nyberg och Annika Olofsdotter-Bergström är några av 
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dem. Även Jennie Olofsson, Caroline Wamala och Petra Jonvallen har varit en ständigt 

närvarande källa till positiv energi. Våra kära administratörer - Annika Lindberg, 

Barbro Bladmo och Dagny Filipp-Granlund för att bara nämna några - har med sina 

organisatoriska kompetenser underlättat min orientering i doktorandprocessens och 

forskningsfinansieringens snårskogar. Utifrån sin gedigna erfarenhet och insikt i 

metodologiska och teoretiska forskningsaspekter har Ewa Gunnarsson och Anders W 

Johansson givit ett ovärderligt bidrag till avhandlingens struktur och innehåll i sina 

roller som huvudhandledare respektive biträdande handledare. Även Maria Udén har 

som tidig huvudhandledare och därefter biträdande handledare tillfört värdefulla 

teoretiska och metodologiska reflektioner. Min avhandling förbättrades ytterligare av 

Göran Brulins tänkvärda synpunkter som diskutant vid mitt slutseminarium. 

 

Det blir allt vanligare att forskning bedrivs med extern finansiering, vilket projektet 

Lyftet är ett exempel på. Att den statliga myndigheten Vinnova satsat på att öka 

kunskaperna om hur genusstrukturer påverkar innovationssystem och 

innovationspolitik har utgjort en förutsättning för min forskning. Inom programmet 

Behovsmotiverad genusforskning för innovation och tillväxt (BEGINN) - som syftar till 

att utveckla och förstärka genusforskning för jämställdhet för en långsiktigt hållbar 

tillväxt - har Vinnova finansierat Lyftet och en rad andra projekt som utmanat den 

nuvarande politiken och organisationen rörande innovationssystem. Det är framförallt 

två personer vid Vinnova som därigenom har uppmuntrat mina forskningsinsatser: 

Ulla Göransson och Jennie Granat Thorslund. Det är dessa två som vi har att tacka för 

att Sverige idag är världsledande när det gäller forskning om genus i 

innovationssystem och innovationspolitik.  

 

Till Sveriges ledande ställning har även en rad forskare och konsulter bidragit. 

Katarina Pettersson var en av de första forskare som analyserade samverkansnätverk 

av typen kluster och innovationssystem ur ett genusperspektiv. Hennes forskning har 

varit en av mina främsta inspirationskällor och som person har hon givit mig 

förbehållslös uppskattning och insiktsfull respons. Inger Danilda har som konsult 

outtröttligen drivit på kunskapsutvecklingen om genus i innovationssystem och 
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innovationspolitik. De forsknings- och utvecklingsprojekt som hon har initierat med 

’quadruple helix’ som modell har inneburit en oumbärlig praktisk kontext för mina 

teoretiska reflektioner. Britt-Marie Torstensson har som ordförande i Nationellt 

resurscentrum för kvinnor drivit idén om resurscentra för kvinnor som ett 

innovationssystem, vilket har kryddat min forskning med politiska visioner. Andra 

som ständigt har uppmuntrat mig att gräva djupare i innovationspolitikens och 

innovationsforskningens gömmor är Gunilla Fürst Hörte, Kicki Stridh, Mia Swärdh, 

Agneta Hansson, Johan Rydstedt, Gun Hedlund, Chris Hudson, Susanne Andersson, 

Ingrid Lindelöw-Berntson och Ellacarin Blind. 

 

Min resa mellan olika världar under avhandlingsarbetet har även inbegripit den lilla 

byn Myckle utanför Skellefteå, där jag vuxit upp och där mina föräldrar och syster 

med familj fortfarande bor. I Myckle har jag kunnat landa mellan mina forskningsresor 

till när och fjärran. Att blicka ut över de sluttande åkrarna där storspoven sjunger om 

somrarna har givit mig det lugn som jag så väl behövt. Ett varmt tack till mina 

föräldrar för att jag alltid har varit välkommen. Ett lika varmt tack till mina syskonbarn 

Vilbur och Theo som under denna tid har hjälpt mig att skapa ett otal färgsprakande 

konstverk i akrylfärg. Umeå har varit en annan viktig hamn under min 

forskningsprocess. Det är där jag haft mitt hem tillsammans med min älskade R. Ingen 

kan få mina tår att spritta så av glädje som han. I Umeå har även flera av mina käraste 

vänner funnits nära till hands. Ingen kan få mitt intellekt att vibrera som Karin, 

Veronika, Eva och Lina. Att min avhandling är relativt fri från språkliga fel beror 

främst på mina vänner och familj. Dessa har som högt uppskattade korrekturläsare 

offrat en del av sin värdefulla fritid till att granska min text i detalj.  

 

På så vis har olika världar inspirerat mig under mitt avhandlingsarbete. Hoppas att du 

som läser avhandlingen får en engagerande och njutningsfull läsupplevelse! 
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1. Samverkan för innovation – en fråga om att göra kön 
 

Under de senaste decennierna har politiker, tjänstemän och forskare alltmer kommit att 

rikta uppmärksamheten mot den roll som samverkan spelar för uppkomsten av 

innovationer. Bland annat har betydelsen av samverkansnätverk med deltagare från 

olika samhällssektorer betonats.1 Några varianter av samverkansnätverk som tros bidra 

till utvecklingen av innovationer är de som kallas för ’innovationssystem’, ’triple 

helix’ och ’kluster’. Via nationella och regionala myndigheter har statliga medel delats 

ut till sådana samverkansnätverk i hopp om att främja innovation och att i 

förlängningen uppnå det som kommit att kallas för ’hållbar tillväxt’.2 Samtidigt har 

andra samverkansnätverk riktat strålkastarljuset mot den marginalisering som utövats i 

dessa satsningar gentemot vissa aktörer och verksamhetsområden. Det är då särskilt 

kvinnor och näringar som sysselsätter många kvinnor som har ansetts missgynnas av 

prioriteringsmönstret i den förda politiken och forskningen. Detta trots att flera av de 

näringar som sysselsätter många kvinnor - företrädesvis service- och 

upplevelsenäringar - tillskrivits en central betydelse för omvandlingen av västvärldens 

ekonomier till att bli mer dynamiska och kunskapsbaserade.  

 

I min avhandling vill jag utvidga den kunskapsutvecklande arenan kring 

samverkansnätverk för innovation genom att gestalta några av de aktörer och 

verksamhetsområden som har marginaliserats. Genom att problematisera de normer 

som råder för kategorisering och värdering av innovationssystem och kluster 

analyserar jag hur kön ”görs” i innovationsforskning och innovationspolitik. Därmed 

kan min avhandling ses som en interaktiv och genusvetenskaplig utmaning av denna 

politik och forskning. I detta inledande kapitel ger jag en övergripande bild av hur en 

systemsyn på innovation har vuxit sig stark i samhället och hur denna syn har 

problematiserats inom genusforskningen, vilket leder fram till en presentation av 

                                                 
1 ’Samverkansnätverk’ definieras här som löst kopplade interaktioner mellan deltagare som är ömsesidigt 
beroende av varandra (jmfr Gossas 2006, sid 24). 
2 ’Hållbar tillväxt’ innebär att den regionala tillväxtpolitiken ”ska bidra till att nuvarande och kommande 
generationer kvinnor och män kan erbjudas sunda ekonomiska, sociala och ekologiska förhållanden” 
(Regeringskansliet 2004, sid 10). 
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avhandlingens bidrag, syfte och forskningsfrågor.  

 

Systemsyn på innovation 

Innovation har blivit ett allt vanligare område för forskning och politiska insatser i 

Sverige och övriga världen. Innovation definieras då som nya uppfinningar som tas i 

bruk i samhället (Benner 2005; Uhlin 2005). Under de senaste decennierna har 

innovation alltmer kommit att betraktas som beroende av ett system av institutionella 

och kulturella sammanhang (Asheim 2005, sid 33-34), vilket har lett till ett ökat 

intresse för den typ av samverkansnätverk som tros bidra till utvecklingen av 

innovationer.3 En sådan typ av nätverk utgörs av det som kommit att kallas för 

’innovationssystem’ (Uhlin 2005, sid 165). I dessa system samlas aktörer från olika 

samhällssektorer för att stimulera utvecklingen av ny kunskap som omsätts i 

innovationer (Lavén 2008, sid 14). I vissa fall har ’innovationssystem’ kommit att 

kallas för ’triple helix’, där de sektorer som involveras har begränsats till tre stycken: 

näringsliv, universitet/högskolor och samhälle/politik (Lavén 2008, sid 14; 

Rimmerfeldt 2005b). Samverkan mellan just dessa tre sektorer anses bidra både till att 

ny kunskap utvecklas och till att denna kunskap omsätts i innovationer och på så sätt 

kommer till nytta i samhället (Rimmerfeldt 2005a). Ytterligare en typ av 

samverkansnätverk är det som kommit att kallas för ’kluster’. Kluster avser grupper av 

företag med liknande verksamheter som är lokaliserade på samma plats. Företagen 

utbyter kunskap, personal, varor och tjänster (Regeringskansliet 2004, sid 9; Nuur 

2005, sid 46-47; Eklund 2007, sid 16; Lavén 2008, sid 14).  

 

Innovation, innovationssystem, triple helix och kluster utgör både teoretiska begrepp 

och politiska verktyg. Inom forskningen har de utvecklats som teoretiska begrepp 

genom empiriska studier av hur innovationer uppstår genom samverkan mellan olika 

aktörer. Innovationsforskarna Loet Leydesdorff och Henry Etzkowitz lanserade 

exempelvis begreppet ’triple helix’ för att analysera statens roll i innovationssystem, 

vid sidan av universiteten och näringslivet (Lavén 2008, sid 74). Inom politiken har de 

                                                 
3 ’Samverkansnätverk’ definieras här som löst kopplade interaktioner mellan deltagare som är ömsesidigt 
beroende av varandra (se Gossas 2006, sid 24). Detta kan ställas i kontrast till ’organisationer’, som är mer 
formellt uppbyggda med stadgar och reglerat medlemskap (se Jacobsen & Thorsvik 1998). 
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använts som verktyg för att främja innovation genom att stötta samverkansnätverk. I 

Sverige fördelar staten medel till innovationssystem och kluster via de nationella 

myndigheterna Vinnova och Tillväxtverket (fd Nutek) samt via de regionala 

tillväxtprogrammen.4 Företagsekonomen Fredrik Lavén (2008, sid 122) skildrar hur 

det uppstått en växelverkan mellan innovationsforskning och innovationspolitik, vilket 

gör det något svårt att på papperet hålla isär den teorietiska utvecklingen från de 

politiska initiativen.  

 

Det som förenar innovationspolitiken och innovationsforskningen är att båda befinner 

sig i ett spänningsfält mellan ett ’uppifrånperspektiv’ och ett ’nedifrånperspektiv’ (jmfr 

Svensson & von Otter 2000; Wistus 2010). I innovationspolitiken används dessa 

perspektiv som politiskt-administrativa styrmedel. Där påverkar avvägningen mellan 

de två perspektiven hur olika aktörer och verksamhetsområden prioriteras i statliga 

satsningar på innovationssystem och kluster. I innovationsforskningen används 

uppifrån- och nedifrånperspektiven som analytiska ansatser. Där avgör valet mellan de 

två perspektiven vilken empiri som är relevant att beakta. Som politiskt-administrativt 

styrmedel innebär uppifrånperspektivet att politiken styrs från statligt håll av regering 

och myndigheter via lagar och policyprogram. Som analytisk ansats innebär 

uppifrånperspektivet att politiken på ett visst område studeras utifrån beslutsfattarnas 

avsikter så som de tar sig uttryck i lagar och policyprogram (Sannerstedt 2001, sid 24-

25). Gemensamt för uppifrånperspektivet som statligt styrmedel och analytisk ansats 

är alltså att de politiskt-administrativa institutionerna står i centrum för 

uppmärksamheten (jmfr Giddens 1981, sid 161). Skillnaden är att uppifrånperspektivet 

som statligt styrmedel utgör ett politiskt val och att det som analytisk ansats utgör en 

empirisk avgränsning. I avhandlingen drar jag en parallell mellan uppifrånperspektivet 

som politiskt-administrativt styrmedel och det som inom innovationsforskningen 

betecknats som ’en snäv systemsyn’. Där utpekar regering och myndigheter några få, 

förutbestämda aktörer och verksamhetsområden som betydelsefulla i statliga 

satsningar på innovationssystem och kluster (jmfr Lundvall 2006a, sid 2). Detta urval 

                                                 
4 Myndigheten Vinnova stavar själva sitt namn med versaler, d.v.s. VINNOVA. Jag har dock valt att stava deras 
namn med gemener för att göra texten mer likformig. 
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påverkar forskarna som avgränsar sina studier till att främst omfatta de 

samverkansnätverk som givits en hög prioritering i innovationspolitiken (Lindberg 

2009, sid 32).  

 

Som politiskt-administrativt styrmedel innebär nedifrånperspektivet att politiken styrs 

av ett flertal aktörer - såväl statliga som icke-statliga - med staten i rollen som 

koordinator. Centrala lösningar och statliga interventioner ersätts då av lokala 

lösningar och interorganisatorisk samverkan (Gossas 2006, sid 44). Som analytisk 

ansats innebär nedifrånperspektivet att politiken på ett visst område studeras utifrån 

hur människor på gräsrotsnivå identifierar policyproblem och bidrar till att lösa dessa 

(Sabatier 1986, sid 148). Gemensamt för nedifrånperspektivet som statligt styrmedel 

och analytisk ansats är alltså att de enskilda aktörerna står i centrum för 

uppmärksamheten (jmfr Giddens 1981, sid 161). Skillnaden är, precis som ovan, att 

nedifrånperspektivet som statligt styrmedel utgör ett politiskt val och att det som 

analytisk ansats utgör en empirisk avgränsning. I avhandlingen drar jag en parallell 

mellan nedifrånperspektivet och det som inom innovationsforskning benämnts som ’en 

vid systemsyn’. Där uppmärksammas hur ett brett spektrum av aktörer och 

verksamhetsområden kan ha betydelse i innovationssystem och kluster (jmfr Lundvall 

2006a, sid 2).  

 

Spänningsfältet mellan uppifrånperspektivet och nedifrånperspektivet uppstår i och 

med att det alltid måste göras en avvägning mellan dessa två perspektiv när 

policyprogram och forskningsstudier ska utformas och genomföras. Som politiskt-

administrativt styrmedel förekommer perspektiven sällan i renodlad form, utan tar sig 

oftast uttryck i en blandning av de båda perspektiven. Blandningen kan dock överväga 

till förmån för det ena eller andra perspektivet, vilket jag kommer att visa är fallet i 

Sveriges innovationspolitik. Som analytiska ansatser tillämpas uppifrån- och 

nedifrånperspektiven däremot i relativt renodlad form för att forskare ska kunna göra 

ett urval av vilken empiri som ska samlas in och analyseras. Jag har själv exempelvis 

valt att tillämpa ett nedifrånperspektiv som analytisk ansats för att studera och förstå 

hur innovationer kan främjas genom samverkan, vilket ska ses som en empirisk 
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avgränsning snarare än ett ontologiskt ställningstagande. I innovationspolitiken och 

innovationsforskningen härrör spänningsfältet mellan uppifrånperspektivet och 

nedifrånperspektivet från kontrasten mellan uppifrånperspektivets prioritering av några 

få, centralt utpekade, aktörer och områden å ena sidan, och nedifrånperspektivets 

öppenhet inför ett brett spektrum av aktörer och områden å den andra. Navigeringen 

inom detta spänningsfält får betydelse för vem som tillåts utöva inflytande över och 

njuta frukterna av forskningsprojekt och statliga insatser riktade till innovationssystem 

och kluster. Det är sådana konsekvenser för makt- och resursfördelning som jag vill 

belysa när jag granskar spänningsfältet mellan ett uppifrån- och ett nedifrånperspektiv 

i innovationsforskning och innovationspolitik. 

 

Görande av kön i innovationsforskning och innovationspolitik 

När det gäller spänningsfältet mellan ett uppifrån- och ett nedifrånperspektiv i 

innovationsforskning och innovationspolitik är det särskilt den spänning som har att 

göra med hur kön ”görs” som jag vill belysa. Bakgrunden till denna önskan är bland 

annat den empiriska studie som jag tidigare har gjort av det övergripande 

prioriteringsmönstret i Sveriges innovationspolitik, där det framgår att nära 80 procent 

av de innovationssystem och kluster som lyfts fram och tilldelats medel i nationella 

och regionala policyprogram främst involverar mansdominerade branscher och 

näringar (Lindberg 2008, 2009, 2010). Tidigare har även andra forskare konstaterat att 

såväl innovationspolitik som innovationsforskning fokuserar män och 

mansdominerade näringars betydelse för innovationssystem och kluster. De har även 

konstaterat att beskrivningar av sådana samverkansnätverk bygger på en maskulin 

norm där det mekaniska och opersonliga lyfts fram och det mänskliga och sociala döljs 

(Pettersson & Saarinen 2004; Balkmar 2006; Balkmar & Nyberg 2006; Pettersson 

2007; Kvidal & Ljunggren 2010).  

 

Med andra ord är det ett främst en viss typ av aktörer (män) och verksamhetsområden 

(mansdominerade) som har prioriterats i innovationspolitik och innovationsforskning. 

Detta trots att flera av de näringar som sysselsätter många kvinnor - företrädesvis 

service- och upplevelsenäringar - tillskrivits en central betydelse för omvandlingen av 
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västvärldens ekonomier till att bli mer dynamiska och kunskapsbaserade (Marklund 

m.fl. 2004, Regeringskansliet 2004, Boye & Sandberg 2005, Magnusson 2006, Lewén 

2010). Det snäva spektrumet av aktörer och områden som prioriterats kan tolkas som 

att det är ett uppifrånperspektiv som har tillåtits överväga i den politiskt-administrativa 

styrningen och i valet av analytisk ansats. Att det just är män och mansdominerade 

näringar som prioriterats tyder på att föreställningar om kön spelar en roll i 

sammanhanget. Denna koppling mellan ett uppifrånperspektiv och föreställningar om 

kön kan utforskas med hjälp av angreppssättet ’doing gender’. Där tillämpas begreppet 

’kön’ som någonting som dagligen ”görs” i interaktion mellan människor i 

organisationer (Gunnarsson m.fl. 2003b, sid 7). Görandet av kön kan skapa skillnader 

mellan ’män’ och ’kvinnor’ på ett sätt som inte nödvändigtvis har med biologisk 

olikhet att göra (West & Zimmerman 2002, sid 13). Med inspiration från ’doing 

gender’ operationaliserar jag kön och genus som någonting som görs i 

innovationsforskningens och innovationspolitikens olika delar, exempelvis vid 

prioritering av olika aktörer och verksamhetsområden. I den analysen kan jag ha hjälp 

av de två element som Hirdman (1990) identifierat som grundläggande beståndsdelar i 

ett patriarkalt genussystem, nämligen könens isärhållande och den manliga normens 

primat.  

 

I och med att satsningarna på innovationssystem och kluster bedrivs av statliga 

myndigheter i Sverige omfattas denna verksamhet i regeringens ambition om 

’jämställdhetsintegrering’, där alla politikområden ska präglas av ett 

jämställdhetsperspektiv (www.regeringen.se/sb/d/3267 1 dec 2009). Utifrån denna 

ambition kan den ensidiga prioriteringen av män och mansdominerade näringar i 

innovationspolitiken anses kontrastera mot regeringens jämställdhetspolitiska mål. 

Detta mål säger att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina 

egna liv, bland annat genom en jämn fördelning av makt och inflytande samt samma 

möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete (www.regeringen.se/sb/d/2593/a/14257 

1 dec 2009). Som ett led i att jämställdhetsintegrera alla politikområden genomför 

staten riktade insatser till kvinnor inom den regionala utvecklingspolitiken via det som 

kommit att gå under namnet ’resurscentra för kvinnor’. Några av dessa centra ingår 
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som en del i min empiri och som jag kommer att visa längre fram utmanar dessa centra 

de rådande föreställningarna om kön i innovationsforskning och innovationspolitik.  

 

Den statliga stöttningen av lokala och regionala resurscentra runt om i landet inrättades 

i början av 90-talet. Syftet var att öka kvinnors delaktighet i det regionala 

utvecklingsarbetet och därigenom ge kvinnor en ökad andel av samhällets resurser 

(Forsberg m.fl. 2004, sid 4). Sedan 2005 ska resurscentras verksamheter bidra till att 

skapa ’hållbar tillväxt’ genom att förbättra kvinnors villkor och förutsättningar inom 

de regionala tillväxtprogrammen och de regionala utvecklingsprogrammen 

(Näringsdepartementet 2004). I praktiken har resurscentra främst arbetat med att 

främja kvinnors företagande och bedriva utvecklingsprojekt (Forsberg m.fl. 2004, sid 

3). En av resurscentras viktigaste målgrupper är kvinnor som vill förverkliga sina 

idéer, ofta inom ramen för eget företagande.5 De näringar som dessa kvinnor är 

verksamma i utgörs till största delen av service- och upplevelsenäringar, inom både 

privat och offentlig sektor (Holmquist & Sundin 2002, sid 15; Bünger 2003, sid 5; 

Holmquist 2008, sid 10; Lewén 2010, sid 4).  

 

Det har påpekats att Sveriges innovationspolitik hittills har försummat att främja 

innovation inom såväl den privata som den offentliga tjänstesektorn (Marklund m.fl. 

2004, sid 6 & 9). De flesta av de aktörer och verksamhetsområden som resurscentra 

för kvinnor involverar har därmed inte omfattats av de politiska insatser som gjorts för 

att stötta samverkansnätverk för innovation. Detta kan ses som ytterligare ett tecken på 

att det är ett uppifrånperspektiv som har tillåtits överväga i den politiskt-administrativa 

styrningen, på så sätt att enbart en viss sorts aktörer och områden har betraktats som 

relevanta. Även i valet av analytisk ansats i den innovationsforskning som har 

bedrivits har uppifrånperspektivet övervägt. I och med att en betydande del av denna 

forskning i Sverige har organiserats som följeforskning till de statligt prioriterade 

samverkansnätverken för innovation är det främst innovationssystem och kluster i 

mansdominerade näringar och miljöer som har kartlagts och analyserats (se 

exempelvis Laestadius m.fl. 2007; Andersson m.fl. 2010). Forskning om 

                                                 
5 För en översikt av forskningsläget rörande kvinnors företagande, se Larsson m.fl. (2008). 
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innovationssystem och kluster i kvinnodominerade miljöer och i näringar där de flesta 

kvinnor arbetar är därmed ännu i sin linda.  

 

Avhandlingens bidrag 

I min avhandling vill jag gestalta några av de samverkansnätverk för innovation som 

tar avstamp just i kvinnors företagande och innovation.6 Detta eftersom jag tror att 

erfarenheterna från dessa insatser kan bidra till att vidareutveckla befintliga teorier om 

hur innovation kan främjas genom ökad samverkan. Min avhandling tillför således 

både ny empiri och ny teori inom forskningsområdet innovationspolitik och 

innovationssystem. För att min empiri ska kunna bidra till teoriutveckling använder jag 

erfarenheterna från insatserna för att främja kvinnors företagande och innovation till 

att utmana existerande teorier om innovationspolitik och innovationssystem. Även min 

analytiska referensram bidrar till denna utmaning. Där ingår bland annat teorier om 

hur kön görs, om hur relationen mellan kön och makt i politik ser ut samt om hur 

föreställningar om kön påverkar innovationssystem och kluster. På detta sätt vill jag 

bidra både till den etablerade forskningen om innovationspolitik och 

innovationssystem och till den spirande forskningen om genus i innovationspolitik och 

innovationssystem (jmfr Foss & Henry 2010, sid 15; Kvidal & Ljunggren 2010, sid 

15). Min ambition att utvidga den kunskapsutvecklande arenan genom att inkludera 

marginaliserade aktörer och verksamhetsområden ligger i linje med kulturgeograferna 

Megan K Blake & Susan Hansons (2005, sid 689) empiriska studier. Dessa studier 

indikerar att ett brett spektrum av innovativa aktiviteter kan förekomma i branscher 

som tidigare inte ansetts vara särskilt innovationsrika. Jag väljer alltså att lyfta fram 

aktörer och verksamhetsområden som avviker från den etablerade ordningen inom 

innovationspolitik och innovationsforskning. Detta hoppas jag ska bidra till att denna 

ordning framträder tydligare än vad den gör i de sammanhang där normen inte 

ifrågasätts (jmfr Wahl m.fl. 2008, sid 115). 

 

Det som utmärker min avhandling är att den har utvecklats med en interaktiv 

forskningsansats där gemensam kunskapsutveckling mellan forskare och aktörer 

                                                 
6 Min användning av begreppet ‘gestalta’ är inspirerat av filosofen Bengt Molander (1993). 
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utanför akademin eftersträvas. I och med att min avhandlingsprocess har sin 

upprinnelse i några av de insatser som har gjorts för att främja kvinnors företagande 

och innovation i Sverige har den präglats av problembilder som anses vara relevanta 

även utanför akademin. Min interaktiva forskningsansats blir särskilt synlig i 

empirikapitlet, där min egen röst som forskare har fått stå tillbaka till förmån för 

rösterna från avhandlingsprocessens övriga deltagare. Även min tidigare röst som 

projektledare får utrymme i det kapitlet. En annan sak som karaktäriserar min 

avhandling är en strävan att förändra. Genom att sätta erfarenheterna från främjandet 

av kvinnors företagande och innovation - där främst näringar med många kvinnor stått 

i centrum - i relation till innovationspolitiken och innovationsforskningen - där främst 

mansdominerade näringar stått i centrum - vill jag visa vilka förändringar som är 

nödvändiga för att denna politik och forskning ska gynna människor oavsett kön. 

Dessa särdrag gör att min drivkraft har likheter med det som kallas för ’the activist 

stance’ (Herr & Anderson 2005, sid 75). Där drivs forskaren inte bara av en önskan att 

utveckla ny kunskap på ett mer demokratiskt sätt, utan även av en vilja att bidra till det 

empiriska sammanhang som forskningen utgår från. Avhandlingens bidrag ligger 

således dels i en interaktivt driven teoriutveckling på området innovationspolitik och 

innovationssystem, dels i den interaktiva forskningsprocessens potential att förändra 

innovationsforskning och innovationspolitik.  

 

Syfte och frågeställningar 

Ovanstående bakgrundsteckning visar på ett ökat intresse inom politik och forskning 

för den typ av samverkansnätverk som tros bidra till utvecklingen av innovationer, 

närmare bestämt innovationssystem, triple helix och kluster. Såväl politiken som 

forskningen kännetecknas av ett spänningsfält mellan ett uppifrån- och ett 

nedifrånperspektiv som avgör vem som tillåts påverka och gynnas av satsningarna på 

sådana samverkansnätverk. De aktörer och områden som hittills givits företräde är 

män och mansdominerade näringar, vilket tyder på att föreställningar om kön spelar en 

roll i sammanhanget. Det är utifrån denna bakgrund som jag formulerat avhandlingens 

syfte. Syftet med min avhandling är att utforska hur spänningsfältet mellan ett 

uppifrån- och ett nedifrånperspektiv påverkar hur kön görs i innovationsforskning och 
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innovationspolitik. Genom att uppmärksamma några av de aktörer och 

verksamhetsområden som givits en låg prioritet i denna politik och forskning - 

närmare bestämt kvinnor och näringar som sysselsätter många kvinnor - vill jag 

problematisera de normer som råder för kategorisering och värdering.  

 

För att kunna uppnå avhandlingens syfte har jag formulerat tre forskningsfrågor som 

berör olika aspekter av hur kön görs i innovationsforskning och innovationspolitik. De 

forskningsfrågor som jag vill besvara i avhandlingen är: 

1) Vad kännetecknar insatser för att främja kvinnors företagande och innovation? 

2) Vilket handlingsutrymme skapar spänningsfältet mellan ett uppifrån- och ett 

nedifrånperspektiv att betrakta dessa insatser som exempel på 

innovationssystem? 

3) Hur kan nyttjandet av detta handlingsutrymme belysa hur kön görs i 

innovationsforskning och innovationspolitik? 

 

Jag har valt att avgränsa den empiri jag kommer att analysera till de insatser för att 

främja kvinnors företagande och innovation som har utförts av fyra regionala 

samverkansnätverk i Sverige. Dessa är valda utifrån att de representerar två skilda 

delar av landet: norra Norrland och mellersta Mälardalen. De har dessutom alla själva 

problematiserat användningen innovationssystem och kluster som teoretiska begrepp 

och politiska verktyg redan innan mitt avhandlingsarbete inleddes, vilket gör dem 

särskilt lämpliga att gestalta. Den innovationsforskning och innovationspolitik som jag 

har valt att fokusera i avhandlingen härrör i första hand från Sverige och i andra hand 

från övriga världen. Detta motiveras av att Sverige är ett av de länder som har kommit 

längst vad gäller statliga satsningar på att främja och beforska innovationssystem och 

kluster. Ett tecken på detta är den nationella myndigheten Vinnova som inrättades 

2001 i syfte att främja innovationssystem och finansiera behovsmotiverad forskning 

(Eklund 2007, sid 130). 

 

Disposition 

Efter att i detta kapitel ha redogjort för framväxten av avhandlingens syfte och 
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forskningsfrågor går jag i nästa kapitel vidare med att beskriva Sveriges innovations- 

och jämställdhetspolitik mer ingående. Där redogör jag för hur nationella och 

regionala myndigheter har arbetat för att främja innovationssystem, kluster och 

jämställdhet. I det tredje kapitlet diskuterar jag den analytiska referensram som jag 

använder för att belysa hur insatser för att främja kvinnors företagande och innovation 

kan relateras till innovationspolitik och innovationsforskning. Där presenteras även 

den analysmodell som inspirerat analysen av mitt empiriska material. Vidare rannsakar 

jag olika teorier för att studera politik i allmänhet och innovationspolitik i synnerhet, 

utifrån deras potential att lägga an ett nedifrånperspektiv. I det fjärde kapitlet 

diskuteras kunskapsutvecklingens metodologi och dess betydelse för 

forskningsresultatens tillförlitlighet och för de dialogseminarier som genomförts. Det 

empiriska materialet presenteras i det femte kapitlet, där de fyra samverkansnätverk 

som gestaltas utgörs av SAGA i Norrbotten, Emma Resurscentrum i Västerbotten, 

Företagsamma Kvinnor i Västmanland och Lika Villkor i Södermanland. Denna 

gestaltning utgör sedan utgångspunkt för det sjätte kapitlets analys av huruvida de fyra 

samverkansnätverken har utmanat den befintliga innovationspolitiken och 

innovationsforskningen och i så fall på vilket sätt. I det sjunde kapitlet - som är 

avhandlingens sista - drar jag slutsatser kring hur kön görs i innovationsforskning och 

innovationspolitik i ljuset av omvärldens bemötande av de fyra samverkansnätverkens 

insatser för att främja kvinnors företagande och innovation. Där utvärderar jag även 

mina resultat i förhållande till mina kunskapsutvecklande ambitioner.  
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2. Innovation och jämställdhet i politiken 
 

I detta kapitel beskrivs Sveriges innovationspolitik och jämställdhetspolitik mer 

ingående i syfte att ge en bild av hur de statliga satsningarna på att främja 

innovationssystem och kluster har sett ut. Jag vill även visa hur dessa satsningar 

påverkas av regeringens jämställdhetspolitiska mål och strategier. Anledningen till att 

jag har valt just Sverige som politisk kontext är att det utgör ett av de länder som 

längst har använt kluster och innovationssystem som verktyg i politiken (jmfr Nuur 

2005, sid 46-47; Eklund 2007, sid 16 & 130; Lavén 2008, sid 14 & 85). Det är också 

främst i Sverige som dessa verktyg har kombinerats med insatser för att öka 

jämställdheten (jmfr Fürst Hörte 2009; www.vinnova.se/genus 1 juni 2010). Kapitlet 

inleds med att jag diskuterar innovationspolitikens innehåll och utformning i olika 

länder, med särskilt fokus på Sverige. I anslutning till detta ställer jag frågan hur 

avvägningen mellan ett uppifrånperspektiv och ett nedifrånperspektiv ser ut i den 

politiskt-administrativa styrningen av Sveriges innovationspolitik. Detta åtföljs av en 

genomgång av resultaten från min tidigare empiriska studie av könssegregeringen i 

innovationspolitikens prioriteringsmönster i Sverige. Mot bakgrund av studien lyfter 

jag sedan fram Sveriges jämställdhetspolitik och de strategier av integrering och 

riktade insatser som tillämpats där. Detta leder vidare till en beskrivning av 

resurscentra för kvinnor. Med statlig finansiering ska dessa centra stärka kvinnors 

företagande och bidra till ’hållbar tillväxt’ genom att förbättra kvinnors villkor och 

förutsättningar inom den regionala utvecklingspolitiken. Därefter beskriver jag de 

områden som resurscentra främst är verksamma inom och granskar dessa områdens 

position i Sveriges innovationspolitik.    

 

Innovation som politikområde 

Innovation har blivit ett allt vanligare område för politiska insatser i Sverige och 

övriga världen. I dessa sammanhang definieras innovationer som nya uppfinningar 

som tagits i bruk i samhället. Officiellt utgör Sveriges statliga satsningar på innovation 

ännu inte ett eget politikområde, utan åtgärderna fördelas mellan etablerade 

politikområden som exempelvis regional utvecklingspolitik, näringspolitik, 
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forskningspolitik och arbetslivspolitik (Regeringskansliet 2004, sid 43). Anledningen 

till att det överhuvudtaget finns en politik för att främja innovationer i Sverige har 

enligt historikern Åke Uhlin (2005, sid 165) att göra med att utveckling och spridning 

av innovationer anses vara ett sätt att ställa om landets ekonomi till att bli mer 

dynamisk och kunskapsbaserad. Lavén (2008, sid 50) konstaterar att det finns en 

allmänt spridd uppfattning att innovation är drivkraften för ekonomisk tillväxt. 

Innovationsforskaren Jan Fagerberg (m.fl. 2005, sid 19) går ett steg längre och hävdar 

att den ekonomiska tillväxten skulle stagnera om inte innovationer funnits. I 

främjandet av innovationer följer Sverige en internationell trend. Enligt det mål som 

antogs av EU:s ministerrådsmöte i Lissabon år 2000  - och som förnyades 2008 - ska 

unionen vara världsledande som kunskapsekonomi senast år 2010 (Europeiska rådet 

2006; Lavén 2008, sid 12 & 85).  

 

Under de senaste 20 åren har innovation alltmer kommit att betraktas som beroende av 

ett system av institutionella och kulturella sammanhang (Asheim 2005, sid 33-34). 

Därför har intresset ökat för de samverkansnätverk som tros bidra till utvecklingen av 

innovationer. En variant av sådana nätverk är det som kommit att kallas för 

’innovationssystem’ (Uhlin 2005, sid 165). I dessa system samlas aktörer från olika 

samhällssektorer för att stimulera utvecklingen av ny kunskap som omsätts i 

innovationer (Lavén 2008, sid 14). Även ’triple helix’ används som beteckning för 

innovationssystem. I denna modell utpekas företag, universitet/högskolor och 

samhälle/politik som de huvudsakliga aktörerna i innovationssystem (Rimmerfeldt 

2005b; Lavén 2008, sid 14). Samverkan mellan dessa tre aktörer anses bidra både till 

att ny, relevant kunskap utvecklas och till att denna kunskap omsätts i innovationer 

och på så sätt kommer till nytta i samhället (Rimmerfeldt 2005a). Ytterligare en 

variant av samverkansnätverk är det som kommit att kallas för ’kluster’. Kluster avser 

grupper av företag med liknande verksamheter som är lokaliserade på samma plats. 

Dessa ingår i ett komplicerat nätverk med utbyte av kunskap, personal, varor och 

tjänster (Regeringskansliet 2004, sid 9; Nuur 2005, sid 46-47; Eklund 2007, sid 16; 

Lavén 2008, sid 14).  
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Det var under 90-talet som innovationssystem började användas som verktyg inom 

politiken, bland annat i Kanada och Finland (Lundvall 2006a, sid 13; Eklund 2007, sid 

15 & 24). OECD7 var en av de främsta förespråkarna för innovationssystem som 

politiskt verktyg (Eklund 2007, sid 11). Såväl innovationssystem som kluster 

introducerades i svensk politik i början av 2000-talet. På regional nivå skedde detta via 

de regionala tillväxtprogrammen (Näringsdepartementet 2002, Bilaga 1). På nationell 

nivå introducerades verktygen via bildandet av den nationella myndigheten Vinnova 

2001 (Eklund 2007, sid 130; Lavén 2008, sid 85) och initieringen av det nationella 

programmet Visanu 2002 (Näringsdepartementet 2002, Bilaga 1). Vinnova har 

alltsedan starten fördelat medel till utveckling av innovationssystem, från en 

portmonnä som är den största bland offentliga forskningsmedel i Sverige (Lavén 2008, 

sid 87). De aktörer som vill få finansiering från Vinnova för att driva ett projekt 

lämnar in en ansökan när myndigheten utlyser medel inom ett passande område. Några 

av utlysningarna under 2007 bar rubrikerna Innovationsjournalistik, Forskning om 

kvinnors företagande, Banbrytande informations- och kommunikationsteknik samt 

Industriell bioteknik (www.vinnova.se/Finansiering/Utlysningar---forteckning 15 okt 

2008).  

 

Vinnova delar även ut medel till internationellt starka forsknings- och 

innovationsmiljöer. Detta sker bland annat via programmen Vinnväxt och Vinn 

Excellence Center, där varje FoI-miljö kan få finansiering under tio års tid. Inom 

Vinnväxt kan denna finansiering uppgå till tio miljoner kronor per år för respektive 

miljö (www.vinnova.se/Verksamhet/Starka-forsknings--och-innovationsmiljoer 3 mars 

2009). Den totala budgeten för Vinnväxt omfattade 61 miljoner Euro under 2002 

(Lavén 2008, sid 107). Nutek (nuvarande Tillväxtverket), som bildades 1991, är den 

myndighet som ansvarat för att främja utvecklingen av kluster.8 Under 2005-2010 drev 

de programmet Regionalt klusterprogram, där finansiellt stöd kunde sökas av i första 

hand ”mogna” kluster och i andra hand av nya klusterinitiativ (Eklund 2007, sid 28; 

www.nutek.se/sb/d/138 9 okt 2008). På regional nivå är det de regionala 

                                                 
7 OECD = Organisation for Economic Cooperation and Development 
8 Under 2009 bytte Nutek namn till Tillväxtverket. 
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tillväxtprogrammen som utgjort motsvarande kanal för resurstilldelning till kluster och 

innovationssystem. Dessa program har utarbetats av respektive län/region 

(www.nutek.se/sb/d/317 9 okt 2008). 

 

Det är dock inte självklart vilka samverkansnätverk för innovation som kan etiketteras 

som innovationssystem och kluster i ovanstående policyprogram. Som min tidigare 

empiriska studie av prioriteringsmönstret i Sveriges innovationspolitik visar har 

samverkansnätverk inom vissa näringsgrupper betecknats som innovationssystem och 

kluster i högre utsträckning än inom andra (Lindberg 2008, 2009, 2010). Inte heller 

inom de formationer som prioriterats i policyprogrammen har denna etikettering tagits 

för självklar. Lavén (2008, sid 127) beskriver hur Microwave Road - som erhållit 

statligt stöd till innovationssystem - av sina grundare betecknades som ”ett gammalt 

nätverk” som i efterhand börjat kalla sig för innovationssystem när de upptäckt att det 

fanns finansiering att söka utifrån denna beteckning.9 I samma veva anpassade de sig 

även till den organisationsform - triple helix - som myndigheterna betonade som 

central i innovationssystem (ibid, sid 134). Lavén (ibid, sid 234) menar att 

myndigheterna via sina policyprogram försöker etablera en norm för hur samverkan 

för innovation ska organiseras. Som han påpekar överensstämmer denna norm inte 

alltid med de forskningsteoretiska definitionerna av innovationssystem och kluster. 

Vinnova har exempelvis intagit en dominerande roll när det gäller att definiera 

innovationssystem som politiskt-administrativt verktyg. I sina policyprogram har de 

konstant satt likhetstecken mellan innovationssystem och triple helix, vilket inte är lika 

självklart i de definitioner som utvecklats inom forskningen. Den flexibilitet i 

etikettering och organisation som uppvisats i praktiken av bland andra Microwave 

Road tolkar jag som en möjlighet till förändring av de innovationspolitiska normerna. 

Denna politik skulle kunna relateras till befintliga insatser för att främja kvinnors 

företagande och innovation. Då skulle de statliga satsningarna på innovationssystem 

öppnas upp för några av de aktörer och verksamhetsområden som hittills har 

marginaliserats i innovationsforskning och innovationspolitik. I följande avsnitt 

                                                 
9 Lavén (2008, sid 160-161) har även hört Microwave Road betecknas som ”en förening”, ”ett kluster” och ”en 
regional plattform”. 
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diskuterar jag hur ett sådant nedifrånperspektiv kontrasterar mot ett uppifrånperspektiv 

i styrningen av innovationspolitiken. 

 

Uppifrån- och nedifrånstyrning i innovationspolitiken  

I detta avsnitt ställer jag frågan hur avvägningen mellan ett ’uppifrånperspektiv’ och 

ett ’nedifrånperspektiv’ ser ut i den politiskt-administrativa styrningen av Sveriges 

innovationspolitik (jmfr Svensson & von Otter 2000; Wistus 2010).10 Styrningen av 

denna politik har kännetecknats av ett visst mått av decentralisering, där staten har 

överlämnat en betydande del av identifieringen av lämpliga innovationssystem och 

kluster att stötta till den regionala nivån (Björk m.fl. 2003, sid 17; Visanu 2005, sid 34; 

Balkmar 2006, sid 43; www.nutek.se/sb/d/138 9 okt 2008). Detta kan tolkas som en 

sorts nedifrånstyrning i bemärkelsen att de regionala inventeringarna har gjorts i 

anslutning till de regionala tillväxtprogram som utarbetats av ’regionala partnerskap’. I 

dessa partnerskap samverkar offentliga myndigheter med aktörer från andra 

samhällssektorer - exempelvis från näringslivet och ideell sektor 

(Näringsdepartementet 2002, sid 11; Garsten 2005, sid 118-119; Granat Thorslund 

m.fl. 2005, sid 28-29; Wistus 2010, sid 12).11 De regionala partnerskapen inrättades 

1998 med uppdraget att föreslå inriktning och prioriteringar för regeringens 

”tillväxtkapital” i regionen. Partnerskapens arbetssätt har beskrivits på följande sätt 

(Hudson & Rönnblom 2007, sid 54): 

 

”The partnerships (…) involve a process of negotiation over, for example, 

what is defined as important and beneficial for the development of the 

region, what the contents of the growth agreements should be and what 

types of projects should be funded.” 

 

Den samverkan som sker inom ramen för de regionala partnerskapen liknar 

                                                 
10 En översikt av olika modeller för statlig styrning presenteras av Markus Gossas (2006a & 2006b). 
11 Den ideella sektorn - som jag även kommer att benämna som ’civil sektor’ och ’civilsamhället’ - är en arena 
skild från staten, marknaden och de enskilda hushållen (Regeringskansliet 2009, sid 28). I den ideella/civila 
sektorn ingår ideella föreningar, stiftelser, studieförbund samt andra organisationer och nätverk som har ideella 
och allmännyttiga mål med sina verksamheter, snarare än ekonomiska eller statspolitiska mål (jmfr Pestoff 1998; 
Amnå 2005; Lindberg 2006; Regeringskansliet 2009). 



 30

statsvetaren Markus Gossas (2006, sid 44) definition av ’nätverksstyrning’ där 

politiken styrs av ett flertal aktörer - såväl statliga som icke-statliga - med staten i 

rollen som koordinator. Lokala lösningar och interorganisatorisk samverkan tillåts då, 

enligt honom, ersätta centrala lösningar och statliga interventioner. Detta styrsätt - att 

utveckla och genomföra politik via ett samverkansnätverk av aktörer - går även under 

benämningen ’governance’ och lanserades som arbetsform inom EU:s strukturfonder 

(Hudson 2005, sid 318; Bogason & Zölner 2007; Sorensen & Torfing 2007; Hedlund 

& Montin 2009; Wistus 2010). I Sverige togs partnerskapen i bruk inom den regionala 

utvecklingspolitiken i och med införandet av de regionala tillväxtavtalen i början av 

2000-talet (Näringsdepartementet 2002, sid 5). Anammandet av governance är ett 

exempel på hur informell organisering och koordinering givits en ökad betydelse på 

bekostnad av formella organisationer och hierarkisk styrning (Björk m.fl. 2003, sid 

27; Hedlund 2008, sid 209; Wistus 2010, sid 12). Genom att utgöra ett alternativ till 

hierarkisk styrning stämmer governance som politiskt-administrativt styrmedel 

överens med ett nedifrånperspektiv, där aktörer på flera olika nivåer tillåts utöva 

inflytande över politiken på ett decentraliserat sätt (jmfr Rees 2000, sid 185).  

 

Samtidigt avviker governance från ett renodlat nedifrånperspektiv som politiskt-

administrativ styrform. Detta i och med att staten trots allt behållit delar av sitt 

inflytande över politikens utformning och genomförande. Statsvetaren Jon Pierre 

(2009, sid 49) beskriver det på följande vis: 

 

”Governance är mer än nätverk; begreppet avser hur ett samhälle styrs och 

samordnas, och det är inte mer korrekt att säga att detta alltid sker genom 

nätverk än att säga att det alltid sker genom politiska strukturer. Framförallt 

blir föreställningen att det endast är nätverk som är involverade i 

governance tveksam; som vi argumenterade tidigare vilar alltför mycket 

politisk makt och resurser hos de traditionella institutionerna för att de nu 

skulle stå som obsoleta raukar på den politiska scenen.” 

 

Detta innebär att governance i praktiken har kommit att kännetecknas av en avvägning 



 31

mellan ett nedifrån- och uppifrånperspektiv som politiskt-administrativt styrmedel 

(jmfr Wistus 2010, sid 43-45). Även i Sveriges innovationspolitik finns inslag av 

uppifrånstyrning. Staten har exempelvis behållit sitt inflytande över de regionala 

inventeringarna av innovationssystem och kluster via Länsstyrelserna, som i rollen av 

statens förlängda arm har ansvarat för styrningen av arbetet med regionala tillväxtavtal 

och tillväxtprogram (Hudson 2005, sid 320). Staten har även bestämt form och 

innehåll för dessa avtal och program, exempelvis genom att ange att 

innovationssystem och kluster ska behandlas som en strategisk fråga 

(Näringsdepartementet 2002, sid 13). Dessutom har ’triple helix’ föreskrivits som 

norm i flera av de nationella policyprogram som genomförts (Lavén 2008, sid 141 & 

232). Ett annat tecken på uppifrånstyrning i innovationspolitiken är att det främst är en 

viss sorts samverkansnätverk som har prioriteras av de paneler, programråd och 

regionala partnerskap som utarbetat programtexter och fattat beslut om finansiering 

(jmfr Christensen, Hallencreutz & Lundequist 2007, sid 14; Andersson 2008, sid 162; 

Lavén 2008, sid 87-88).  

 

På så sätt har statligt utpekade aktörer förutbestämt vilka aktörer och 

verksamhetsområden som är lämpade att ta del av medlen till innovationssystem och 

kluster, på ett sätt som marginaliserat andra aktörer och områden. Denna 

marginalisering har drabbat dem som av olika anledningar inte beretts plats i de 

regionala partnerskapen, inte tillåtits påverka programskrivningarna i någon större 

utsträckning, sällan ansetts passa in i programmens olika delar och därmed ej beviljats 

medel från dessa (jmfr Rönnblom 2003; Lindberg 2004, Hudson & Rönnblom 2007; 

Wistus 2010). I fallet med innovationssystem och kluster är det främst kvinnor och 

kvinnodominerade näringar som har marginaliserats (Lindberg 2009). Hudson & 

Rönnblom (2007, sid 54) beskriver marginaliseringen på följande sätt: 

 

”…it becomes important not only who is given the opportunity to 

participate (in the regional partnerships), but also, if included, whether they 

are able to ‘speak’ and be ‘heard’. There is an obvious risk that the interests 

and values of those not included are not voiced or incorporated into the 
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(regional) strategy.”   

 

Sveriges innovationspolitik karaktäriseras alltså av en blandning av ett nedifrån- och 

ett uppifrånperspektiv som politiskt-administrativa styrmedel. I och med att det alltid 

måste göras en avvägning mellan dessa två styrformer när policyprogram utformas och 

genomförs uppstår det ett spänningsfält mellan dessa. Jag menar att detta spänningsfält 

avgör vem som tillåts påverka och dra nytta av statliga satsningar på 

innovationssystem, triple helix och kluster. Denna effekt syns särskilt i den 

prioriteringsstrategi som kännetecknar innovationspolitiken i Sverige, vilket jag 

diskuterar i följande avsnitt. 

 

Könssegregering i innovationspolitiken 

Den forskningspolitiska dröm som idéhistorikern Sven Widmalm (2008, sid 117) 

tycker sig kunna urskilja handlar om att kunna förutse vilka vetenskapsområden som 

kommer att skapa de mest kommersialiserbara resultaten och satsa största delen av 

resurserna på dem. Detta tar sig bland annat uttryck i tydliga prioriteringar mellan 

olika forskningsområden, vilket Widmalm menar resulterar i att några få områden får 

väldigt mycket resurser och resten får klara sig utan. I första hand är det Vinnova som 

spelar rollen som genomförare av denna politik. I tidigare publikationer (Lindberg 

2008, 2009, 2010) har även jag uppmärksammat hur prioriteringen av aktörer och 

verksamhetsområden utgör en central komponent i Sveriges innovationspolitik. Enligt 

det antagande som politiken bygger på gäller det att ”kraftsamla” kring några få 

utvalda ”styrkeområden” för att insatserna ska få effekt (Lindberg 2008, sid 12). Inom 

Vinnovas program Vinnväxt är det tänkt att denna kraftsamling ska åstadkommas 

genom att de olika FoI-miljöerna tävlar mot varandra i urvalsprocessen (Lavén 2008, 

sid 104). Detta tillvägagångssätt ska uppmuntra till regional mobilisering och 

samarbete.12 De urvalskriterier som Vinnova uppger sig använda för att kora vinnarna 

består bland annat i en bedömning av tillväxtpotential och internationell 

konkurrenskraft. Dessutom finns vissa organisatoriska krav, exempelvis att aktörer 

                                                 
12 Lavén (2008, sid 172) visar att en bieffekt av tävlingsformatet i Vinnväxt har varit att aktörer har mobiliserats 
och innovationssystem initierats i regionerna på ett sätt som går långt utöver de enstaka som utsetts till vinnare.  
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från alla tre samhällssektorer i enlighet med triple helix-modellen ska vara 

involverade. Att Vinnova på detta sätt belönar organisatoriska strukturer snarare än 

den innovation och tillväxt som de hoppas kunna stimulera, betraktar Lavén (ibid, sid 

257) som en paradox. 

 

Enligt en jämförelse som Göran Pagels-Fick (2008, sid 31), tjänsteman vid Vinnova, 

har gjort mellan olika länders innovationspolitik är strategin av kraftsamling kring 

några få utvalda styrkeområden inte unik för Sverige. Även Kina, Indien, Brasilien, 

USA, Storbritannien, Finland med flera fokuserar på ”strategiskt viktiga områden”. 

Tanken är att en sådan fokusering ska ge större effekt i och med att varje formation får 

tillgång till en större summa statliga medel. Prioritering ses också som ett medel för att 

gentemot medborgarna legitimera de satsningar som görs inom innovationspolitikens 

ramar. Pagels-Fick anser att en ökad statlig finansiering av FoU kräver ”tydligare 

argument till väljare och skattebetalare om vad de förväntas få ut av sina 

skattepengar”. Att anpassa satsningarna till angelägna samhällsmål kan enligt Pagels-

Fick vara ett sätt att motivera dessa. Widmalm (2008, sid 128) varnar dock för att sätta 

likhetstecken mellan allmänintresse och ekonomiskt intresse. Det är dock inte alltid så 

att prioritering och ekonomisk lönsamhet hänger ihop. Exempelvis har de globala 

framgångarna för Sveriges högteknologiska företag vida överträffats av klassiska 

handelsföretag som H&M och IKEA (Lindgren 2008, sid 55). Detta tyder på att det är 

mansdominerade näringar som givits hög status i innovationspolitiken snarare än de 

mest ekonomiskt framgångsrika, vilket jag strax ska återkomma till. 

 

I en tidigare empirisk studie har jag kartlagt vilka innovationssystem och kluster som 

lyfts fram och tilldelats medel via Sveriges innovationspolitik på nationell och regional 

nivå (Lindberg 2008, 2009, 2010).13 Av studien framgår det att det främst är två 

grupper av näringar som prioriterats. Den ena gruppen går till stora delar att sortera 

under beteckningen ’bas- och tillverkningsindustri’. Enligt regeringen innefattas 

                                                 
13 De policydokument och program jag studerat är Sveriges nationella innovationsstrategi från 2004, Visanu 
under perioden 2003-2005, Nuteks regionala klusterprogram under perioden 2005-2007, Vinnovas prioriterade 
områden för perioden 2003-2007, Vinnväxt under perioden 2001-2005 samt de regionala tillväxtprogrammen i 
Norrbotten, Västerbotten, Västmanland och Södermanland från perioden 2004-2007.  
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skogsindustri, kemisk industri, gruv- och mineralindustri, fordonsindustri och annan 

energiintensiv industri, som till exempel stål och metalltillverkning samt 

underleverantörer och återvinningsindustri, i basindustrin 

(www.regeringen.se/sb/d/2973/a/20263 19 nov 2007). Tillverkningsindustri definieras 

i Svenska Akademiens Ordbok som en industrisektor omfattande råvaruförädling och 

varuproduktion (http://g3.spraakdata.gu.se/saob 1 okt 2009). Den andra gruppen kan 

benämnas ’ny teknik’ och inbegriper områden som betraktas som ”högteknologiska” 

(jmfr Lindholm Dahlstrand 2005, sid 125). Här ingår exempelvis bioteknik och IT. 

Utöver dessa syns en tredje grupp av ’service- och upplevelsenäringar’, där bland 

annat hälsa, kultur och turism ingår. Denna grupp har i de flesta fall givits en lägre 

prioritering i de policyprogram jag granskat. Det sammanvägda prioriteringsmönstret 

sammanfattas i Tabell 1 nedan. 

 

Program Bas/Tillverkning Ny teknik Service/upplevelser 
Nat. nyckelbranscher 4 2 0 
Visanu 13 11 9 
Nuteks klusterprogram 5 4 2 
Vinnovas prioriterade områden 8 11 4 
Vinnväxt 9 10 3 
Regionala tillväxtprogram 25 8 10 
    - Norrbotten 8 4 5 
    - Västerbotten 4 3 2 
    - Södermanland 5 1 1 
    - Västmanland 8 0 2 
Samtliga program 64 st (47 %) 46 st (33 %) 28 st (20 %) 

             

             Tabell 1. Antal innovationssystem och kluster som prioriterats i olika program   

            (Lindberg 2010)          

 

I Figur 1 illustreras fördelningen i det sammanvägda prioriteringsmönstret mellan de 

tre näringsgrupperna. 
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Figur 1. Fördelning i prioriteringsmönstret (Lindberg 2010) 

 

Widmalms (2008) och Pagels-Ficks (2008) kritik av koncentrationen av resurser i 

innovationspolitiken visar att själva prioriteringsstrategin i sig kan ifrågasättas när det 

gäller satsningar på innovationssystem och kluster. Därutöver anser jag det vara 

uppseendeväckande att de prioriteringar som gjorts överensstämmer med mönstret av 

könssegregering på Sveriges arbetsmarknad (Lindberg 2008, sid 5; Lindberg 2009, sid 

33). I princip samtliga av de branscher och näringsgrenar där män dominerar som 

anställda och företagare tillhör grupperna bas- och tillverkningsindustri eller ny teknik, 

det vill säga de grupper som givits en hög prioritet i innovationspolitiken. Och nästan 

alla av de branscher som domineras av kvinnor som anställda eller företagare tillhör 

gruppen service- och upplevelsenäringar, som givits en låg prioritet.14 Även de 

branscher som uppvisar en någorlunda jämn fördelning av män och kvinnor (max 60 

procent av endera könet) går alla att sortera under service- och upplevelsenäringar 

(jmfr Axelsson & Ungmark 2000, sid 76; Rees 2000, sid 184; Pettersson & Saarinen 

2004, sid 18 & 30; Pettersson 2007, sid 55-57; Kvidal & Ljunggren 2010, sid 5-7). Se 

Tabell 2.  

 

 

                                                 
14 Undantaget är det kvinnodominerade området biomedicin som snarast kan kopplas till ny teknik, samt 
tekoindustrin som även kan sorteras under gruppen bas- och tillverkningsindustri. Värt att notera i 
sammanhanget är att tjänstesektorn är den vanligaste branschen för såväl företagande kvinnor som män (Lewén 
2010, sid 4). 
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Könsfördelning  Branscher/näringsgrenar 

Mansdominans 
(mer än 60 % män) 

IT, Fordon & maskin, Gruva & metall, Kemi, Skog, Telekom, Transport, 
Övrig industri, Jordbruk, Tillverkningsindustri, Stål, Bioteknik, Trä, 
Datateknik, Elektronik, Tele-, bild- & ljudteknik 

→ Bas-  & tillverkningsindustri, Ny teknik
Jämn könsfördelning 
(max 60 % 
kv/män)15 

Hälsovård, Konsumentvaror/Handel, Media och underhållning, Tjänster, 
Teko-industri, Rekreation, restaurang och hotell 

→ Service- & upplevelsenäringar
Kvinnodominans 
(mer än 60 % 
kvinnor)16 

Biomedicin, Vård och omsorg, Hälso- och sjukvård, Personlig service, 
Utbildning och forskning, Detaljhandel 

→ Service- & upplevelsenäringar
 

Tabell 2. Könsfördelning i branscher och näringsgrenar (anställda och ledning)17 

 

Detta innebär att de offentliga medel som delats ut via Sveriges innovationspolitik 

främst bidragit till att främja mäns arbetsmarknad medan de branscher som merparten 

kvinnor arbetar inom fått nöja sig med betydlig mindre resurser. Prioriteringsmönstret 

speglar alltså inte den tilltro som på senare år satts till de näringar som sysselsätter 

många kvinnor - företrädesvis service- och upplevelsenäringar - när västvärldens 

ekonomier i globaliseringens spår ska omvandlas till att bli mer dynamiska och 

kunskapsbaserade (Marklund m.fl. 2004, Regeringskansliet 2004, Boye & Sandberg 

2005, Magnusson 2006). Tjänstesektorn står idag för cirka tre fjärdedelar av 

förädlingsvärdet i Sveriges näringsliv (Lewén 2010, sid 3-4). Den ojämna fördelningen 

mellan de tre näringsgrupperna i Sveriges innovationspolitik avspeglar den situation 

som råder i stort. Såväl inom näringspolitiken som bland myndigheter och forskare har 

intresset traditionellt varit störst för tillverkningsindustrin (ibid, sid 5). Som jag strax 

ska visa kan det rådande prioriteringsmönstret även tolkas som kontrasterande mot 

regeringens jämställdhetspolitiska mål. 

 

Det är viktigt att påpeka att sorteringen av de enskilda branscherna i tre breda 

näringsgrupper bygger på en något förenklad bild av verkligheten. Det är inte alltid 
                                                 
15 I större företag gäller den jämna könsfördelningen enbart andelen anställda, ej andelen i ledningar och 
styrelser. 
16 Här gäller uppgifterna enbart andelen anställda, ej andelen i ledningar och styrelser. Endast inom personlig 
service finns en kvinnodominans vad gäller företagande (jmfr Lewén 2010, sid 9). 
17 Tabellen innehåller en sammanställning av uppgifter hämtade från Balkmar 2006, sid 54; Balkmar & Nyberg 
2006, sid 24-26; På tal om kvinnor och män 2006, sid 64-65; www.folksam.se/testergodarad/jamstalldhetsindex 
2 nov 2007.  
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självklart vilken av näringsgrupperna bas- och tillverkningsindustri, ny teknik 

respektive service- och upplevelsenäringar som en enskild bransch kan anses tillhöra. 

Som i fallet med teko-industrin kan vissa näringar kopplas till såväl service- och 

upplevelsenäringar som bas- och tillverkningsindustri. Såväl inom forskningsfältet 

’feminist science and technology studies’ (se t.ex. Lykke 2008) som inom nordisk 

organisationsforskning (se t.ex. Westberg 2006) har man länge argumenterat för en 

nyansering av beskrivningar av olika näringsgrenar avseende på könsfördelning och 

kvinnors handlingsutrymme. Samtidigt är mönstret av horisontell könssegregering på 

Sveriges arbetsmarknad så pass starkt när det gäller de tre grupper av näringar som jag 

lyfter fram - och överensstämmelsen med prioriteringsmönstret inom 

innovationspolitiken så pass slående - att jag anser att det är motiverat att använda 

denna grova indelning här (jmfr Ljunggren & Alsos 2010, sid 12).    

 

Jämställdhet som politikområde 

Enligt regeringens definition av ’jämställdhet’ innebär det att kvinnor och män ska ha 

samma makt att forma samhället och sina egna liv  

(www.regeringen.se/sb/d/2593/a/14257 1 dec 2009). I detta ingår fyra delmål: 

 

• Jämn fördelning av makt och inflytande 

- samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare 

- samma rätt och möjlighet att forma villkoren för beslutsfattande 

• Ekonomisk jämställdhet 

- samma möjligheter och villkor för utbildning och betalt arbete 

- ekonomisk självständighet livet ut  

• Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 

- samma ansvar för hemarbetet 

- möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor  

• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 

- samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet 

 

Jämställdhetsintegrering uppges vara den huvudsakliga strategi som regeringen 
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använder för att nå målen i jämställdhetspolitiken (www.regeringen.se/sb/d/3267 1 dec 

2009).18 Denna strategi innebär att beslut inom alla politikområden ska präglas av ett 

jämställdhetsperspektiv, såväl inom regeringskansliet som vid de statliga 

myndigheterna. Detta avspeglas i Riksdagens förordning med instruktion för Vinnovas 

arbete från 2004, där det står att verket särskilt ska arbeta för jämställdhet mellan män 

och kvinnor. I den förnyade förordningen från 2007 står att verket särskilt ska främja 

jämställdhet mellan kvinnor och män inom sitt verksamhetsområde. Detta kan vara en 

av anledningarna till att Vinnova under de senaste åren gjort utlysningar med 

rubrikerna Genusperspektiv på innovationssystem och jämställdhet (2004), Tillämpad 

genusforskning inom starka forsknings- och innovationsmiljöer (2007) och Forskning 

om kvinnors företagande (2007). Vinnova har även drivit projektet Jämställdhet och 

genusvetenskap – ett integrerings- och utvecklingsprojekt inom Vinnovas organisation 

och verksamhet (2003-2005) för att öka kunskapen om genus i den egna 

organisationen och de egna verksamhetsområdena (Gunnarsson m.fl. 2007). Samtidigt 

visar min undersökning av prioriteringsmönstret i Sveriges innovationspolitik att det 

fortfarande råder en stark obalans mellan kvinnor och män när det gäller statliga 

satsningar på innovationssystem och kluster (Lindberg 2008, 2009, 2010).  

 

Som ett led i att jämställdhetsintegrera alla politikområden genomför staten riktade 

insatser till kvinnor inom den regionala utvecklingspolitiken, via det som kommit att 

gå under namnet ’resurscentra för kvinnor’.19 Alla de fyra samverkansnätverk som 

ingått i min avhandlingsprocess har på ett eller annat sätt anknytning till resurscentra.20 

Statligt stöd till upprättandet av resurscentra för kvinnor initierades i början av 90-

talet. Syftet var att öka kvinnors delaktighet i det regionala utvecklingsarbetet och 

därmed ge dem en ökad andel av samhällets resurser (Forsberg m.fl. 2004, sid 4; 

Eriksson m.fl. 2008, sid 47). Bakom detta beslut låg bland annat en rapport av 

                                                 
18 På engelska går jämställdhetsintegrering under benämningen ’gender mainstreaming’ (Squires 2005; Walby 
2005). 
19 Ibland har riktade insatser till kvinnor ansetts stå i kontrast till jämställdhetsintegrering (jmfr Axelsson & 
Ungmark 2000, sid 2; Hudson & Rönnblom 2007, sid 51-52; Ramböll 2009, sid 19). Enligt den klassificering 
som Squires (2005) erbjuder ses dock riktade insatser som ett av tre verktyg för jämställdhetsintegrering.  
20 I Västmanland och Södermanland utgjorde samverkansnätverken en regional samlingspunkt för länens lokala 
resurscentra. I Västerbotten var Emma Resurscentrum organiserat som ett lokalt resurscentrum och i Norrbotten 
hade flera av deltagarna erfarenhet av att driva lokala resurscentra i sina respektive kommuner. 
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kulturgeografen Tora Friberg (1993, sid 64-65) som visade att den regionalpolitik som 

ditintills bedrivits hade misslyckats med att skapa jämställda villkor för kvinnor och 

män vad gällde möjligheter till försörjning och inflytande i samhället. Hon 

konstaterade att det vid tidpunkten för skrivandet av rapporten fanns kvinnor i hela 

Sverige som var aktiva i lokalsamhällets utveckling, men att dessa missgynnades av 

regionalpolitikens dåvarande organisationsstrukturer och brist på uppbackning såväl 

uppifrån som utifrån. I rapporten föreslog Friberg inrättandet av det hon benämnde 

som ”regionala utvecklings- eller resurscentra” och stöd till dessas arbete via regionala 

program för ”kvinnobefrämjande åtgärder”. Hennes idé om att inrätta dessa centra 

hade dessförinnan lanserats i ett handlingsprogram som utarbetats av en grupp kvinnor 

som stod bakom de Kvinnokraftskonferenser som genomfördes under 80- och 90-talet 

(Axelsson & Ungmark 2000, sid 2; Davidsson & Karlberg 2007, sid 13; Hudson & 

Rönnblom 2007, sid 50; Eriksson m.fl. 2008, sid 47; Ramböll 2009, sid 18). 

 

I den efterföljande propositionen (1993/94:140) gavs Länsstyrelserna i uppdrag att 

bilda regionala resurscentra för kvinnor och bildandet av lokala resurscentra för 

kvinnor uppmuntrades. Prioritering av särskilda insatser för kvinnor i regionalpolitiken 

fanns också med. Några år senare - 1998 - övertog Nutek ansvaret att förmedla de 

statliga medlen till regionala och lokala resurscentra (Axelsson & Ungmark 2000, sid 

2-3; Forsberg m.fl. 2004, sid 1; Eriksson m.fl. 2008, sid 47-49; www.nutek.se/sb/d/139 

14 nov 2008). Nutek bedrev även ett nationellt resurscentrum för kvinnor i 

projektform perioden 1994-1999, som därefter ombildades till en ideell förening 

(Davidsson & Karlberg 2007, sid 14; Eriksson m.fl. 2008, sid 4749). Under årens lopp 

har statens satsning på resurscentra för kvinnor regelbundet modifierats (Forsberg m.fl. 

2004, sid 2; Hudson & Rönnblom 2007, sid 53). Från att i början ha givits i uppdrag 

att verka för att kvinnor skulle bli delaktiga i det regionala utvecklingsarbetet 

(Forsberg m.fl. 2004, sid 4), uppmanades de 2005 att medverka till att skapa ’hållbar 

tillväxt’ genom att förbättra kvinnors villkor och förutsättningar inom de regionala 

tillväxtprogrammen och de regionala utvecklingsprogrammen (Näringsdepartementet 

2004). ’Hållbar tillväxt’ innebär att ”nuvarande och kommande generationer kvinnor 

och män kan erbjudas sunda ekonomiska, sociala och ekologiska förhållanden” 
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(Regeringskansliet 2004, sid 10). 

 

Efter ytterligare tre år, 2008, utvidgades resurscentras uppdrag till att även omfatta 

EU:s strukturfonder (Näringsdepartementet 2007). Där tillfogades att resurscentra, 

utöver att bidra till hållbar tillväxt, också ska stärka kvinnors företagande. Inriktningen 

mot företagande fanns med redan i en regeringsproposition 2001, där resurscentra 

uppmuntrades att inrikta sig på företagsrådgivning till kvinnor samt på främjandet av 

kvinnors företagande och anställning (Hudson & Rönnblom 2007, sid 53). En 

utvärdering av resurscentraverksamheten under åren 1998-2002 visar att de aktiviteter 

som genomförts inom resurscentra främst handlat om att ”utveckla och öka 

kunskaperna om kvinnors företagande samt att bedriva utvecklingsprojekt” (Forsberg 

m.fl. 2004, sid 3). En av resurscentras viktigaste målgrupper är kvinnor som vill 

förverkliga sina idéer, ofta inom ramen för eget företagande.21 De näringar som dessa 

kvinnor är verksamma i utgörs till största delen av service- och upplevelsenäringar, 

inom både privat och offentlig sektor (Holmquist & Sundin 2002, sid 15; Bünger 

2003, sid 5; Holmquist 2008, sid 10).  

 

Resurscentra finns i skrivande stund på fyra geografiska nivåer. På lokal nivå i 

kommunerna är ’lokala resurscentra för kvinnor’ verksamma. På regional nivå finns 

det i vissa län och regioner ’regionala resurscentra för kvinnor’, som samordnar de 

lokala resurscentras insatser men som även bedriver egna projekt. På nationell nivå 

verkar Svenska riksförbundet för Nationellt resurscentrum för kvinnor (NRC) i form 

av en ideell förening. Föreningens medlemmar utgörs av regionala och lokala 

resurscentra samt olika nätverk kopplade till NRC:s verksamhet (www.nrckvinnor.org 

3 jan 2010). På internationell nivå samlar föreningen European Association of Women 

Resource Centres (WINNET Europe) resurscentra från 21 av EU:s totalt 27 

medlemstater (www.winneteurope.eu 3 jan 2010). Allt sedan det statliga stödet till 

resurscentra inrättades i början av 90-talet har antalet lokala och regionala resurscentra 

i Sverige varierat. De siffror som finns tillgängliga ger emellertid olika uppgifter om 

det exakta antalet. En källa anger att det 1998 fanns 130 resurscentra runt om i landet, 

                                                 
21 För en översikt av forskningsläget rörande kvinnors företagande, se Larsson m.fl. 2008 
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vilket ska ha ökat till 160 stycken 2002 och till 187 stycken 2004 (Forsberg m.fl 2004, 

sid 3). Enligt en annan källa, där uppgifterna baseras på antalet resurscentra som 

ansökt om basfinansiering från Nutek, ökade istället antalet resurscentra mellan 2002 

och 2005 från 70 till 130 stycken (Andersson 2006, sid 14). En tredje källa uppger att 

det 2005 fanns upp emot 150 stycken (Ekelund & Torstensson 2005, sid 4). Vad gäller 

organisationsformer så varierar de för olika resurscentra, vilket uppmärksammats av 

såväl företagsekonomerna Lina Stenmark & Anders W Johansson (2005, sid 7) som 

NRC (Eriksson m.fl. 2008, sid 9). Medan vissa resurscentra drivs som ideella 

föreningar är andra en integrerad del i kommunernas ordinarie verksamheter eller drivs 

av externa konsulter på uppdrag av kommunerna.  

 

De resurser som resurscentra har haft att röra sig med har varierat över åren. 

Tillväxtverket har hittills fördelat två sorters stöd till resurscentra: basfinansiering och 

projektmedel.22 Basfinansieringen har bistått resurscentra med en ekonomisk bas för 

att kunna utveckla projekt och kan användas till kostnader för lokal, administration, 

personal och samverkan (Andersson 2006, sid 12). Under åren 2002-2005 har tio 

miljoner kronor årligen fördelats mellan de resurscentra som ansökt om 

basfinansiering (Ekelund & Torstensson 2005, sid 2). Eftersom antalet resurscentra 

som ansökte om basfinansiering ökade under perioden, från 70 till 130 stycken, 

minskade dock summan per resurscentrum, från 110 000 kronor till 75 000 kronor i 

snitt (Andersson 2006, sid 14). På senare år har beloppet åter ökat och 2009 tilldelades 

varje lokalt resurscentrum minst 155 000 kronor 

(www.tillvaxtverket.se/download/18.3c4088c81204cca906180003324/Bifall2009.pdf 

14 maj 2009).  

 

Enligt NRC skulle nivån på basfinansieringen emellertid behöva uppgå till 750 000 

kronor per år för varje lokalt resurscentrum och till en miljon kronor för varje regionalt 

resurscentrum. Även Nutek har konstaterat att den nuvarande basfinansieringen 

                                                 
22 I Tillväxtverkets senaste program för resurscentra under perioden 2010-2012 har uppdelningen i 
basfinansiering och projektmedel övergetts till förmån för ’verksamhetsbidrag’ som kan användas till 
verksamhetsinriktade insatser, projekt, personal, lokaler och administration samt samverkan mellan resurscentra 
(www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/programfortillvaxt/resurscentraforjamstalldtillvaxt20102012 23 juni 2010). 
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långtifrån motsvarar det behov som finns hos resurscentra och att myndigheten har 

ambitionen att arbeta för en ökad basfinansiering (Ekelund & Torstensson 2005, sid 2-

3 & 5; Eriksson m.fl. 2008, sid 12). De projektmedel som varit avsatta till resurscentra 

ska i första hand gå till projekt som rör något av de temaområden som anges i de 

regionala tillväxt- och utvecklingsprogrammen. Under 2002 beviljade Nutek drygt 19 

miljoner kronor till 77 projekt, vilket i snitt innebar knappt 250 000 kronor per projekt. 

2004 hade denna summa ökat till drygt 31 miljoner kronor till 69 projekt, vilket i snitt 

gav nästan 450 000 kronor till varje projekt. Under 2006 angav regeringen att Nutek 

skulle avsätta totalt 36 miljoner kronor till projektmedel för resurscentra, vilket 

betydde att trenden av långsam ökning av projektmedel bestod.  För att resurscentra 

skulle få del av projektmedlen krävde Nutek även 40 procent medfinansiering från 

annat håll (Andersson 2006, sid 2-10). 

 

De lågt prioriterade i innovationspolitiken 

Som framgick ovan har service- och upplevelsenäringar utgjort utgångspunkt för 

många av aktiviteterna i resurscentra för kvinnor. Det är också i dessa näringar som 

majoriteten av de anställda och företagande kvinnorna i Sverige arbetar (Lewén 2010, 

sid 4). Samtidigt har denna grupp av näringar givits en låg prioritet i Sveriges 

innovationspolitik (Lindberg 2008, 2009, 2010). Även andra forskare har påpekat att 

Sveriges innovationspolitik hittills har försummat innovationer inom såväl den privata 

som den offentliga tjänstesektorn (Marklund m.fl. 2004, sid 6). Detta betyder att 

kvinnor som grupp och de näringar som sysselsätter många kvinnor har fått en 

betydligt mindre andel av de innovationspolitiska medlen än vad män och 

mansdominerade näringar har fått. I detta avsnitt undersöker jag vilka verksamheter 

som innefattas i gruppen service- och upplevelsenäringar, samt vilka policyinitiativ 

som har tagits för att främja innovation på dessa områden. Jag diskuterar även 

förutsättningarna för de kvinnor som är företagare och anställda inom 

mansdominerade näringar och hur dessa har stöttats via olika policysatsningar. 

Avslutningsvis lyfter jag fram den kunskapsutveckling kring genus i 

innovationssystem som har skett i Sverige.   
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Flera av branscherna i gruppen service- och upplevelsenäringar omfattas av det som på 

senare år kommit att kallas för ’kreativa näringar’ (Boye & Sandberg 2005, sid 10). 

Till dessa näringar räknas kunskapsområden som innovationsförmåga, talang och 

tolerans, vilka återfinns inom exempelvis forskning, litteratur, poesi, underhållning, 

teater, design och arkitektur. Samtidigt omfattar service- och upplevelsenäringar även 

andra typer av yrken, som kan uppfattas som mindre flärdfulla. Dessa återfinns 

exempelvis inom städning och andra arbetsområden på restauranger, hotell och 

konferenslokaler (Magnusson 2006; Lewén 2010). De senaste årens ökning av antalet 

lågkvalificerade och lågavlönade serviceyrken har betecknats som ”en feminisering av 

proletariatet” (Johansson & Molina 2005, sid 222). Servicearbete utförs även inom 

vård och omsorg, där den offentliga sektorn har utgjort språngbräda för privat 

företagande (Hedberg & Pettersson 2006).  

 

Även om service- och upplevelsenäringar har givits en låg prioritet i 

innovationspolitiken kan Sveriges välutvecklade offentliga sektor - med ett stort behov 

av kvalitetsutvecklande lösningar - betraktas som en potential (Marklund m.fl. 2004, 

sid 9). Genom att medvetet efterfråga innovationer skulle landets stora offentliga 

sektor kunna främja tillväxt i nya och befintliga företag på ett sätt som bidrar till att 

uppfylla innovationspolitikens strävan efter ’hållbar tillväxt’ (www.vinnova.se/Om-

VINNOVA 1 dec 2009; www.regeringen.se/sb/d/2498/a/91394 17 juni 2010). Utifrån 

denna potential lyckades dåvarande Kommunförbundet påverka regeringen att tillsätta 

en utredning om den offentliga sektorns innovationssystem och initiera FoU-

programmet Innovativa kommuner, landsting och regioner, som perioden 2003-2006 

genomfördes av Sveriges Kommuner och Landsting, Trygghetsfonden och Vinnova 

(Gidlund & Frankelius 2003; Utbult 2007, sid 5, 59 & 61). Erfarenheterna från de 

projekt som drevs inom programmet presenterades i rapporten Måste innovationer 

vara av metall? (Utbult 2007). Några exempel på innovationer på kommunal och 

regional nivå var måltiden som ny kommunal näringslivsstrategi i Grythyttan (ibid, sid 

22), ny organisering av äldreboende i Göteborg, nya sätt att minska stress och 

sjukskrivningar i Malmö (ibid, sid 14), uppmuntran av nytänkande bland anställda och 

medborgare i Piteå (ibid, sid 26) och nytt konserthus i Vara (ibid, sid 33). I den statliga 
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utredningen lyftes ytterligare några exempel fram: nya gymnasieprogram, 

hälsofrämjande projekt, etanolbussar, system för omvärldsanalys, distansarbetskontor 

och kulturskola (Gidlund & Frankelius 2003, sid 224-227). Utöver dessa insatser har 

Vinnova drivit programmen Vinnvård (www.vinnvard.se 8 nov 2007), Innovationer 

för framtidens hälsa (www.vinnova.se/Verksamhet/Bioteknik/Innovationer-for-

framtidens-halsa 18 nov 2008) och Tjänsteutveckling och tjänsteinnovationer 

(www.vinnova.se/Verksamhet/Tjanster-och-IT-anvandning/Tjansteinnovationer 18 

nov 2008).  

 

Samtidigt är det viktigt att inte glömma bort de kvinnor som är företagare och 

anställda inom mansdominerade näringar. Det finns dock fortfarande ytterst lite 

forskning om kvinnors och mäns relationer i dessa näringars innovationssystem. Ett 

undantag är de studier som teknikforskaren Maria Udén har utfört om kvinnors 

initiativ till innovationssystem på IT-området i Norrbotten (se t.ex. Lindberg & Udén 

2008; Udén 2008; Udén m.fl. 2008). Det pågår även ett antal projekt inom Vinnovas 

utlysning Tillämpad genusforskning för starka FoI-miljöer (TIGER) där 

innovationssystem som redan har beviljats långsiktig finansiering från Vinnova eller 

annan finansiär kan ansöka om extra resurser för att integrera ett genusperspektiv i sin 

verksamhet (www.vinnova.se/Verksamhet/Arbetslivsutveckling/Genusperspektiv-pa-

innovationssystem-och-jamstalldhet 18 nov 2008). Blake & Hanson (2005, sid 686) 

påpekar att kvinnor som ger sig in i mansdominerade branscher bidrar till att ”förändra 

det materiella, sociala och politiska landskapet av materiell reproduktion och 

därigenom skapar nya ekonomiska geografier på ett innovativt sätt” (min 

översättning). Enligt dem (ibid, sid 693) åstadkoms denna förändring genom att alla 

människor är ”embodied”. Det vill säga präglade av sina upplevelser av 

könssegregering på arbetsmarknaden inklusive en hierarkisk värdering av olika yrken, 

till exempel via olika lönenivåer. Kvinnor som är anställda eller driver företag i 

mansdominerade branscher är innovativa i det att de inte rättar sig efter den befintliga 

könssegregeringen på arbetsmarknaden, på samma sätt som män som arbetar i 

kvinnodominerade branscher är det.  
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TIGER är det senaste exemplet på Vinnovas satsning på kunskapsutveckling kring 

genus i innovationssystem. En av de första insatserna gjordes 2001 när myndigheten 

utlyste medel inom området hållbar utveckling, vilket gav kulturgeograferna Daniel 

Hallencreutz, Per Lundequist & Katarina Pettersson (2003) möjlighet att studera 

innovationssystemet kring Sveriges musikindustri. De ville visa hur genusstrukturer 

påverkar ”dynamik, utveckling och organisering inom ett specifikt innovationssystem” 

(ibid, sid 6). Deras slutsats var att musikindustrin kan betraktas som jämställd, sett till 

könsfördelningen bland alla anställda. Däremot återfinns kvinnor och män på olika 

befattningar, vilket skapat en intern könssegregering (ibid sid 34-35). De konstaterade 

också att kvinnor osynliggörs inom musikindustrin i och med att den föreställs vara en 

manlig sektor (ibid, sid 39). Därefter har Vinnova bland annat publicerat rapporter om 

genus i sina egna utlysningstexter och FoU-verksamheter (Balkmar 2006; Byrman 

2006; Granat Thorslund & Göranson 2007).  

 

Ytterligare en aktör som var tidigt ute när det gäller att lägga an ett genusperspektiv på 

innovationspolitiken var Emma Resurscentrum, ett lokalt resurscentrum för kvinnor i 

Vilhelmina. I anslutning till lanseringen av det regionala tillväxtavtalet i Västerbotten 

år 2000 uppmärksammade de hur medel avsatts till innovationssystem och kluster, 

men att de exempel som nämndes i anslutning till dessa nya samverkansformer i första 

hand var hämtade från mansdominerade branscher och näringar. Utifrån erfarenheten 

att under tio års tid ha organiserat samverkansnätverk inom branscher och näringar 

med många kvinnor beslutade Emma Resurscentrum att genomföra en förstudie med 

titeln Klusterbygge ur ett jämställdhetsperspektiv (Lindberg 2002). Studien visade att 

mäns erfarenheter från mansdominerade branscher tillåtits dominera utformningen av 

de statliga satsningarna på kluster och innovationssystem, vilket medfört att kvinnors 

verklighet försvinner. I det projekt som Emma Resurscentrum initierade som en följd 

av förstudien publicerades ett flertal rapporter (Kristoffersson & Lindberg 2003; 

Johansson 2004; Lindberg 2004). I dessa konstaterades att det förekom samverkan 

som liknade kluster och innovationssystem även i branscher och näringar där många 

kvinnor är anställda och företagare, exempelvis inom turism, livsmedelsförädling och 

kultur. Under projektet inleddes ett samarbete med forskare vid Uppsala universitet, 
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vilket bland annat resulterade i en forskningsstudie av närings- och regionalpolitiska 

texter om kluster och innovationssystem (Pettersson & Saarinen 2004).  

 

Sammanfattning och avstamp 

I detta kapitel har jag uppmärksammat hur innovation har blivit ett allt vanligare 

område för politiska insatser, inte minst i Sverige. Insatserna har bland annat riktats till 

de samverkansnätverk som tros bidra till utvecklingen av innovationer, nämligen 

’innovationssystem’, ’triple helix’ och ’kluster’. Vidare menade jag att genomförandet 

av innovationspolitiken har kännetecknats av ett spänningsfält mellan nedifrån- och 

uppifrånstyrning och att avvägningen mellan dessa avgör vem som tillåts påverka och 

dra nytta av de statliga satsningarna. Min studie av de innovationssystem och kluster 

som har prioriterats i politiken visade det att det främst är två grupper av näringar som 

dominerar: bas- och tillverkningsindustri respektive ny teknik, som båda främst består 

av mansdominerade branscher. En lägre prioritet har givits åt gruppen service- och 

upplevelsenäringar, som till största delen består av näringar som sysselsätter många 

kvinnor. Detta kan tolkas stå i kontrast till Sveriges jämställdhetspolitiska mål och som 

ett tecken på att strategin av jämställdhetsintegrering inte tillämpas fullt ut i alla 

politikområden.  

 

Via riktade insatser till kvinnor i den regionala utvecklingspolitiken erbjuder staten 

stöd till ’resurscentra för kvinnor’ som ska arbeta för att öka kvinnors delaktighet i det 

regionala utvecklingsarbetet. Flera av de samverkansnätverk som har ingått i min 

avhandlingsprocess omfattar lokala och regionala resurscentra för kvinnor. Kapitlet 

avslutades med en granskning av de verksamhetsområden som har prioriterats lågt i 

innovationspolitiken, nämligen service- och upplevelsenäringar. Dessas ogynnsamma 

position har rönt viss uppmärksamhet i enstaka program och projekt som har bedrivits 

av offentliga, privata och ideella aktörer. Spänningsfältet mellan ett uppifrån- och ett 

nedifrånperspektiv - och det könssegregerande prioriteringsmönster som kan bli 

följden - syns inte bara i politiken. Även i teorier om innovationspolitik och 

innovationssystem blir detta spänningsfält påtagligt, vilket jag uppmärksammar i nästa 

kapitel där avhandlingens analytiska referensram presenteras. 



 47

3. Analytisk referensram 
I detta kapitel beskriver jag den analytiska referensram som jag kommer att använda 

för att belysa de insikter som mitt empiriska material ger upphov till. Referensramen 

ska inte förutbestämma hur mitt empiriska material ska tolkas. Det är istället den 

interaktiva ansatsens strävan efter att utveckla praktiknära kunskap som tillåts styra. 

Samtidigt används denna kunskap för att vidareutveckla befintliga teorier om 

innovationspolitik och innovationssystem. Referensramen tar avstamp i den modell för 

genusanalys och jämställdhetsarbete i kluster och innovationssystem som utvecklats av 

ett av de samverkansnätverk som ingått i min avhandlingsprocess. Analysmodellen har 

här vidareutvecklats för att fungera även för genusforskning om innovationssystem. 

Vidareutvecklingen har skett med inspiration från befintliga teorier om politik. Dessa 

teorier presenteras utförligt i detta kapitel. Jag har funnit det lämpligt att kombinera 

teorier om politik i allmänhet och innovationspolitik i synnerhet. I det senare ingår 

teorier om samverkansnätverk av typen innovationssystem, triple helix och kluster. 

Denna kombination av teorier gör det möjligt att belysa den koppling som de fyra 

samverkansnätverken själva gjort mellan sina egna verksamheter och de 

samverkansformer som förespråkas i innovationspolitik och innovationsforskning. Det 

är framförallt tre grupper av teorier som ingår i min analytiska referensram:  

 

• Nedifrånperspektiv i studier av politik, med utgångspunkt i bl.a. Carlssons 

(1996, 2000a, 2000b) angreppssätt för icke-hierarkiska studier av politik. 

• Görande av kön i politik och forskning, med utgångspunkt i bl.a. West & 

Zimmermans (1987) angreppssätt för att studera hur kön görs och Bacchis 

(1999) angreppssätt för att studera problemrepresentation i politik.  

• Organisering och klassificering av innovationssystem, med utgångspunkt i bl.a. 

Frankelius (2005) angreppssätt för studier av innovationssystem.  

 

Jag vill gestalta de aktörer och verksamhetsområden som har givits en låg prioritet i 

politik och forskning, företrädesvis kvinnor och näringar som sysselsätter många 

kvinnor. Därför kommer jag att lyfta fram de delar av teorierna som gör det möjligt att 

studera organisering av innovationssystem och styrning av innovationspolitik utifrån 
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ett ’nedifrånperspektiv’. Som analytisk ansats innebär nedifrånperspektivet att 

politiken på ett visst område studeras utifrån hur människor på gräsrotsnivå identifierar 

policyproblem och bidrar till att lösa dessa, vilket betyder att enskilda aktörer står i 

centrum för uppmärksamheten (Giddens 1981, sid 161; Sabatier 1986, sid 148). I 

denna ansats bestäms inte olika aktörers och områdens relevans i förväg utan 

relevansen fastställs genom empiriska studier. De lågt prioriterade aktörerna och 

områdena skulle inte bli lika synliga om jag använde de delar av teorierna som enbart 

uppmärksammar betydelsen av ett fåtal, centralt utpekade, aktörer och områden, vilket 

är fallet i ett ’uppifrånperspektiv’. Som analytisk ansats innebär uppifrånperspektivet 

att politiken på ett visst område studeras utifrån beslutsfattarnas avsikter så som de tar 

sig uttryck i lagar och policyprogram, vilket medför att de politiskt-administrativa 

institutionerna står i centrum för uppmärksamheten (Giddens 1981, sid 161; 

Sannerstedt 2001, sid 24-25). Kapitlet inleds med en presentation av den analysmodell 

för genusforskning om innovationssystem som jag kommer att använda för att belysa 

de insikter som mitt empiriska material ger upphov till. Därefter följer en genomgång 

av de tre grupper av teorier som ingår i min analytiska referensram och som inspirerat 

min vidareutveckling av analysmodellen. I slutet av kapitlet ger jag en sammanvägd 

bild av hur teorierna påverkar möjligheten att lägga an ett nedifrånperspektiv som 

analytisk ansats i studier av innovationspolitik och innovationsforskning.  

 

Analysmodell för genusforskning om innovationssystem 

Inom ramen för projektet Klusterbygge ur ett jämställdhetsperspektiv (2002-2005) 

utvecklade Emma Resurscentrum - ett av de samverkansnätverk som ingått i min 

avhandlingsprocess - en analysmodell för genusanalys och jämställdhetsarbete i 

kluster och innovationssystem (Lindberg 2006, sid 29). Tanken var att modellen skulle 

kunna tillämpas både av de samverkansnätverk som betecknar sig som kluster och 

innovationssystem, och av de myndigheter som främjar sådana formationer. Eftersom 

mitt avhandlingsarbete har formats av ett samspel mellan teori och praktik har Emma 

Resurscentrums modell kommit att utgöra en referensram för att belysa mitt empiriska 

material. Modellen är användbar för att strukturera min analys. Detta syns bland annat 

i rubriceringen av avhandlingens analyskapitel där analysmodellens cirklar fått ge 
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namn åt de olika avsnitten. Användbarheten ligger i att modellen visar hur den 

problemrepresentation som styr organisering och främjande av innovationssystem och 

kluster påverkar de faktiska möjligheterna för kvinnor och män att bidra till och dra 

nytta av de offentliga medel som satsas på detta område. Denna koppling mellan 

problemrepresentation och effekter gör att modellen gestaltar det orsakssamband som 

identifierats av Emma Resurscentrum. Deras upplevelse var att kvinnor och näringar 

med många kvinnor marginaliserades av den politik och forskning som utfördes kring 

innovation och regional utveckling. Modellen riktar via sina fyra cirklar 

uppmärksamheten mot hur problemrepresentation, organisering och effekter i 

innovationssystem hänger ihop. Modellen illustreras i Figur 2. 

 

 

           
Figur 2. Analysmodell för genusforskning om innovationssystem 

 

Modellens fyra cirklar kan liknas vid de ringar som bildas på vattnet när en sten kastas 

i, där den innersta cirkeln med problemrepresentation påverkar uppkomsten av den 

andra cirkeln med organisering, vilken i sin tur bidrar till den tredje cirkeln med 

materiella effekter som slutligen leder till den fjärde cirkeln med immateriella effekter. 

Modellen gestaltar därmed orsakssambandet mellan problemrepresentation, 

organisering och effekter i samverkansnätverk för innovation. Det var detta 

orsakssamband som Emma Resurscentrum upplevde i praktiken och som blev 

drivkraften för att utveckla modellen. Analysmodellens orsakssamband gör det möjligt 

för mig att belysa hur olika antaganden om hur innovationer kommer till stånd leder 

till olika prioritering av aktörer och verksamhetsområden i innovationsforskning och 

1 = Problemformulering 
2 = Organisering 
3 = Materiella effekter 
4 = Immateriella effekter 
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innovationspolitik. På så sätt har modellen förmåga att belysa spänningsfältet mellan 

ett uppifrån- och ett nedifrånperspektiv i den befintliga forskningen och politiken. 

Detta genom att uppmärksamma hur avvägningen mellan de två perspektiven som 

analytiska ansatser och politiskt-administrativa styrmedel avspeglas i 

problemrepresentation, organisering och effekter. Modellen har således förmåga att 

gestalta hur ett brett spektrum av aktörer, områden och innovationer kan ha betydelse. 

Den förmågan är värdefull i min strävan att studera samverkansnätverk för innovation 

med hjälp av ett nedifrånperspektiv som analytisk ansats. 

 

I utvecklingen av analysmodellen inspirerades Emma Resurscentrum av statsvetaren 

Carol Lee Bacchis (1999) angreppssätt ’What’s the problem represented to be?’, som 

erbjöd ett analytiskt verktyg för att studera hur en viss problemrepresentation ger 

upphov till vissa effekter när det gäller vem som inkluderas respektive marginaliseras 

inom ett specifikt politikområde. I detta angreppssätt ses diskurser inte bara som språk 

och teorier utan även som sociala praktiker i form av handlingar och organisering 

(Hudson & Rönnblom 2007, sid 49). Min vidareutveckling av modellen har skett med 

inspiration dels från mitt empiriska material om insatser för att främja kvinnors 

företagande och innovation, dels från befintliga teorier om politik i allmänhet och 

innovationspolitik i synnerhet. Då har även jag haft användning för Bacchis 

angreppssätt, vid sidan av teorier om hur ett nedifrånperspektiv kan tillämpas i studier 

av politik och om hur innovationssystem kan organiseras och klassificeras. I 

analysmodellen har jag samlat de delar av teorierna som jag anser kan bidra till 

genusforskning om innovationssystem med ett nedifrånperspektiv som analytisk 

ansats. Nedan beskrivs analysmodellens fyra cirklar närmare. De teoretiska 

angreppssätt som nämns i anslutning till varje cirkel kommer att diskuteras mer 

utförligt i efterföljande avsnitt. 

 

Analysmodellens innersta cirkel är titulerad ’Problemrepresentation’ och 

uppmärksammar det fokus, de problem, de antaganden, de föreställningar och den 

kontext som utgör utgångspunkten för verksamheten i ett innovationssystem. Här är 

två av de teoretiska angreppssätten särskilt användbara, närmare bestämt 
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angreppssättet för att studera politik utifrån ett nedifrånperspektiv och angreppssättet 

för att studera problemrepresentation i innovationspolitiken. Dessa är användbara i och 

med att de riktar strålkastarljuset mot den problemrepresentation som görs i ett 

innovationssystem (jmfr Carlsson 1996; Bacchi 1999). Den fråga som ställs med 

utgångspunkt i de teoretiska angreppssätten lyder: ”Vad är problemet?”. Svaret på 

denna fråga fångar organiseringens bakgrund, vision, syfte och nuläge. Även ett 

teoretiskt angreppssätt för att studera organisering och klassificering av 

innovationssystem är användbart och då särskilt den dimension som uppmärksammar 

vilka antaganden som står i centrum (jmfr Frankelius 2005). Är det teknik eller sociala 

relationer som antas vara viktigast?  

 

Analysmodellens andra cirkel kallas ’Organisering’ och uppmärksammar hur 

verksamhetens organisering ser ut. Angreppssättet för att studera politik utifrån ett 

nedifrånperspektiv bidrar här till att kartlägga vilka aktörer, verksamhetsområden och 

aktiviteter som berörs av innovationssystemet (jmfr Carlsson 1996). Angreppssättet för 

att studera problemrepresentation i innovationspolitiken är användbart för att 

identifiera vilka aktörer som gynnas respektive missgynnas i innovationssystemets 

verksamhet (jmfr Bacchi 1999). De frågor som ställs med avstamp i dessa angreppssätt 

är: Vilka deltar? Med vilka strategier och syften sker deltagandet? Svaret på den första 

frågan ger en bild av vilka aktörer och verksamhetsområden som värderas högt 

respektive lågt och som gynnas eller missgynnas i innovationssystemet. Svaret på den 

andra frågan synliggör vilka strategier som används och vilka aktiviteter som 

genomförs. Till detta gör angreppssättet för att studera organisering och klassificering 

av innovationssystem det möjligt att undersöka vilka omvärldsfaktorer som tas i 

beaktande i innovationssystemet (jmfr Frankelius 2005s). Är det främst traditionella 

ekonomiska faktorer (marknadsaktörer i form av köpare, säljare, leverantörer och 

konkurrenter) eller även nya ekonomiska faktorer (ett brett spektrum av aktörer och 

roller) som tillskrivs betydelse?  

 

Den tredje cirkeln tituleras ’Materiella effekter’ och visar en särskild sorts effekter 

som uppstår i anknytning till organiseringen och som ger upphov till materiella 



 52

konsekvenser, exempelvis i form av resursfördelning och olika innovationer. 

Angreppssättet för att studera problemrepresentation i innovationspolitiken kan här 

användas som utgångspunkt för att belysa vilka effekter organiseringen av 

innovationssystem får för olika aktörers och verksamhetsområdens möjlighet att ta del 

av de resurser som fördelas via politik och forskning (jmfr Bacchi 1999). Ett 

resonemang riktar särskilt uppmärksamheten mot formen på de innovationer som 

utvecklas, vilket jag menar utgör en relevant materiell effekt i och med att 

innovationssystem syftar just till att främja utvecklingen av innovationer (jmfr Blake 

& Hanson 2005). De vida definitionerna av innovation som visar att innovationer kan 

ta sig en rad olika former - allt från metoder till tjänster, produkter och upplevelser - 

kan vara användbara för att beskriva de materiella effekterna i innovationssystem 

utifrån ett nedifrånperspektiv (jmfr Benner 2005; Frankelius 2005).   

 

Den analysmodell som utvecklades inom Emma Resurscentrum bestod av tre cirklar. 

Under mitt avhandlingsarbete har jag lagt till en fjärde cirkel med beteckningen 

’Immateriella effekter’. Detta eftersom jag i mitt empiriska material fann att det fanns 

en form av effekter som inte syntes i den ursprungliga modellen. Insatserna för att 

främja kvinnors företagande och innovation har syftat till att åstadkomma såväl 

materiella som immateriella resultat, vilket motiverade en fjärde cirkel. Begreppet 

’immateriell’ syftar på de konsekvenser och resultat i innovationssystem och kluster 

som inte tar sig materiell form. Dessa immateriella effekter kan exempelvis utgöras av 

visioner om vilka sociala tillstånd som betraktas som eftersträvansvärda i utvecklingen 

av samverkansnätverk för innovation. ’Ekonomisk tillväxt’ och ’hållbar utveckling’ är 

två exempel på sådana sociala tillstånd. Till denna cirkel kan angreppssättet för att 

studera organisering och klassificering av innovationssystem bidra (jmfr Frankelius 

2005). Där uppmärksammas vilka antaganden som kännetecknar innovationssystem 

när det gäller betydelsen av teknik kontra sociala relationer. Dessa antaganden 

indikerar vilka sorters effekter på samhället som eftersträvas. En snäv respektive en 

vid definition av innovation kan också utgöra ett tillskott i den fjärde cirkeln (jmfr 

Benner 2005; Frankelius 2005). Då tänker jag särskilt på skillnaden i synen på hur 

innovationer kan komma till nytta i samhället, där nytta utifrån ett uppifrånperspektiv 
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avgränsas till att enbart röra kommersialisering, medan ett nedifrånperspektiv 

uppmärksammar flera sorters nytta. 

 

Nedifrånperspektiv i studier av politik  

Jag vill gestalta ett bredare spektrum av aktörer och verksamhetsområden än i den 

gängse innovationspolitiken och innovationsforskningen. Därför kommer jag här att 

diskutera en analytisk ansats som gör det möjligt att studera organisering av 

innovationssystem och styrning av innovationspolitik utan att i förväg bestämma vilka 

aktörer och områden som är relevanta. Denna analytiska ansats betecknar jag som ett 

’nedifrånperspektiv’ i studier av politik eftersom det gestaltar hur ett visst 

politikområde betraktas av aktörer på gräsrotsnivå. I detta avsnitt jämförs denna ansats 

med en alternativ analytisk ansats som jag valt att kalla för ett ’uppifrånperspektiv’ i 

studier av politik. I denna ansats utses relevanta aktörer och områden i förväg, redan 

innan de empiriska studierna har genomförts. Ett sådant förfarande gestaltar främst hur 

ett visst politikområde betraktas av statliga aktörer på nationell - och till viss del 

regional - nivå. Dessa båda perspektiv har länge använts som analytiska ansatser inom 

statsvetenskaplig forskning. De har då syftat till att studera och förstå hur politiska 

insatser utformas och genomförs (Sabatier 1986; Matland 1995). Genom att applicera 

nedifrånperspektivet som analytisk ansats på ett relativt nytt område för politiska 

insatser - det vill säga främjandet av innovationssystem och kluster - vill jag bidra till 

vidareutvecklingen av denna statsvetenskapliga analytiska tradition. Tidigare har ett 

nedifrånperspektiv tillämpats i relation till innovationssystem och kluster endast av en 

handfull forskare (t.ex. Goldfarb & Henrekson 2003; Fromhold-Eisebith & Eisebith 

2005). 

 

I detta avsnitt kommer jag särskilt att diskutera det angreppssätt för att lägga an ett 

nedifrånperspektiv i studier av politik som förespråkas av statsvetaren Lars Carlsson. 

Därtill kommer jag att rannsaka ytterligare några teorier som berikar och kompletterar 

detta angreppssätt. Enligt Carlsson (2000a, sid 205) kan politik - eller ’policy’ som det 

även kallas - definieras som en uppsättning idéer och det praktiska sökandet efter 

institutionella arrangemang för att förverkliga dessa. Rune Premfors (1989, sid 9), 
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även han statsvetare, påpekar att politik ibland betraktas som en angelägenhet endast 

för politiker och tjänstemän där den politiska aktiviteten i första hand anses utövas av 

stat eller kommun. Carlsson (2000a, sid 208-209) erbjuder en kontrasterande syn och 

menar att det inte alltid är så att omsättningen av idéer i handling överensstämmer med 

det som offentliga policyprogram ger uttryck för. Istället kan det pågå en rad 

aktiviteter med koppling till ett politikområde som inte är iscensatta av offentliga 

aktörer och som omfattar andra frågor, beslut och lösningar än dem som förs fram i de 

offentliga programmen. Det är då policyproblemet - inte policyprogrammet - som 

utgör den organiserande kraften.  

 

Ett policyproblem består enligt Carlsson i ett offentligt uttalat missnöje från någon 

aktör i samhället åtföljt av krav på att problemet bör lösas genom politiska åtgärder. 

Dessa åtgärder behöver dock inte genomföras enbart (eller alls) av politiska 

beslutsförsamlingar, utan kan enligt Premfors (1989, sid 48-50) innebära en samverkan 

mellan en rad olika organisationer och personer från olika samhällssektorer. Insatser 

för att främja kvinnors företagande och innovation, som jag studerar, skulle kunna 

betraktas som en del av innovationspolitiken i den bemärkelsen att de identifierat ett 

policyproblem som de anser behöver lösas genom politiska åtgärder i samverkan 

mellan ett flertal aktörer i samhället. Det policyproblem de identifierat är det 

könssegregerande prioriteringsmönstret av innovationssystem och kluster. Insatserna 

för att främja kvinnors företagande och innovation visar att organiseringen av 

innovationssystem och kluster i praktiken sträcker sig bortom det spektra av aktörer 

och verksamhetsområden som prioriterats i de offentliga policyprogrammen (jmfr 

Lindberg 2008, 2009, 2010).  

 

Ovanstående resonemang indikerar att det finns två alternativa analytiska ansatser för 

studier av politik och policyskapande. Antingen kan ett politikområde studeras med en 

hierarkisk politiskt-administrativ ansats, vilket jag valt att kalla för ett 

’uppifrånperspektiv’ eftersom de statliga aktörerna där står i centrum på en nationell - 

och i viss utsträckning regional - nivå. Eller så kan det studeras med hjälp av en icke-

hierarkisk ansats, vilket jag valt att kalla för ett ’nedifrånperspektiv’ eftersom fler 
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aktörer än de statliga där står i centrum på en lokal - och i viss utsträckning regional - 

nivå. Det som främst skiljer uppifrån- och nedifrånperspektiven åt som analytiska 

ansatser är att det förra uppmärksammar regering och myndigheters makt att påverka 

vilka aktiviteter som sker på ett visst politikområde, med hjälp av politiskt-

administrativ styrning via policyprogram. Nedifrånperspektivet uppmärksammar 

istället hur ett brett spektrum av aktörer kan vara inflytelserika på ett visst 

politikområde, exempelvis i främjande och organisering av innovationssystem och 

kluster. Denna breda ingång utesluter inte att forskaren under studiens gång - utifrån 

det empiriska materialet - kan komma att konstatera att vissa aktörer spelar en 

viktigare roll än andra i det aktuella sammanhanget. Men varje aktörs relevans måste 

bevisas, inte tas för given (Carlsson 1996, sid 527 & 532). Ett nedifrånperspektiv kan 

på detta sätt bidra till att gestalta de aktörer som av staten givits en undanskymd roll i 

innovationspolitik och innovationsforskning - men som likafullt kan visa sig ha stor 

betydelse - vilket ligger i linje med mina ambitioner i denna avhandling. 

 

Nedifrånperspektivet har inom statsvetenskaplig forskning benämnts ’bottom up’ och 

uppifrånperspektivet ’top down’. Dessa benämningar har under de senaste decennierna 

tillämpats av en rad forskare (t.ex. Lipsky 1978; Hjern 1982; Sabatier 1986; Matland 

1995; Carlsson 1996, 2000a, 2000b; Wistus 2010). Tillämpningen har i första hand 

rört frågan hur politiska beslut verkställs och vilka faktorer som kan förklara en 

framgångsrik respektive misslyckad implementering (Sabatier 1986; Carlsson 1996). 

Allt eftersom ’bottom up’ vidareutvecklats som teoretiskt begrepp har dock intresset 

kommit att omfatta inte bara enskilda policybeslut utan alla aktiviteter som sker inom 

ett visst politikområde (Matland 1995, sid 152). Enligt statsvetaren Anders Sannerstedt 

(2001, sid 24-25) har ’top down’ teoretiskt kommit att betyda att forskaren tar sin 

utgångspunkt i beslutsfattarnas avsikter. På så sätt ställs de politiskt-administrativa 

institutionerna i centrum på en makronivå (Giddens 1981, sid 161). Denna 

utgångspunkt har sedan legat till grund för en bedömning av huruvida politikernas 

beslut överensstämmer med de åtgärder som de genomförande aktörerna vidtagit 

(Sabatier 1986, sid 146).  
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De omfattande empiriska studier som bedrivits med en’top down’-ansats visar att 

effektiv implementering av politiska beslut kräver vissa betingelser, exempelvis att de 

beslut som fattas är klara och följdriktiga, att de genomförande aktörerna är skickliga 

och engagerade, samt att beslutet stöttas av olika intressegrupper i samhället (Matland 

1995, sid 23-25). När det gäller ’bottom up’ studeras politiken utifrån olika 

målgruppers och serviceleverantörers synvinkel. Härigenom får politiska beslut 

demonstrera sin relevans i skenet av reaktionerna hos lokala organisationer och hur de 

väljer att verka för att lösa policyproblemet (Sabatier 1986, sid 148). Därmed står de 

enskilda aktörerna i centrum på en mikronivå (Giddens 1981, sid 161). Jag menar att 

begreppen ’top down’ och ’bottom up’ är centrala för att förstå den situation som råder 

inom innovationspolitiken och innovationsforskningen. Många studier och satsningar 

fokuserar ensidigt de innovationssystem och kluster som identifierats i de statliga 

programmen. Detta tolkar jag som ett uttryck för att ’top down’ tillåtits överväga som 

analytisk ansats och politiskt-administrativt styrmedel. Betydligt färre studier och 

satsningar siktar bortom denna avgränsning för att uppmärksamma hur även andra 

aktörer organiserar samverkansnätverk för innovation. Detta tolkar jag som att ’bottom 

up’ hittills varit relativt ovanligt som analytisk ansats och politiskt-administrativt 

styrmedel i innovationsforskningen och innovationspolitiken. 

 

Studier av politik utifrån ett nedifrånperspektiv kan ta avstamp i det som kallas för 

’implementationsstrukturer’ (Hjern & Porter 1983; Hjern & Porter 1997). En sådan 

struktur består av en samling aktörer som gått samman för att lösa ett gemensamt 

policyproblem. Detta är ett vanligt förekommande fenomen i genomförandet av 

policyprogram, vilka i praktiken inte implementeras enbart av staten, utan av en 

mängd olika organisationer (Hjern & Porter 1997, sid 250). Implementationsstrukturer 

formas till följd av deltagarnas egen formulering av ett policyproblem såsom de själva 

tolkar det. Dessa formationer utövar funktioner som exempelvis målformulering, 

planering, resursfördelning, service och utvärdering (Premfors 1989, sid 124; Hjern & 

Porter 1997, sid 256). Teoretiskt kan implementationsstrukturer användas som en 

analytisk ansats för att öka förståelsen av genomförandet av policyprogram. 

Policymässigt kan implementationsstrukturer användas som ett politiskt-administrativt 
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styrmedel för att organisera genomförandet av policyprogram. Organisatoriskt är dock 

dessa strukturer oftare självvalda av de aktörer som ingår än utformade utifrån 

hierarkiska relationer (Hjern & Porter 1997, sid 251 & 253).  

 

Även för forskare är frågan om vilka aktörer som ingår i implementationsstrukturer en 

empirisk fråga. En vanligt förekommande metod är att relevanta aktörer definieras av 

deltagarna själva (Carlsson 2000b, sid 505-506). På detta sätt finner ’bottom up’-

forskaren sin analysenhet medan ’top down’-forskaren tar den för given. I praktiken 

kan de olika aktörerna i en implementationsstruktur ha delvis sammanfallande, delvis 

motstridiga, intressen. Därmed kännetecknas policyprocesser av ständiga 

förhandlingar om fördelning av auktoritet och ansvar mellan deltagarna, med 

återkommande inslag av konfliktlösning och gemensamt problemlösande (Sannerstedt 

2001, sid 23-24). Det är alltså själva organiseringen av samverkansnätverk i 

genomförandet av politik som, enligt statsvetaren Bo Rothstein (2001, sid 13), avgör 

maktfördelningen mellan tjänstemän, politiker, experter, intresseorganisationer, 

användare och lokala intressen.  

 

Letandet efter implementationsstrukturer kan enligt Carlsson (1996, sid 536-542) vara 

ett effektivt sätt att identifiera vilka aktörer, problem och lösningar som är kärnan i en 

organisering. Två grundläggande frågor bör då ställas om den organisering som 

forskaren avser att studera och förstå: ”Vad är problemet?” och ”Vilka deltar i 

lösningen av problemet?”. Därtill kan även frågor ställas om på vilket sätt olika aktörer 

deltar, med vilka strategier och med vilka syften. Efter att dessa frågor ställts står det 

dock forskaren fritt att välja bland befintliga teorier för att analysera de 

policyprocesser som identifierats. Jag menar att den ansats som Carlsson förespråkar 

kan berikas av teorier om hur innovationssystem organiseras. Enligt 

innovationsforskaren Charles Edquist (2005, sid 182) byggs innovationssystem 

nämligen upp av två beståndsdelar: ’komponenter’ och ’relationer’. Inom komponenter 

ryms de organisationer och institutioner som utgör aktörerna i systemet. Inom 

relationer uppmärksammas hur komponenterna interagerar. Dessa konkurrerar, utbyter 

varor och tjänster, samt delar kunskap via sitt nätverkande (ibid, sid 196). Genom att 
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kombinera teorier om innovationssystem - som visar hur aktörer samverkar i syfte att 

utveckla innovationer - med teorin om implementationsstrukturer - där ingen aktörs 

medverkan tas för given - blir det möjligt att gestalta samverkansnätverk för 

innovation på ett sätt som skiljer sig från det gängse tillvägagångssättet inom 

innovationspolitik och innovationsforskning. Ett nedifrånperspektiv som analytisk 

ansats kan vidga spektrat av relevanta aktörer och verksamhetsområden på området 

innovation, vilket bidrar till min ambition att belysa den etablerade ordningen via dem 

som avviker från denna.  

 

Såväl ’top down’ som ’bottom up’ har varit föremål för kritik. ’Top down’ har bland 

annat kritiserats för att endast synliggöra de statliga aktörerna och de formella beslut 

som dessa fattar, när det i praktiken även kan vara andra aktörer som påverkar 

utformningen av ett visst politikområde (Sabatier 1986, sid 30; Matland 1995, sid 147-

148). På motsvarande sätt har ’bottom up’ kritiserats för att överbetona perifera 

aktörers möjligheter att påverka de centrala aktörerna i politiken. Dessutom 

osynliggörs de centrala aktörernas indirekta påverkan på de mål och strategier som 

tillämpas av mer perifera aktörer. Enligt miljöpolitikforskaren Paul A Sabatier (1986, 

sid 34-36) kan sådan indirekt påverkan exempelvis ske via resurstilldelning. Han 

betonar dock att det inte är frågan om att avgöra vilket perspektiv som bäst speglar 

politikens mekanismer, utan att det räcker med att konstatera att ’top down’ och 

’bottom up’ utgör två skilda analytiska ansatser för studier av politik, som motiveras 

av skilda forskningsintressen. ’Top down’ bygger på ett intresse för effektiviteten hos 

olika policyprogram och de statliga aktörernas förmåga att styra genomförandet av de 

beslut som fattas centralt. ’Bottom up’ motiveras istället av behovet av att kartlägga de 

aktörer och strategier som har betydelse för lösandet av samhälleliga policyproblem. 

Det forskningsintresse som ligger till grund för min avhandling är främst det senare i 

och med att jag vill vidga den kunskapsutvecklande arenan kring innovationssystem, 

triple helix och kluster. Detta motiverar att jag tillämpar ett nedifrånperspektiv som 

analytisk ansats.  

 

Risken att i nedifrånperspektivet överbetona perifera aktörers inflytande över den 
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statliga innovationspolitiken beaktar jag på två sätt. För det första väljer jag att inte i 

förväg dra några slutsatser om relationen mellan de insatser för kvinnors företagande 

och innovation som jag studerar och den innovationspolitik som bedrivs av statliga 

aktörer. För det andra försöker jag gestalta hur myndigheternas och 

nätverksdeltagarnas initiativ växelverkar. Min ambition är inte att ge en fullödig bild 

av innovationspolitikens utformning och genomförande. Istället ska min avhandling 

ses som ett sorts experiment där jag undersöker vilken bild som framkallas när jag 

ägnar större uppmärksamhet åt kvinnors företagande och innovation än vad som 

hittills varit fallet i innovationsforskning och innovationspolitik. Att jag inte tar 

avstamp i statens agerande i innovationspolitiken ska därmed tolkas som en empirisk 

avgränsning snarare än som ett ontologiskt ställningstagande.23 Samtidigt är det viktigt 

att inte sammanblanda uppifrån- och nedifrånperspektivens skilda 

användningsområden som analytiska ansatser respektive politiskt-administrativa 

styrmedel. Som analytiska ansatser är det möjligt och fruktbart att skilja på de två 

perspektiven eftersom de utgör ett val som forskaren oundvikligen måste göra i sitt 

empiriska urval. Som politiskt-administrativa styrmedel är gränserna mellan de båda 

perspektiven mindre skarpa, eftersom alla politiska insatser utformas utifrån en 

avvägning - snarare än ett val - mellan dessa.  

 

Att jag tillämpar ett nedifrånperspektiv som analytisk ansats innebär dock inte att jag 

bortser från samspelet mellan mikro- och makronivå i innovationsforskning och 

innovationspolitik. Sociologen Anthony Giddens (1981, sid 162) menar att det är 

möjligt att i studier av samhället analysera interaktion mellan den politiskt-

administrativa makronivån med den aktörsfokuserade mikronivån. Han ser en 

koppling mellan samhällets makro- och mikronivå i och med att sociala system består 

av upprepade relationer mellan individer eller kollektiv (ibid, sid 169-171). Strukturer 

är därmed både förutsättning och resultat av de sociala praktikerna. Enligt samma 

logik är inga av de initiativ som tas på gräsrotsnivå för att lösa identifierade 

policyproblem helt isolerade från samhälleliga strukturer. Istället påverkas dessa 

                                                 
23 Enligt Svenska Akademiens Ordbok betyder ontologi ”läran om det varandes väsen o. tingens allmännaste 
väsentliga bestämningar o. sammanhang” (http://g3.spraakdata.gu.se/saob 28 juni 2010). Ett ontologiskt 
ställningstagande innebär därmed en uppfattning om hur verkligheten är beskaffad. 
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initiativ ofta av interventioner från statligt och kommersiellt håll. Det som motiverar 

prefixet ’gräsrots-’ är inte att all verksamhet sker just på gräsrotsnivå, utan att 

förutsättningen för verksamhetens existens är den direkta involveringen av människor 

som berörs av det aktuella policyproblemet. I och med att den ideella/civila sektorn 

organiserar berörda och kommunicerar deras intressen spelar denna sektor ofta en 

betydande roll i de initiativ som tas på gräsrotsnivå (Jégou & Manzini 2008, sid 34 & 

137).   

 

Det är just relationen mellan de enskilda aktörerna och de politiskt-administrativa 

ramverken som jag vill uppmärksamma i min analys av hur spänningsfältet mellan ett 

uppifrån- och ett nedifrånperspektiv i innovationspolitik och innovationsforskning 

påverkar handlingsutrymmet att betrakta insatser för att främja kvinnors företagande 

och innovation som exempel på innovationssystem. Genom att uppmärksamma några 

av de aktörer och verksamhetsområden som hittills har marginaliserats i politiken och 

forskningen visar jag hur de fyra samverkansnätverkens insatser - på en mikronivå - 

föreslår ett alternativ till hur innovationssystem kan främjas via de politiskt-

administrativa institutionerna - på en makronivå. Samtidigt som samverkansnätverken 

å sin sida påverkas av ramarna för de befintliga strukturerna. I följande avsnitt 

diskuterar jag hur det teoretiska angreppssättet ’doing gender’ erbjuder en analytisk 

referensram som sammanför enskilda individers handlingsutrymme med samhälleliga 

strukturer när det gäller görandet av kön. Det angreppssättet är användbart i mina 

studier av hur kön görs i innovationsforskning och innovationspolitik. 

 

Görande av kön i politik och forskning 

Som flera forskare under historiens lopp har konstaterat är genus - det vill säga sociala 

och kulturella föreställningar om kön - ett grundläggande element i all organisering (se 

t.ex. Acker 1992; Abrahamsson 2000; Rees 2000; Beauvoir 2008/1949; Engels 

2008/1884). Detta motiverar att detta avsnitt om görandet av kön i innovationspolitik 

och innovationsforskning placerats före de senare avsnitten om organisering av 

innovationssystem. Avsnittet inleds med en diskussion kring några av de teoretiska 

begrepp som används i genusforskning och om hur dessa tillämpas i min avhandling. 
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Därefter följer ett resonemang kring ’kvinnor’ som en splittrad kategori. Sedan riktar 

jag uppmärksamheten mot angreppssättet ’doing gender’ som gör det möjligt att 

analysera kön som något som ”görs” i samspel mellan människor. Jag argumenterar 

för att detta angreppssätt är tillämpbart även i relation till innovationsforskning och 

innovationspolitik. De fyra samverkansnätverk som ingått i min avhandlingsprocess 

har uppmärksammat att maktrelationer utgör en viktig pusselbit för att förstå hur kön 

görs i denna politik och forskning. Därför åtföljs detta av en rannsakan av relationen 

mellan kön och makt i studier av politik. Vidare redogör jag för forskningsläget när det 

gäller genus i innovationspolitik och innovationssystem. Detta följs av en diskussion 

om hur Bacchis angreppssätt för att studera problemrepresentation i politik kan bidra 

till att förstå hur kön görs i statliga satsningar på innovationssystem och kluster. 

 

Kön, genus och jämställdhet som teoretiska begrepp 

Inom genusforskningen förekommer tre teoretiska begrepp som på olika sätt belyser 

hur människor kategoriseras och värderas. De tre begreppen är ’kön’, ’genus’ och 

’jämställdhet’. I detta avsnitt uppmärksammar jag hur dessa begrepp har tolkats inom 

forskningen och redogör för hur jag använder begreppen.  

 

Begreppet ’kön’ har de senaste decennierna kommit att användas på två olika sätt. 

Dels har det använts som en slags enkel biologisk variabel (Hirdman 2001, sid 14). 

Detta användningssätt förekommer bland annat i statistiska data när uppgifter för män 

respektive kvinnor redovisas separat (se t.ex. På tal om kvinnors och män 2008). Trots 

att jag generellt inte använder kön som en enkel biologisk variabel förekommer ett 

undantag när jag presenterar statistiska uppgifter över könssegregeringen på Sveriges 

arbetsmarknad. Begreppet kön har inom genusforskningen även använts som 

beteckning för hur människor kategoriseras som kvinnor och män utifrån sociala 

föreställningar, vilket liknar användningen av begreppet genus enligt nedan (Butler 

1990, sid 8-9; Thurén 2003, sid 14).24 Detta märks i min avhandling där uttrycket ”att 

göra kön” förekommer som ska läsas som en översättning av ’doing gender’, vilket är 

                                                 
24 Denna användning av begreppet kön är vanlig inom genusforskningen i bland annat Norge och Danmark (se 
t.ex. www.nikk.no och http://koensforskning.soc.ku.dk). 
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ett angreppssätt som jag beskriver mer ingående nedan.      

 

Begreppet ’genus’ syftar enligt historikern Yvonne Hirdman (2001, sid 14) på tankar, 

praktiker, vanor och föreställningar om människor som kön. Begreppet synliggör 

därmed hur människor kategoriseras som kvinnor och män på ett socialt och kognitivt 

plan. Introduktionen av begreppet genus - som hämtades från engelskans ’gender’ - 

var ett försök att komma bort från tillämpningen av kön som en enkel biologisk 

variabel (ibid, sid 14; Thurén 2003, sid 50). Istället skulle forskningen uppmärksamma 

hur kön ”görs” när vi människor tänker, tolkar, uppfattar, symboliserar och definierar 

kön (ibid, sid 10). Att tillämpa kön som någonting som görs är centralt i angreppssättet 

’doing gender’, vilket jag återkommer till nedan. Även filosofen Judith Butler (1990) 

har lanserat ett begrepp för att beskriva hur kön görs, nämligen ’performativitet’.25 Hur 

kön görs av människor - det vill säga hur vi konstruerar kategorier som exempelvis 

’kvinnor’ och ’män’ - är ett centralt tema för många genusforskare (ibid, sid 10-11). 

Utifrån dessa resonemang blir det rätt meningslöst att särskilja mellan begreppen kön 

och genus, eftersom det ger intrycket att det skulle vara möjligt att avgöra vad som är 

biologiskt betingat och vad som är socialt konstruerat hos människor. Det biologiska 

är enligt kritikerna inte någonting som går att skildra objektivt, utan som ständigt 

formas i ett samspel med sociala föreställningar (Butler 1990, sid 8-9; Gothlin 1999; 

Åström 2005, sid 53). Jag använder uttrycken ”att göra kön” och ”att konstruera 

genus” som synonyma, på ett sätt som belyser den ömsesidiga konstruktionen av de 

sociala och biologiska aspekterna av kön.  

 

Enligt den definition av begreppet ’jämställdhet’ som presenteras i 

Nationalencyklopedin innebär det ”att olika personer har samma möjligheter och 

rättigheter, särskilt ifråga om kvinnor i relation till män” (www.ne.se/artikel/1065249 

26 jan 2009). Inom genusforskningen betraktas jämställdhet som ett problematiskt 

begrepp. Visserligen kan en önskan om ett jämställt samhälle vara en drivkraft för att 

forska om genus och hur kön görs, på det sätt som benämnts som ”forskning för ökad 

jämställdhet”. Samtidigt blir det allt vanligare att genusforskare problematiserar 

                                                 
25 För en jämförelse mellan ‘performativitet’ och ‘doing gender’, se Moloney & Fenstermaker (2002). 
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jämställdhet som begrepp, vilket gett upphov till det som kallats för ”forskning om 

jämställdhet” (Eduards 1995, sid 57). Sådan forskning har bland annat innefattat en 

kritisk granskning av Sveriges jämställdhetspolitik utifrån en förståelse av 

jämställdhetsbegreppet som mångtydigt (Rönnblom 2002, sid 20-22; Hudson & 

Rönnblom 2007, sid 48; Magnusson m.fl. 2008, sid 7 ff; Rönnblom 2008, sid 34; Wahl 

m.fl. 2008, sid 132-133).  

 

I min avhandling möts flera olika förhållningssätt till jämställdhet som begrepp. Min 

problematisering av innovationspolitiken innebär att jag kritiskt granskar regeringens 

definition av jämställdhet och dess ambition att alla politikområden ska 

jämställdhetsintegreras. Samtidigt vill jag bidra till att kvinnor och män får lika stort 

inflytande och nytta i innovationspolitiken, vilket kan förstås som en önskan om en 

särskild sorts jämställdhet. Kanske vore dock ’emancipation’ ett lämpligare begrepp än 

jämställdhet för att beskriva min strävan efter social och politisk förändring. Genom 

att ersätta begreppet jämställdhet med begreppet emancipation undviker jag att 

återskapa den heteronormativa ordning som jämställdhetsbegreppet implicit bär med 

sig. I denna ordning tillåts ofta män utgöra norm i de visioner som eftersträvas och 

kvinnor förväntas arbeta tillsammans med män i en andra av samförstånd (jmfr 

Eduards 1995, sid 59; Rönnblom 2002, sid 255; Walby 2005, sid 326; Wahl m.fl. 

2008, sid 121-122). 

 

’Kvinnor’ - en splittrad kategori 

Eftersom jag har ambitionen att bidra till genusforskning om innovationspolitik och 

innovationssystem är det befogat att i anknytning till ovanstående tre begrepp 

diskutera min användning av ’kvinnor’ som kategori. Historikern Eva Blomberg 

(2008, sid 67) menar att en sådan kategorisering riskerar att bidra till segregering, 

marginalisering och utpekande. Samtidigt ser hon behovet av att referera till kvinnor 

som kategori för att synliggöra de problem som finns och för att möjliggöra politiska 

insatser för att komma till rätta med dessa problem. Sociologen Judy Wajcman (1991, 

sid 11) har föreslagit en lösning på detta dilemma. Hon framhåller vikten av att i 

genusforskning inte utgå från kategorin kvinnor som en gemensam utkikspunkt 



 64

varifrån halva delen av befolkningen förväntas inhämta liknande sociala erfarenheter. 

Istället förespråkar hon ett angreppssätt där ”the fractured identities of women” utgör 

en röd tråd. Med detta menar hon att det enda kategorin kvinnor kan förväntas ha 

gemensamt är det faktum att de har blivit marginaliserade inom flera av de 

samhälleliga institutioner som under historiens lopp tillskrivits störst betydelse för 

människors liv och samhällets utveckling. I beskrivningar och analyser av denna 

marginalisering är det enligt henne emellertid viktigt att visa hur den exakta karaktären 

på denna skiftar över tid och rum.  

 

Jag vill undvika den fälla som Blomberg (2008, sid 67) varnar för, det vill säga att i 

förväg fixera identiteten hos kategorin kvinnor såsom den har uppmärksammats av de 

fyra samverkansnätverk som ingått i mitt avhandlingsprojekt. Därför lyfter jag i mina 

analyser fram skillnader i erfarenheter nätverksdeltagarna emellan. Detta ligger i linje 

med sociologen Sylvia Walbys (2005, sid 329) påpekande att kategorin kvinnor inom 

sig är uppdelad i många andra former av olikheter och ojämlikhet. Istället för att 

undersöka hur nätverksdeltagarna identifierar sig själva och sina målgrupper utifrån 

olika könskategorier har jag valt att uppmärksamma hur nätverksdeltagarna upplever 

sig bli kategoriserade och bedömda utifrån föreställningar om kön i mötet med olika 

samhällsaktörer och policyprogram. Det kan exempelvis handla om föreställningar 

som bygger på stereotyper. Sådana bedömningar har utgjort ett kontinuerligt inslag i 

samverkansnätverkens organisering, i samband med att de sökt extern finansiering, 

samarbetspartners eller stöd i sin kunskapsutveckling. På dessa sätt försöker jag 

undvika att behandla kön som ett inneboende och oföränderligt karaktärsdrag hos 

nätverksdeltagarna och deras målgrupper.  

 

Samtidigt avslöjar min användning av kategorin kvinnor att jag inte betraktar denna 

gemensamma nämnare för samverkansnätverkens verksamheter som oviktig i 

sammanhanget. Att dessa samverkansnätverk har organiserat sig kring just kvinnors 

företagande och innovation betyder att de representerar aktörer och 

verksamhetsområden som givits en låg prioritet i Sveriges innovationspolitik och i 

befintlig innovationsforskning. Dessa marginaliserade delar av politiken och 
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forskningen utgör ett huvudsakligt intresseområde i min studie. Detta eftersom jag tror 

att marginaliseringen säger någonting viktigt om hur kön görs i innovationsforskning 

och innovationspolitik och om hur detta påverkar fördelningen av makt, inflytande och 

nytta när det gäller samverkansnätverk för innovation. Kategorin kvinnor använder jag 

därmed som en del i en analys av hur denna kategori konstrueras av olika aktörer. På 

så sätt tillämpas begreppet kön som någonting som ”görs” snarare än någonting som 

”bara är”, vilket är ett användningssätt som jag diskuterar mer ingående i följande 

avsnitt.        

 

Doing gender - att göra kön 

I min analys av hur kön görs i innovationsforskning och innovationspolitik kan 

angreppssättet ’doing gender’ vara till hjälp. En av de första forskningsrapporterna på 

detta område skrevs av sociologerna Candace West och Don H Zimmerman (1987). 

Därefter har West vidareutvecklat ’doing gender’ som teori och praktik, bland annat 

tillsammans med Sarah Fenstermaker, som även hon är sociolog (se t.ex. Fenstermaker 

& West 2002). I Sverige har ’doing gender’ använts av bland andra arbetslivsforskaren 

Lena Abrahamsson (2000), pedagogen Susanne Andersson (2003) och 

organisationsforskaren Ewa Gunnarsson (m.fl. 2003a & 2007). ’Doing gender’ 

kännetecknas av en processuell användning av begreppet kön, där kön analyseras som 

någonting som dagligen skapas i interaktion mellan människor i organisationer 

(Gunnarsson m.fl. 2003b, sid 7). Begreppet genus - det vill säga sociala föreställningar 

om kön - tillämpas då som en sorts prestation som är rutinmässig, metodisk och 

återkommande (West & Zimmerman 2002, sid 4). Denna prestation riktar 

uppmärksamheten mot arbetsfördelning: vem som gör vad, hur, var och när 

(Korvajärvi 2003, sid 50). Och mot resursfördelning: vem som får vad, vem som får 

makt att styra och vem som blir styrd (West & Zimmerman 2002, sid 18).  

 

West & Zimmerman (2002, sid 13) menar att görandet av kön kan skapa skillnader 

mellan kategorierna ’män’ och ’kvinnor’ på ett sätt som inte nödvändigtvis har med 

biologisk olikhet att göra. Det är hur denna sociala kategorisering går till i 

innovationsforskning och innovationspolitik som jag vill belysa. Jag operationaliserar 
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då begreppet kön som någonting som görs exempelvis vid prioritering av olika aktörer 

och verksamhetsområden.26 I min analys av hur kön görs kan jag ha hjälp av de två 

element som Hirdman (1990) identifierat som grundläggande beståndsdelar i ett 

patriarkalt genussystem, nämligen könens isärhållande och den manliga normens 

primat. Med hjälp av dessa två element kan jag bedöma huruvida kön görs på ett 

segregerande och hierarkiskt sätt eller ej. När det gäller en processuell tillämpning av 

begreppet ’kön’ har Acker (1990, 1992, 1999) stått för en betydande insats, där hon 

bland annat har urskiljt fyra processer i görandet av kön. Dessa processer består av 

segregeringsmönster, symboler, identitet och interaktion (se Gunnarsson m.fl. 2007, 

sid 13). Processerna belyser hur genus inte enbart kan behandlas som individers 

interna angelägenheter, utan hur det även kan analyseras som en interaktion mellan 

människor och politiskt-administrativa institutioner (West & Zimmerman 2002, sid 4). 

Dessa olika nivåer avspeglas i innovationspolitiken och innovationsforskningen på så 

sätt att prioriteringen av aktörer och verksamhetsområden inte enbart kan härledas till 

enskilda individers beslut om att ansöka om statlig finansiering eller ej. Även 

samspelet mellan människor i organiseringen av samverkansnätverk och 

policyprogrammens utformning på en institutionell nivå påverkar möjligheten att 

ansöka om och tilldelas medel.     

 

Görandet av kön behöver emellertid inte alltid betraktas som en medveten handling, 

eftersom avsikten med ett visst agerande kan skilja sig från hur agerandet uppfattas ur 

ett genusperspektiv (Andersson m.fl. 2009, sid 69). Konsekvenserna av handlandet kan 

dock bli påtagliga oavsett om det var avsikten eller ej. Inte minst om samma agerande 

upprepas under en längre tid (ibid, sid 81). Att tillämpa begreppet kön som något som 

skapas genom våra handlingar gör det möjligt att i analyser urskilja såväl stabilitet som 

förändring, entydighet som variation (Gunnarsson m.fl. 2003b, sid 6-7). ’Doing 

gender’ uppmärksammar hur handlingsmönster kan brytas och att kön kan göras på 

olika sätt på olika platser och vid olika tidpunkter (jmfr Arora-Jonsson 2009, sid 215 

& 219). Att se till variation i tid och rum synliggör att människor har ett visst 

                                                 
26 Begreppet ’operationalisering’ används här i betydelsen av en specificering av hur material ska samlas in och 
sedan tolkas, vilket utgör ett centralt moment i empiriska undersökningar. 
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handlingsutrymme, så kallad ’agency’, inom strukturerna (Thurén 2003, sid 71-72). 

Även om vissa strukturer kan vara motsträviga och svara med olika former av 

repressalier och återställare när detta utrymme nyttjas (Abrahamsson 2000, sid 289). 

Om de dominerande diskurserna och praktikerna tas för givna återskapas också 

strukturerna, vilket betyder att det krävs en vilja för att åstadkomma förändring (Wahl 

m.fl. 2001, sid 214).  

 

Potentialen för förändring av strukturer på en makronivå är enligt Giddens (1981, sid 

172-173) inbyggd i varje tillfälle av social interaktion på mikronivå. ’Doing gender’ 

har dock kritiserats både för att överbetona mikronivån på bekostnad av makronivån 

och för att vara överdrivet deterministiskt genom att undervärdera individers 

handlingsutrymme och motstånd (Moloney & Fenstermaker 2002, sid 194-195). Som 

svar på denna sorts kritik framhåller Giddens (1981, sid 172-173) att teoretiska 

analyser inte bör särskilja de handlingar som utförs på mikronivå från den långsiktiga 

institutionella utvecklingen i samhället. Även Fenstermaker & West (2002, sid xv) ger 

uttryck för en liknande syn när de påpekar att mikro- och makronivåerna är svåra att 

hålla isär i analyser av hur kön görs, eftersom dessa nivåer samspelar med varandra. 

De beskriver förhållandet mellan nivåerna med följande ord:  

 

”It is a relationship between the realities of social structure as it limits 

choices for what members may say, may do, and may be, and the real 

autonomy of individuals to shape their interactions in seemingly unbounded 

ways.” (Fenstermaker & West 2002, sid 218).  

 

I min interaktiva och genusvetenskapliga utmaning av innovationsforskning och 

innovationspolitik tar jag hänsyn till detta samspel mellan mikro- och makronivå 

genom att analysera variationer och förändring i görandet av kön. Jag kommer särskilt 

att undersöka vilket handlingsutrymme som skapas i spänningsfältet mellan ett 

uppifrån- och ett nedifrånperspektiv när det gäller att betrakta insatser för att främja 

kvinnors företagande och innovation som exempel på innovationssystem. Varje gång 

ett nytt policyprogram eller forskningsinsats ska utformas finns det möjlighet att göra 
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kön på ett sätt som är mer eller mindre isärhållande och hierarkiskt (jmfr Hirdman 

1990). Valet påverkar i sin tur karaktären på de strukturer som kännetecknar denna 

politik och forskning. Samtidigt verkar de befintliga strukturerna för att återskapa de 

normer som ditintills tillåtits råda. Detta kan bland annat ta sig uttryck i att det rådande 

prioriteringsmönstret beskrivs med ord som ”logiskt”, ”naturligt” eller 

”tillväxtskapande” (jmfr Kvidal & Ljunggren 2010, sid 9). På så sätt vävs mikro- och 

makronivå samman i min analys och förtydligar hur spänningsfältet mellan ett 

uppifrån- och ett nedifrånperspektiv påverkar hur kön görs i innovationsforskning och 

innovationspolitik, vilket är avhandlingens syfte att utforska. 

 

Problemrepresentation i politiken  

I detta avsnitt diskuterar jag Bacchis angreppssätt för att studera problemrepresentation 

i politiken tillsammans med ytterligare några teorier som berikar och kompletterar 

detta angreppssätt. Jag kommer särskilt att granska teorierna utifrån möjligheten att 

tillämpa ett nedifrånperspektiv som analytisk ansats i studier av innovationspolitik. Jag 

menar att Bacchis angreppssätt kan bidra till att förstå hur kön görs i statliga satsningar 

på innovationssystem och kluster. Det speglar den processuella tillämpning av 

begreppet kön som kännetecknar angreppssättet ’doing gender’, där kön 

operationaliseras som någonting som dagligen skapas i interaktion mellan människor i 

organisationer. Det uppmärksammar även relationen mellan kön och makt i politiken, 

vilket är ett område som jag diskuterar i nästföljande avsnitt. Angreppssättet kallas 

’What’s the problem represented to be?’, vilket kan översättas till ’Hur representeras 

problemet?’. Bacchi (1999, sid 1) definierar ’problemrepresentation’ på följande vis: 

 

“Every policy proposal contains within it an explicit or implicit diagnosis 

of the ‘problem’, which I call its problem representation. A necessary part 

of policy analysis hence includes identification and assessment of problem 

representations, the ways in which ‘problems’ get represented in policy 

proposals.” 

 

Bacchis (1999, sid 12-13) angreppssätt uppmärksammar således hur diagnoser ställs 
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inom olika politikområden. Dessa diagnoser kan identifieras med hjälp av ett antal 

frågor: Hur representeras problemet? Vilka antaganden och förutfattade meningar 

bygger denna problemrepresentation på? Vilka konsekvenser får 

problemrepresentationen för vem som framställs som subjekt, vilken förändring som 

anses vara möjlig samt vilka grupper som gynnas respektive missgynnas av politiken? 

Svaren på dessa frågor synliggör den problemrepresentation som ligger bakom 

utformningen av politiken. Bacchi (ibid, sid 1-2) beskriver problemrepresentationens 

konsekvenser så här: 

 

“The approach developed in this book takes as its starting point that it 

makes no sense to consider the ‘objects’ or targets of policy as existing 

independently of the ways they are spoken about or represented, either in 

political debate or in policy proposals. Any description of an issue or a 

‘problem’ is an interpretation, and interpretations involve judgements and 

choices. Crucially, we also need to realize that interpretations are 

interventions since they have programmatic outcomes; that is, the 

interpretation offered will line up with particular policy recommendations.” 

 

Bacchis angreppssätt anser jag är särskilt användbart i studier av politikområden där en 

rad olika aktörer är verksamma. Dessa aktörer bär alla med sig sin egen uppfattning 

om hur politiken bör utformas. Innovationspolitik är ett exempel på ett sådant 

politikområde. Med hjälp av Bacchis angreppssätt kan jag visa vilka effekter olika 

aktörers synvinklar på innovationssystem och kluster får för olika grupper av 

människor. Att på detta sätt ta flera aktörers synvinklar i beaktande stämmer bra 

överens med ett nedifrånperspektiv som analytisk ansats. Det gemensamma är att 

ingen aktörs betydelse tas för given utan att varje aktör ges utrymme att själv beskriva 

och värdera sina insatser för att främja samverkansnätverk för innovation.  

 

Bacchis angreppssätt är även användbart för att utforska vad en annorlunda 

problemrepresentation skulle innebära för vem som tillåts bidra till och dra nytta av 

politiken. En annan syn på vad som är problemet skulle kunna innebära att kön görs på 
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ett annat sätt än i dagens innovationsforskning och innovationspolitik. Utrymmet att 

göra kön annorlunda varierar enligt Gunnarsson (m.fl. 2003b, sid 7) mellan olika 

geografiska och sociala kontexter. Detta liknar det resonemang som Blake & Hanson 

(2005, sid 684-685) för, där de framhåller att studier av innovation bör 

kontextualiseras socialt och lokalt snarare än universellt. Detta eftersom det finns en 

ömsesidig påverkan mellan å ena sidan ekonomiska faktorer och å andra sidan sociala, 

kulturella och politiska processer. Även Lavén (2008, sid 250) understryker vikten av 

att kontextualisera teorier om innovation och innovationssystem, eftersom dessa 

annars blir alltför abstrakta och universella.  

 

Blake & Hanson (2005, sid 684-685) menar att en kontextualisering bland annat 

inbegriper ett uppmärksammande av att innovatörens sociala identitet påverkar de 

mellanmänskliga relationer som krävs för att förverkliga en innovation (jmfr Foss & 

Henry 2010, sid 3). Wajcman (1991, sid 22-23) bekräftar Blake & Hansons 

resonemang genom att påpeka att innovation är ett resultat av förhandlingar mellan 

olika samhällsaktörer och de aktiva val dessa gör. Blake & Hanson (2005, sid 684-

685) beskriver denna process på en detaljerad nivå, där innovatörens sociala identitet 

påverkar dennas förhållande till samhällets olika institutioner och därmed dennas 

tillgång till information och ekonomiska resurser (jmfr Udén 2008, sid 7 ff). Olika 

aktörer tillskrivs olika grad av legitimitet genom en socialt och lokalt grundad 

bedömning av det materiella och symboliska värdet hos en innovation. Enligt Blake & 

Hanson (2005, sid 684-685) är det lika avgörande vem som uppmärksammar ett behov 

av en viss innovation på en viss plats, som att detta behov uppmärksammas. Vilka 

innovationer som uppstår, och vilket värde som tillskrivs dessa, påverkas alltså dels av 

den aktuella efterfrågan på särskilda varor och tjänster, dels av omgivningens normer, 

regler och förväntningar och dels av de faciliteter som finns tillgängliga. Allt detta är 

relaterat till görandet av kön, menar Blake & Hanson, i och med att kvinnor och män 

bedöms olika när det gäller innovationer och innovationssystem. I min analys av 

handlingsutrymmet för olika aktörer att organisera och finansiera innovationssystem 

kan Blake & Hansons resonemang vara till hjälp. Inte minst eftersom de visar hur detta 

handlingsutrymme skapas i interaktion mellan människor i situationer som präglas av 
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den specifika sociala och geografiska kontexten.   

 

När det gäller effekterna av olika värderingar och vägval i politiken lyfter Bacchi 

(1999, sid 46) särskilt fram det hon kallar för ’lived effects’ - vilket kan översättas till 

’levda effekter’ - hos människor. Hon menar att dessa effekter är en direkt konsekvens 

av den problemrepresentation som tillåts dominera politiken, vilket hon motiverar så 

här: 

 

“There are real bodies and real people living the effects of discursive 

conventions, and it is essential to attend to the harms they experience.”  

 

Det finns likheter mellan Bacchis ‘lived effects’ och begreppet ’embodiment’ som 

används av Blake & Hanson (2005, sid 693). Med ’embodiment’ avses människors 

upplevelser av att befinna sig på en könssegregerad arbetsmarknad där det finns olika 

synsätt på hur kvalitet ska mätas och bedömas. Blake & Hanson (ibid, sid 685) menar 

att ’embodiment’ kan vara ett sätt att råda bot på forskningens och politikens avsaknad 

av en teoretisk ram när det gäller innovationers innehåll och innovatörernas identitet. 

Denna avsaknad osynliggör hur görandet av kön i relationer mellan människor 

påverkar utformning, bedömning och finansiering av innovationer. Utifrån detta menar 

jag att det är viktigt att uppmärksamma innehållet i de innovationer som har 

anknytning till de insatser för att främja kvinnors företagande och innovation som jag 

studerar. Särskilt eftersom jag vill använda mig av ett nedifrånperspektiv som 

analytisk ansats, som inte i förväg utesluter betydelsen av vissa aktörer och 

verksamhetsområden till förmån för andra. Att på detta sätt synliggöra den sociala och 

lokala kontextens betydelse för hur innovatörer och innovationer bedöms och bemöts 

av det omgivande samhället anser jag utgör ett exempel på hur olika 

problemrepresentationer skapas i enlighet med Bacchis angreppssätt.   

 

Kön och makt i politiken  

De fyra samverkansnätverk som ingår i min empiri har uppmärksammat att 

maktrelationer baserade på vissa föreställningar om kön utgör en viktig pusselbit för 
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att förstå hur olika aktörer och verksamhetsområden prioriteras i innovationsforskning 

och innovationspolitik. Därför kommer jag här att resonera kring relationen mellan 

kön och makt i politiken. Denna relation avspeglades även i Bacchis angreppssätt för 

att studera problemrepresentation i politiken, vilket diskuterades i ovanstående avsnitt. 

Att problematisera kön i relation till makt är dock inte självklart i all genusforskning 

(Eduards 1995, sid 61; Thurén 2003, sid 15-16; Wahl m.fl. 2008, sid 119). 

Statsvetarna Maria Wendt Höjer och Cecilia Åse (1999, sid 8) konstaterar att 

”relationen mellan kön och makt ignoreras i såväl politisk praktik som politisk teori”. 

Vidare påpekar de att befintlig genusforskning visar att kvinnor som grupp generellt 

har mindre politisk makt och inflytande än män och att män ofta tillåts utgöra norm i 

politiken. Genom att mannen betraktas som normal definieras kvinnan i kontrast till 

detta, som en avvikare (ibid, sid 13). Hirdman (1990, sid 96-97) menar att det 

vanligtvis är mäns relationer till andra män som står i centrum för beskrivningar av 

samhället, vilket medför att kvinnors verklighet osynliggörs och tillskrivs ett lägre 

värde än mäns. Även i innovationspolitiken har denna ordning tillåtits råda. Där har 

främst män som aktörer och mansdominerade verksamhetsområden lyfts fram som 

exempel på innovationssystem och kluster (Pettersson & Saarinen 2004; Lindberg 

2008, 2009, 2010). Därigenom har kvinnors initiativ till att organisera och främja 

samverkansnätverk för innovation - inte minst i branscher som sysselsätter många 

kvinnor - framstått som avvikande i sammanhanget (Lindberg 2004).   

 

Statsvetaren Malin Rönnblom (2002) visar att den normativa makt som tilldelats män i 

politiken bland annat har gett dem, som grupp, makt att definiera politikens gränser. I 

detta ser jag en parallell till innovationspolitikens och innovationsforskningens tendens 

att dra gränser gentemot vissa aktörer och verksamhetsområden. Rönnblom poängterar 

emellertid att maktrelationer ständigt omförhandlas och förändras. Detta 

handlingsutrymme uppmärksammas av Wendt Höjer & Åses (1999, sid 13) som menar 

att det är möjligt att ifrågasätta vad som erkänns som politik och i vilken form politik 

ska bedrivas för att räknas som politik. När kvinnor organiserar sig för att påverka 

politiken gör de, enligt statsvetaren Maud Eduards (2002, sid 152), sig till subjekt och 

till medvetna, aktiva medborgare, och vidgar på så sätt sitt politiska 
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handlingsutrymme. Samtidigt uppfattas kvinnors organisering ofta som provocerande, 

utifrån den jämställdhetspolitiska normen att kvinnor ska samarbeta med män (ibid, sid 

154; Rönnblom 2002, sid 248). På detta sätt ställs organiserade kvinnor inför två 

utvägar: samarbete eller konflikt (Eduards 2002, sid 154). Att som kvinna ständigt 

behöva förhålla sig till mannen som norm, ta ställning för eller emot, innebär att ens 

politiska handlingsutrymme begränsas, menar Eduards (ibid, sid 155). Enligt henne 

saknar män en motsvarande referenspunkt och står därför friare som medborgare. 

Dessa aspekter av handlingsutrymme och samarbetskrav kan användas för att belysa 

de insatser för att främja kvinnors företagande och innovation som jag analyserar. 

Detta eftersom kvinnors organisering har utgjort en grundbult i de fyra 

samverkansnätverken och i resurscentra för kvinnor. Vilka kunskaper finns då om hur 

föreställningar om kön påverkar just främjandet av innovation via innovationspolitik 

och innovationssystem? I följande avsnitt diskuterar jag forskningsläget på detta 

område. 

 

Forskningsläget för genus i innovationspolitik och innovationssystem 

Forskning om genus i innovationspolitik och innovationssystem är en relativt ny 

företeelse (Foss & Henry 2010, sid 15; Kvidal & Ljunggren 2010, sid 15). Enstaka 

pionjärinsatser har gjorts i bland annat Storbritannien (Rees 2000), i Österrike 

(Aufhauser 2007a & 2007b) samt i Norge (Kvidal & Ljunggren 2010). Det är dock 

Sverige som stått för de flesta forskningsstudierna på detta område (bl.a. Pettersson 

2002 & 2007; Hallencreutz m.fl. 2003; Pettersson & Saarinen 2004; Balkmar 2006; 

Balkmar & Nyberg 2006; Byrman 2006; Lindberg 2006, 2008, 2009, 2010; Granat 

Thorslund & Göranson 2007; Gunnarsson m.fl. 2007; Andersson m.fl. 2008 & 2009; 

Udén m.fl. 2008; Fürst Hörte 2009; Lindgren & Forsberg 2010). Den iakttagelse som 

förenar flera av de studier som gjorts består av två delar: 1) Ett osynliggörande och en 

lägre prioritering av kvinnor som initiativtagare till innovation och innovationssystem, 

och 2) Ett osynliggörande och en lägre prioritering av verksamhetsområden som 

sysselsätter många kvinnor som företagare eller anställda. Det handlar alltså dels om 

att kvinnor i allmänhet, oavsett om de är verksamma inom mansdominerade, 

kvinnodominerade eller könsbalanserade branscher, sällan har betraktats som drivande 
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när det gäller innovation och innovationssystem. Och dels om att alla - både kvinnor 

och män - som är verksamma inom kvinnodominerade eller könsbalanserade näringar 

sällan har setts som relevanta aktörer i innovationspolitiken i och med att de ansetts 

verka på fel områden.  

 

Teknikforskaren Ann-Christin Nyberg (2009, sid 127) har illustrerat hur det främst är 

en viss sorts aktörer (män) och sektorer (mansdominerade) som synliggjorts i 

gestaltningar av teknikutveckling. På motsvarande sätt visar figuren också hur andra 

aktörer (kvinnor) och sektorer (kvinnodominerade) har osynliggjorts. Se Figur 3. 

 
Figur 3. Osynliga och synliga aktörer och sektorer (Nyberg 2009, sid 127) 

 

Jag menar att Nybergs figur även kan tillämpas på området innovationer och 

innovationssystem. Detta eftersom figurens illustration av synliggörande och 

osynliggörande av aktörer och sektorer stämmer överens med mönstret av inkludering 

och marginalisering i statliga satsningar på innovationssystem och kluster (jmfr 

Lindberg 2008, 2009, 2010). De fyra samverkansnätverk som ingår i min empiri 

representerar de delar av Nybergs figur som osynliggjorts i dessa satsningar. Det vill 

säga kvinnor som aktörer i mansdominerade sektorer respektive kvinnor och män som 

aktörer i kvinnodominerade sektorer. I en tidigare studie har jag visat att de 

dominerande föreställningarna om innovation bygger på en social konstruktion där 

kvinnor och föreställd ’femininitet’ inte kopplas ihop med produktion och ekonomisk 
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tillväxt (Lindberg 2008, sid 4-5). Där framhöll jag att detta bidrar till att framställa 

såväl kvinnor som verksamhetsområden med många kvinnor som irrelevanta för 

innovationspolitiska satsningar, vilket i sin tur förstärker de genuskonstruktioner som 

politiken vilar på. Jag uppmärksammade även hur andra ingredienser i 

innovationspolitiken formas av och bidrar till att forma vissa genuskonstruktioner. 

Exempel på sådana ingredienser var de fall där policyprogrammen målar upp en bild 

av enhetliga system utan interna slitningar och de fall där de samverkansnätverk som 

lyfts fram främst involverade män. Dessa fall tolkade jag i studien som ett uttryck för 

att män och vissa maskuliniteter utgjort norm. Detta menade jag bidrar till att forma 

genus på så sätt att män framställs som drivande aktörer i samverkansnätverk för 

innovation, medan kvinnor antingen inte lyfts fram alls eller presenteras som 

undantag.  

 

En liknande tolkning gjordes av kulturgeograferna Katarina Pettersson och Ylva 

Saarinen (2004, sid 31-32) i en granskning av Sveriges närings- och regionala 

utvecklingspolitik. Deras studie visar hur det snarare är företag än enskilda människor 

som beskrivs som de viktigaste komponenterna i kluster och innovationssystem. En 

sådan framställning döljer interna arbetsförhållanden och löneskillnader mellan män 

och kvinnor, menade de. Därmed blir det svårt att se de sociala relationer mellan 

människor som i praktiken avgör hur ett kluster/innovationssystem formas och 

utvecklas, samt vem som kan dra nytta av organiseringens resultat. Vidare beskrev 

Pettersson & Saarinen hur retoriken framställer kluster och innovationssystem som 

”mekanistiska”, det vill säga som om processerna i dessa formationer utvecklas av sig 

självt oberoende av människors handlingar. En sådan mekanistisk syn skymmer enligt 

dem sikten för de ojämlika maktrelationer och skilda intressen som kan finnas mellan 

människor i ett kluster/innovationssystem, och som begränsar vissas 

handlingsutrymme och utökar andras.  

 

Den innovationspolitiska retorik som Pettersson & Saarinen uppmärksammar står i 

kontrast till befintlig forskning om interna motsättningar i organisationer utifrån kön, 

klass och sexualitet. Där vittnas det om asymmetriska maktrelationer mellan könen 
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och underrepresentation av kvinnor i de regionala partnerskapen (Gunnarsson m.fl. 

2006, sid 20-21; Rönnblom & Hudson 2007; Rönnblom 2008, sid 40-41; Ramböll 

2009, sid 19). Ett innovationssystem eller ett kluster kan således bygga på ojämlika 

relationer när det gäller arbetsfördelning, inflytande och nytta. Det är inte självklart att 

alla har lika inflytande när det gäller val av inriktning och aktiviteter. Konsekvensen 

kan bli att vissa bidrar mer till samverkansnätverkets framgång än vad de sedan får 

tillbaka i form av erkännande, pengar, karriär och andra förmåner.  

 

Utifrån ovanstående forskningsrön om mansdominansen i innovationspolitik och 

innovationssystem vill jag bidra med en kompletterande gestaltning. I min gestaltning 

uppmärksammas den roll som kvinnor och näringar med många kvinnor spelar i 

främjandet och organiseringen av innovationssystem och kluster. På detta sätt riktar 

jag strålkastarljuset mot några av de aktörer och verksamhetsområden som har givits 

en låg prioritet i innovationspolitik och innovationsforskning. Därigenom vill jag 

synliggöra de normer som råder för kategorisering och värdering i politiken och 

forskningen (jmfr Wahl m.fl. 2008, sid 115). Som ovanstående genomgång visar har 

inte heller den befintliga forskningen om genus i innovationspolitik och 

innovationssystem uppmärksammat kvinnors organisering av innovationssystem och 

kluster i någon större utsträckning.27 Min avhandling tillför därmed både ny empiri 

och ny teori såväl till den befintliga forskningen om genus i innovationspolitik och 

innovationssystem som till den befintliga forskningen om samverkansnätverk för 

innovation av typen innovationssystem och kluster (jmfr Kvidal & Ljunggren 2010, 

sid 15). 

 

Organisering och klassificering av innovationssystem  

I detta avsnitt diskuterar jag olika definitioner och angreppssätt rörande organisering 

och klassificering av innovationssystem. Jag kommer särskilt att lyfta fram 

företagsekonomen Per Frankelius angreppssätt för studier av innovationssystem. 

Definitionerna och angreppssätten kommer att granskas utifrån möjligheten att lägga 

                                                 
27 Även om kvinnors organisering av innovationssystem och kluster knappt har studerats finns det några enstaka 
fall där detta ämne tangerats. Dessa studier utgörs bl.a. av Gidlund & Frankelius (2003), Udén (2008a), Nyberg 
(2009) samt Nählinder & Sundin (2009). 
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an ett nedifrånperspektiv som analytisk ansats i studier av politik. Inledningsvis 

resonerar jag kring framväxten av forskningen kring samverkansnätverk för 

innovation, vilket åtföljs av en rannsakan av hur begreppet ’innovation’ kan tolkas i 

vid respektive snäv bemärkelse. Slutligen uppmärksammas Frankelius angreppssätt för 

att studera hur innovationssystem organiseras och klassificeras. 

 

Som ekonomen Bengt-Åke Lundvall (2006a, sid 24) konstaterar har den befintliga 

innovationsforskningen utvecklats i nära samarbete med innovationspolitiken, vilket 

påverkat utformningen av detta nya, interdisciplinära forskningsfält. Även Lavén 

(2008, sid 122) skildrar hur det uppstått en växelverkan mellan innovationsforskning 

och innovationspolitik. Denna växelverkan gör det svårt att hålla isär den teoretiska 

utvecklingen från de politiska initiativen, vilket kan ge upphov till viss förvirring kring 

uppkomst och användning av olika begrepp. Jag har dock gjort ett försök att hålla isär 

de politiska insatserna från de akademiska. Detta medför att jag redan i det föregående 

kapitlet gav en bild av hur innovationssystem, triple helix och kluster har använts som 

verktyg inom politiken. Här visar jag istället hur dessa har avhandlats som teoretiska 

begrepp inom forskningen, med tonvikt vid begreppet innovationssystem. Samtidigt 

vill jag påpeka att min avhandling utformats i ständig växelverkan mellan teori och 

praktik. Det är inte så att jag låtit vissa teorier styra insamlingen av allt empiriskt 

material eller att jag enbart utgått från det empiriska materialet i mina teoretiska 

resonemang. Istället har min avhandlingsprocess kännetecknats av det som inom 

forskningsmetodologi kallas för ’abduktion’. Enligt denna metod pendlar forskaren 

ständigt mellan teori och praktik, på ett sätt som skapar en ömsesidig påverkan mellan 

dessa (Eriksson & Widersheim-Paul 1997, sid 229). I kapitlet om 

kunskapsutvecklingens metodologi resonerar jag mer ingående kring denna 

pendelrörelse i min avhandlingsprocess.   

 

’Innovationssystem’ har under det senaste decenniet utvecklats som teoretiskt begrepp 

i forskningen, vid sidan av ’triple helix’ och ’kluster’. Dessa begrepp speglar det 

faktum att innovationer inom forskningen alltmer kommit att betraktas som beroende 

av ett system av institutionella och kulturella sammanhang. Det vill säga att 
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innovationer antas uppstå med hjälp av vissa sorters samverkansnätverk som stöttas av 

lagar, regler, normer med mera (Asheim 2005, sid 33-34). ’Samverkansnätverk’ 

definieras här som löst kopplade interaktioner mellan deltagare som är ömsesidigt 

beroende av varandra. Det är en frivillig organisering med horisontella strukturer där 

deltagarna styr sig själva. Deltagarna kan vara såväl enskilda personer som 

organisationer (jmfr Gossas 2006, sid 24; Wistus 2010, sid 29). Nätverk kan ställas i 

kontrast till organisationer, som är mer formellt uppbyggda med stadgar och reglerat 

medlemskap (se Jacobsen & Thorsvik 1998). Jag har valt att använda 

samverkansnätverk som beteckning för de konstellationer av aktörer som främjar 

innovation genom att gemensamt utveckla ny, efterfrågad kunskap. Detta eftersom jag 

menar att denna beteckning är tillräckligt bred för att omfatta såväl kluster och 

innovationssystem som andra sorters konstellationer.  

 

Användningen av en systemansats i forskning och politik har syftat till att synliggöra 

hur ett samspel mellan aktörer från olika samhällssektorer påverkar hur - och vilka - 

innovationer som kommer till stånd (Frykfors 2005, sid 6). Inom forskningen 

lanserades denna systemsyn på innovation på bred front i slutet av 80- och i början av 

90-talet (Granat Thorslund m.fl. 2006, sid 17; Eklund 2007, sid 41; Lavén 2008, sid 59 

& 63). Policyforskaren Christopher Freemans (1987) analyser av den japanska 

ekonomin under 1980-talet har utpekats som en av de första forskningsstudierna där 

innovationssystem användes som teoretiskt begrepp, då under beteckningen ’nationellt 

innovationssystem’ (Freeman & Lundvall 1988; Eklund 2007, sid 37; Remneland 

2007, sid 27; Lavén 2008, sid 64-65). Han nämnde dock begreppet tidigare än så, i en 

opublicerad rapport från OECD 1982. Lundvall var också tidigt ute när han talade om 

innovationssystem i en forskningsrapport från 1985, men då utan prefixet ’nationellt’ 

(Eklund 2007, sid 37; Remneland 2007, sid 27; Lavén 2008, sid 65). Även Edquist 

använde tidigt begreppet (Freeman & Lundvall 1988; Eklund 2007, sid 37 & 57). 

Dessa byggde emellertid sin forskning om innovationssystem på äldre arbeten av 

nationalekonomen Friedrich List (1841/1885), som var den förste att studera nationella 

system för produktion och lärande. Enligt Lundvall (2006a, sid 3) använde List dock 

inte begreppet innovationssystem, utan refererade istället till ’produktionssystem’. 
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Begreppet ’triple helix’ lanserades i mitten av 90-talet av Leydesdorff & Etzkowitz 

(1996) i syfte att visa hur stat, näringsliv och akademi samverkar kring utvecklingen 

av innovationer (Lavén 2008, sid 74). Vad gäller kluster som forskningsteoretiskt 

begrepp har företagsekonomen Michael Porter (1990) utpekats som en av de första 

forskarna att använda det (Nuur 2005, sid 46; Granat Thorslund m.fl. 2006, sid 17; 

Eklund 2007, sid 16; Lavén 2008, sid 68). 

 

Inom innovationsforskningen har en rad olika definitioner på begreppet ’innovation’ 

framförts. Varje definition utgör ett unikt sätt att förstå vad innovation är och valet av 

synsätt får konsekvenser för vilket spektrum av aktörer och verksamhetsområden som 

uppmärksammas i forskningsstudier och policyprogram rörande innovationssystem. 

Därför ska jag här redogöra för hur innovation har definierats inom forskningen och 

diskutera hur dessa definitioner avspeglar avvägningen mellan ett uppifrån- respektive 

ett nedifrånperspektiv som analytiska ansatser. Grovt sett kan forskningsdefinitionerna 

av begreppet innovation delas in i två läger: 

 

• En ’snäv definition’ av innovation där vissa sorters innovation betraktas som 

viktigare än andra utifrån ett uppifrånperspektiv. 

• En ’vid definition’ av innovation som inte i förväg utesluter vissa sorters 

innovation utifrån ett nedifrånperspektiv. 

 

Den mest vida definition av innovation som jag har kunnat finna framförs av 

policyforskaren Mats Benner (2005, sid 5 & 10). Han menar att innovation kan ses 

som en benämning på en process där nya idéer kommer till användning. I detta synsätt 

går det att urskilja att innovation omfattar två led. Ett led av idéutveckling - det vill 

säga uppfinnande - och ett annat led där dessa idéer tas i bruk - det vill säga ett 

nyttiggörande av uppfinningarna. Denna tudelning speglas även i den vida definition 

av innovation som jag hittat hos Frankelius (2005, sid 210), där innovationer ses som 

något principiellt nytt som tas emot och skapar ett värde i samhället. Det värde som 

skapas bedöms enligt honom bäst av människor i allmänhet, och då inte enbart i rollen 
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som kunder och konsumenter utan även som medborgare och användare.28 Vad gäller 

uppfinningarnas art så förespråkar Uhlin (2005, sid 159) i sin vida definition av 

innovation att de kan ta sig form av såväl tekniska, finansiella, organisatoriska eller 

sociala uppfinningar. Frankelius (2005, sid 210) tycker sig se ännu fler former: nya 

metoder, produkter, produktionsprocesser, tjänstekoncept och upplevelser.  

 

Enligt Fagerberg (2005, sid 6-7) framfördes det vida synsättet på innovation 

ursprungligen av nationalekonomen Joseph Schumpeter under 1900-talets första hälft. 

Schumpeter såg även exploatering av nya marknader och nya sätt att organisera 

företagande som exempel på innovation (Lavén 2008, sid 55; Schumpeter 2008, sid 

34). I sin forskning om tjänsteinnovationer har innovationsforskaren Ian Miles (2005, 

sid 451) urskiljt ytterligare former av innovation, exempelvis innovation som bygger 

på nya estetiska grepp eller nya sätt att bemöta kunder. Benner (2005, sid 6) talar 

istället i termer av kunskap och menar att all innovation är beroende av tillgång på 

organisatorisk, social, ekonomisk och marknadsbaserad kunskap. Ännu ett perspektiv 

erbjuds av ekonomigeografen Andrew Barry (1999, sid 65) som beskriver hur 

innovation i första hand handlar om nya arrangemang av existerande föremål:   

 

”What is inventive is not the novelty of artefacts in themselves, but the 

novelty of the arrangements with other activities and entities within 

which artefacts are situated. And might be situated in the future.”   

 

I kontrast till dessa vida definitioner av innovation har betydligt snävare varianter 

framförts. Dessa bygger på samma tudelning mellan två led - idéutveckling och 

nyttiggörande - men skiljer sig när det gäller synsättet på vilka uttryck som dessa två 

led kan ta sig. Vad gäller nyttiggörandet så avgränsar de snäva definitionerna av 

innovation detta till att främst röra kommersialisering av akademisk forskning, menar 

Benner (2005, sid 11). Vad gäller idéutvecklingen så fokuserar de snäva definitionerna 

                                                 
28 Enligt Svenska Akademiens Ordbok definieras ’kund’ som en person som står i affärsförbindelse till någon, 
’konsument’ som en person som förbrukar en vara, ’medborgare’ som en person som tillhör en viss stat och 
därmed åtnjuter vissa rättigheter och skyldigheter, samt ’användare’ som en person som tar något i bruk med ett 
visst syfte (http://g3.spraakdata.gu.se/saob 15 sep 2009). 
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främst uppfinningar av en viss form: nya produkter och delvis även nya 

produktionsmetoder (Fagerberg 2005, sid 6-7). Till detta fogar Edquist (2005, sid 185) 

iakttagelsen att de snäva definitionerna av innovation fokuserar tekniska innovationer 

snarare än tjänsteinnovationer eller organisatoriska innovationer. Statsvetaren Janerik 

Gidlund har tillsammans med Frankelius kallat detta för ’teknikfällan’, det vill säga att 

med innovationer endast avse teknik eller tekniska produkter. Deras genomgång av 

litteraturen på innovationsområdet visar att denna ofta hamnar i just denna fälla 

(Gidlund & Frankelius 2003, sid 58). Vad som betraktas som ’teknik’ är dock inte en 

självklarhet, vilket diskuteras av Nyberg (2009, sid 3): 

 

”Definitions of the concept ‘technology’ (…) vary from the very specific 

and limited to very broad and inclusive (…). Technology can refer to 

material objects of use to humanity, such as machines, hardware or utensils, 

but can also encompass broader themes, including systems, methods of 

organization, and techniques. A very specific and limited definition of 

‘technology’ and related concepts increases the risk of excluding important 

aspects.” 

 

Jag menar att de snäva definitionerna av innovation innebär en onödig avgränsning 

gentemot aktörer och verksamhetsområden som kan visa sig spela roll för främjande 

och utveckling av innovationer. De speglar därmed ett uppifrånperspektiv som 

analytisk ansats där vissa former av innovation (teknik och tekniska produkter) 

tillskrivs ett högre värde än andra (tjänster och organisering). En viss sorts 

nyttiggörande (konsumtion på en privat marknad) betraktas där som mer värdefull än 

andra sorters (medborgares bruk av kostnadsfria varor och tjänster). Min tidigare 

studie av Sveriges innovationspolitik visar hur de innovationssystem och kluster som 

prioriterats främst återfinns i de mansdominerade näringsgrupperna bas- och 

tillverkningsindustri samt ny teknik (Lindberg 2008, 2009, 2010). Det 

innovationspolitiska stödet främjar därmed mestadels näringar som byggt upp sina 

verksamheter med hjälp av innovationer i form av ny teknik och nya tekniska 

produkter, precis som i de snäva definitionerna av innovation. Det finns därmed en 
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koppling mellan de snäva definitionerna av innovation å ena sidan och 

mansdominerade näringar å den andra. Detta gör att jag ser de vida definitionerna av 

innovation som mer framkomliga när det gäller att få syn på de aktörer (kvinnor) och 

verksamhetsområden (näringar med många kvinnor) som givits en låg prioritering 

inom innovationspolitiken utifrån ett nedifrånperspektiv som analytisk ansats. 

 

Slutligen vill jag lyfta fram Frankelius angreppssätt för att studera organisering och 

klassificering av innovationssystem, tillsammans med ytterligare några angreppssätt 

som berikar och kompletterar detta. Frankelius (2005, sid 209) använder sig av ett 

kritiskt angreppssätt i syfte att utmana ”det förhärskande perspektivet inom 

innovationsområdet”. Därigenom vill han synliggöra hur det rådande sättet att studera 

innovationssystem osynliggör eller förtiger det som inte passar in i det dominerande 

tankesystemet (ibid, sid 213). I det analysfilter han utvecklat för studier av 

innovationssystem finns tre dimensioner som är särskilt intressanta för min 

avhandling:  

 

• Studieobjekt - visar vilka samhällssektorer som organiseringen berör 

• Antaganden - visar hur innovationer antas uppstå i organiseringen 

• Omvärldsfaktorer - visar hur omvärlden antas påverka organiseringen 

 

I sitt analysfilter visar Frankelius (2005, sid 215-217) hur de vägval som görs i 

innovationssystem oundvikligen placerar sig någonstans mellan två extremer i var och 

en av dessa dimensioner. När det gäller den första dimensionen - val av studieobjekt - 

utgörs de två extremerna av privat sektor respektive alla samhällssektorer (offentlig, 

privat, akademisk, ideell/civil sektor). Här fokuseras sålunda vilka aktörer - 

exempelvis företag, politiker, forskare, eldsjälar - som involveras organiseringen. 

Rörande den andra dimensionen - antaganden - består motpolerna av teknik respektive 

sociala relationer. Här blir det synligt hur innovationer antas uppstå i organiseringen - 

via teknisk utveckling eller via mentala och sociala processer. Angående den tredje 

dimensionen av omvärldsfaktorer utgörs ytterligheterna på skalan av traditionella 

ekonomiska faktorer - det vill säga marknadsaktörer i form av köpare, säljare, 
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leverantörer och konkurrenter - respektive nya ekonomiska faktorer - det vill säga ett 

brett spektrum av aktörer och roller. Här avslöjas således hur olika aktörer i omvärlden 

och deras agerande antas påverka organiseringen av innovationssystem.  

 

Frankelius genomgång (2005, sid 218-224) av den befintliga forskningen om 

innovationssystem visar att de flesta studier som gjorts placerat sig ensidigt på dessa 

skalor. Det är främst privata företag, teknik och traditionella ekonomiska faktorer som 

fokuserats. Som en motvikt till detta önskar sig Frankelius (ibid, sid 225-231) se ’ett 

tredje generationens innovationsperspektiv’ som tar hänsyn till innovation även 

utanför den vinstdrivande sektorn (exempelvis i offentlig och ideell sektor), som även 

ser till de sociala relationernas betydelse för innovationssystem och som 

uppmärksammar även andra aktörer och roller än de som utgörs av marknadsaktörer i 

rollen som säljare eller köpare. Jag tycker att den skiljelinje som Frankelius drar 

mellan det rådande innovationsperspektivet å ena sidan, och ett tredje generationens 

innovationsperspektiv å den andra, liknar den skiljelinje jag själv drar mellan ett 

uppifrån- och ett nedifrånperspektiv som analytiska ansatser och politiskt-

administrativa styrmedel. Precis som i uppifrånperspektivet så fokuserar det rådande 

innovationsperspektivet främst ett snävt spektrum av studieobjekt, antaganden och 

omvärldsfaktorer. På motsvarande sätt beaktar såväl nedifrånperspektivet som det 

tredje generationens innovationsperspektiv ett bredare spektrum av aktörer och 

faktorer, vilket innebär en större potential att synliggöra de aktörer som har 

marginaliserats i innovationsforskning och innovationspolitik. Med inspiration från 

Frankelius analysfilter kommer jag att analysera hur vissa antaganden och 

organisatoriska strategier leder till vissa former av innovationer i samverkansnätverk 

som hittills sällan varit föremål för innovationsforskning och innovationspolitik. 

 

Frankelius distinktion mellan den befintliga och den tredje generationens 

innovationsperspektiv har även likheter med Lundvalls (2006a, sid 2) åtskillnad 

mellan en snäv och en vid syn på innovationssystem. Enligt honom har en snäv syn på 

innovationssystem dominerat i Sveriges innovationspolitik, vilken främst innefattat 

forskningsbaserad innovation, formell teknisk infrastruktur och marknadsstyrd 
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forskning. Lundvall (2006b, sid 2) anser att detta har gett upphov till 

’innovationsparadoxer’ där centrala delar i innovationsprocessen förblivit oförklarade. 

Det Lundvall (2006a, sid 3) säger sig sakna är uppgifter om den betydelse som 

människor, kompetens, relationer och interaktion spelar i innovationssystem - vilket 

innefattas i en vid syn på innovationssystem. Jag menar att en vid syn på 

innovationssystem bäst gestaltar den organisering av samverkansnätverk för 

innovation som jag vill skildra. Detta beror på att jag ser en parallell mellan den vida 

synen på innovationssystem och ett nedifrånperspektiv som analytisk ansats, i det att 

båda beaktar ett brett spektrum av aktörer, verksamhetsområden och innovationer i 

relation till innovationssystem och kluster. Jag bedömer alltså den vida synen på 

innovationssystem ha större potential än den snäva när det gäller att ta olika sorters 

kunskap, verksamhetsområden och aktörer i beaktande, utan att i förväg avfärda vissa 

av dessa som irrelevanta. På motsvarande sätt ser jag en parallell mellan den snäva 

synen på innovationssystem och ett uppifrånperspektiv som analytisk ansats, eftersom 

båda utpekar några få förutbestämda aktörer, områden och innovationer som 

betydelsefulla i policyprogram och forskningsstudier.  

 

Utöver Frankelius analysfilter finns flera andra angreppssätt för att studera 

organisering och klassificering av innovationssystem. Ett av dessa är indelningen i 

nationella, regionala och sektoriella innovationssystem (Rimmerfeldt 2005a; Lavén 

2008, sid 66). ’Nationella innovationssystem’ syftar på de aktörer, ramvillkor, resurser 

och den innovationsförmåga som kännetecknar ett land i sin helhet. ’Regionala 

innovationssystem’ anses bestå av de samverkansnätverk som formeras på regional 

nivå. ’Sektoriella innovationssystem’ organiseras utifrån en grupp av branscher, så 

kallade branschknippen. Till detta fogar ekonomhistorikern Magnus Eklund (2007, sid 

81) och industriforskaren Staffan Laestadius (2007, sid 41) ytterligare en variant - 

’teknologiska innovationssystem’ - som antas utgå från framväxande teknologier som 

inte nödvändigtvis begränsas av branschstrukturer. Jag anser att detta angreppssätt inte 

nödvändigtvis påverkar avvägningen mellan ett uppifrån- och ett nedifrånperspektiv, 

varken som politiskt-administrativa styrmedel eller som analytiska ansatser. En sådan 

effekt kan dock uppstå om tillämpningen av angreppssättet görs på ett sätt där vissa 
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aktörer och verksamhetsområden marginaliseras i förväg. Min tidigare studie av 

prioriteringsmönstret i Sveriges innovationspolitik visar exempelvis hur vissa aktörer 

och områden tillskrivits en mer framträdande betydelse i urvalet av regionala och 

sektoriella innovationssystem än andra (Lindberg 2008, 2009, 2010).    

 

’Triple helix’ är ytterligare ett angreppssätt för att studera hur innovationssystem 

organiseras och klassificeras. Där studeras samverkansnätverk för innovation utifrån 

de aktörer som ingår. Näringsliv, stat och akademi anses i denna typologi utgöra de tre 

huvudsakliga aktörerna (Rimmerfeldt 2005b; Remneland 2007, sid 28; Lavén 2008, 

sid 14). Leydesdorff & Etzkowitz (1996) utvecklade enligt Lavén (2008, sid 74) triple 

helix som en reaktion mot innovationssystemförespråkarnas tendens att främst 

fokusera näringslivets relation till universiteten, där staten förpassas till en 

undanskymd roll. I triple helix lyfts statens innovationsfrämjande potential fram vid 

sidan av de två övriga samhällssektorernas. Även denna utvidgning till tre parter kan 

dock betraktas som en onödig avgränsning. Detta eftersom de aktörer som varken 

tillhör stat, näringsliv eller akademi - men som trots det kan ha inflytande i 

innovationssystem - då utesluts i förväg. På detta sätt överensstämmer triple helix med 

ett uppifrånperspektiv som analytisk ansats och politiskt-administrativt styrmedel.  

 

I politiken sätts inte sällan likhetstecken mellan innovationssystem och triple helix (se 

t.ex. Rimmerfeldt 2005a & 2005b). Lavén (2008, sid 93) menar att detta förfarande 

gjort triple helix till en statligt sanktionerad norm för organisering av 

innovationssystem. Innovationsforskaren Terry Shinn (2002, sid 604-606) anser att det 

funnits tendenser till en liknande generalisering även inom forskningen. Samtidigt 

visar hans litteraturgenomgång att forskningen om triple helix varit starkt empiriskt 

grundad, vilket bidragit till att uppmärksamma skillnader i den praktiska 

organiseringen av olika innovationssystem vad gäller vilka aktörer som involveras och 

vilka mekanismer som styr utvecklingen. Detta empiriska fokus stämmer bättre 

överens med ett nedifrånperspektiv som analytisk ansats, eftersom det inte fastslår 

vissa aktörers betydelse i förväg innan empirin tillåtits visa vilka aktörer som är 

relevanta.  
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Ekonomiforskaren Philip Cooke (m.fl 2004, sid 4) har utvecklat en klassificering för 

innovationssystem där det skiljs mellan ’Institutional Regional Innovation Systems’ 

(IRIS) och ’Entrepreneurial Regional Innovation Systems’ (ERIS). Enligt Cooke 

baseras IRIS på offentlig kunskapsproduktion och offentliga organisationer för 

kunskapsöverföring i form av exempelvis inkubatorer, laboratorier, handledare och 

andra mellanhänder. Entreprenörskapsforskaren Håkan Ylinenpää (2008, sid 68-69) 

beskriver IRIS som grundat i ingenjörskunskaper där planeringen sker i förväg och på 

lång sikt, och där de huvudsakliga aktörerna utgörs av etablerade organisationer från 

olika samhällssektorer. ERIS, däremot, kännetecknas enligt Ylinenpää av en avsaknad 

av etablerade nätverk och andra strukturer. Där knyter enskilda aktörer - till exempel 

entreprenörer, riskkapitalister och inkubatorer - an till varandra först när behov 

uppstår. Innovationssystemet utvecklas då allt eftersom utan långsiktig planering.  

 

Skillnaden mellan IRIS och ERIS kan jämföras med den upptäckt som gjorts av 

Nyberg (2002, sid 215-216). Hon visar att innovationsprocessers karaktär och resultat 

skiljer sig åt beroende på om uppfinnaren befinner sig inom en stor organisation eller 

om hon bedriver sitt uppfinnande på egen hand. I en stor organisation finns existerande 

nätverk och strukturer att tillgå när det gäller att utforma och marknadsföra en 

innovation medan de enskilda uppfinnarna får bygga upp sina samverkansnätverk 

själva. Jag menar att det går att dra en parallell mellan IRIS och ett uppifrånperspektiv 

som analytisk ansats i och med att båda utgår från samverkan inom redan etablerade 

strukturer, där vissa aktörer tas för givna. På motsvarande sätt ser jag en parallell 

mellan ERIS och ett nedifrånperspektiv som analytisk ansats där samarbetet byggs upp 

efter behov utifrån ett brett spektrum av aktörer.     

 

Referensramens element av nedifrån- och uppifrånperspektiv 

De tre grupper av teorier som jag lyft fram i detta kapitel - nedifrånperspektiv i studier 

av politik, görande av kön i politik och forskning, samt organisering och klassificering 

av innovationssystem - bildar tillsammans avhandlingens analytiska referensram. 

Denna referensram kan belysa de insikter som mitt empiriska material ger upphov till 
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angående hur insatser för att främja kvinnors företagande och innovation kan relateras 

till innovationsforskning och innovationspolitik. Jag har visat hur Carlssons icke-

hierarkiska angreppssätt kan hjälpa mig att studera innovationspolitik och 

innovationssystem utifrån ett nedifrånperspektiv som analytisk ansats, där inga aktörer 

eller verksamhetsområden utesluts i förväg. Med inspiration av begreppet 

’implementationsstrukturer’ kan jag analysera hur innovationssystem byggs upp av 

komponenter och relationer utifrån frågorna: ”Vad är problemet?”, ”Vilka deltar?”, 

”Med vilka strategier och syften sker deltagandet?”. Vidare har jag diskuterat 

angreppssättet ’doing gender’ som operationaliserar kön som någonting som görs i 

interaktion mellan människor. Denna operationalisering tillämpas i Bacchis 

angreppssätt ’What’s the problem?’ som kan vara användbart för att urskilja vilka 

problemrepresentationer som ligger till grund för innovationspolitiken och 

organiseringen av innovationssystem. Detta angreppssätt belyser även vilka effekter 

olika problemrepresentationer får för olika aktörers möjlighet att bidra till och dra 

nytta av de statliga satsningarna på detta område.  

 

I anslutning till Bacchi tog jag upp Blake & Hansons synsätt där social och geografisk 

kontextualisering anses vara avgörande för hur olika innovatörer och innovationer 

värderas och stöttas av det omgivande samhället. Utifrån ett resonemang kring hur 

innovation definierats inom forskningen drog jag slutsatsen att en vid syn på 

innovation och innovationssystem är mest förenligt med ett nedifrånperspektiv som 

analytisk ansats. Slutligen avhandlade jag Frankelius analysfilter som kan hjälpa mig 

att synliggöra vilka aktörer, sektorer, relationer och ekonomiska faktorer som värderas 

i ett innovationssystem. Analysfiltret utgör grund för att kunna bedöma avvägningen 

mellan ett uppifrån- eller ett nedifrånperspektiv som politiskt-administrativa styrmedel 

i innovationspolitik och som analytiska ansatser i befintlig innovationsforskning. Jag 

diskuterade även andra sätt att studera innovationssystem, bland annat ’triple helix’ 

som utifrån ett uppifrånperspektiv som politiskt-administrativt styrmedel och analytisk 

ansats pekar ut näringsliv, stat och akademi som de tre viktigaste aktörerna.       

 

I Tabell 3 nedan sammanfattas den analytiska referensramens element av nedifrån- 
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respektive uppifrånperspektiv som analytiska ansatser. Under rubriken ’analytisk 

referensram’ ryms i tabellen tre av de teorier som ingår i referensramen: Carlssons 

angreppssätt för icke-hierarkiska studier av politik, Bacchis angreppssätt ’What’s the 

problem?’ för att studera problemrepresentation i politik, samt Frankelius analysfilter 

för studier av innovationssystem. För varje teori uppmärksammas flera delområden, 

som avspeglar det som framstått som mest väsentligt i teorierna för området 

innovationspolitik och innovationssystem. Under rubriken ’element’ ryms i tabellen de 

drag av nedifrån- respektive uppifrånperspektiv som jag urskiljt i de tre teorierna och 

deras delområden. Längre fram kommer jag särskilt att använda teoriernas element av 

nedifrånperspektiv för att belysa de insikter som mitt empiriska material ger upphov 

till.   

 

Analytisk referensram Element 
Teori Delområde Nedifrånperspektiv Uppifrånperspektiv 

Politik Många olika aktiviteter Policyprogrammens åtgärderCarlssons  
icke-hierarki Aktörer i politiken Många olika aktörer Politiker och tjänstemän 

Problem-
representation 

Innovation som 
kontextualiserat 

Innovation som universellt Bacchis ’What’s 
the problem?’ 

Effekter Många olika innovatörer 
& innovationer främjas 

Enbart vissa innovatörer & 
innovationer främjas 

Studieobjekt Alla 
samhällssektorer 

Privat sektor 

Antagande Sociala relationer Teknisk utveckling 

Frankelius 
analysfilter 

Omvärldsfaktorer Nya ekonomiska faktorer Traditionella ekonomiska 
faktorer 

 
Tabell 3. Den analytiska referensramens element av nedifrån- och uppifrånperspektiv  
 

Sammanfattning och avstamp 

I detta kapitel har jag diskuterat den teoretiska grunden till hur spänningsfältet mellan 

ett uppifrån- och ett nedifrånperspektiv påverkar hur kön görs i innovationsforskning 

och innovationspolitik. Det är framförallt tre grupper av teorier som jag lyft fram: 

nedifrånperspektiv i studier av politik, görande av kön i politik och forskning samt 

organisering och klassificering av innovationssystem. I dessa grupper ingår bland 

annat Carlssons angreppssätt för icke-hierarkiska studier av politik, Bacchis 

angreppssätt för att studera problemrepresentation i politiken och Frankelius 

angreppssätt för studier av innovationssystem. Kapitlet inleddes emellertid med en 
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presentation av den analysmodell för genusforskning om innovationssystem som jag 

kommer att använda för att belysa de insikter som mitt empiriska material ger upphov 

till. Jag argumenterade för att analysmodellen synliggör spänningsfältet mellan ett 

uppifrån- och ett nedifrånperspektiv i innovationsforskning och innovationspolitik. 

Detta i och med att den via sina fyra cirklar riktar uppmärksamheten mot hur 

problemrepresentation, organisering och effekter i innovationssystem hänger ihop.  

 

Därefter uppmärksammade jag Carlssons angreppssätt som visar att det kan pågå en 

rad aktiviteter med koppling till ett politikområde som inte är iscensatta av offentliga 

aktörer via policyprogram. Med hjälp av ’implementationsstrukturer’ kan flera av de 

aktörer, problem och lösningar som är kärnan i en organisering identifieras. I kapitlet 

lyfte jag även fram de genusteoretiska referensramarna för min avhandling. Att 

behandla kön som ett verb - det vill säga som någonting som görs i interaktion mellan 

människor - möjliggör en analys av såväl stabilitet som förändring i hur människor 

kategoriseras och värderas utifrån föreställningar om kön. När detta perspektiv 

tillämpas på innovationspolitik och innovationsforskning framtonar en bild där män 

och kvinnor - utifrån segregerande och hierarkiska föreställningar om kön - inte 

framställs som lika värdefulla i relation till innovationssystem och kluster. I detta 

ligger ett maktperspektiv där män och mansdominerade näringar utgör norm för 

politiken och forskningen och där kvinnor och näringar med många kvinnor inte anses 

passa in.  

 

Det finns dock ett visst handlingsutrymme att omförhandla dessa föreställningar om 

kön, vilket pionjärforskningen om genus i innovationspolitik och innovationssystem 

visar. Där poängteras vikten av en ökad medvetenhet om sociala maktrelationers 

betydelse för organiseringen av innovationssystem och kluster, samt för de resultat 

som dessa samverkansnätverk ger upphov till. Via Bacchis angreppssätt för att studera 

problemrepresentation inom politiken, ’What’s the problem represented to be?’, 

uppmärksammade jag hur de värderingar och vägval som ligger bakom utformningen 

av politiken på ett visst område och de ’levda effekter’ som dessa ger upphov till kan 

synliggöras och utmanas. En annorlunda problemrepresentation skulle kunna påverka 
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vem som tillåts bidra till och dra nytta av politiken, inte minst utifrån ett 

genusperspektiv.  

 

I relation till Frankelius analysfilter för studier av innovationssystem argumenterade 

jag för att tre dimensioner är särskilt intressanta för min avhandling: studieobjekt, 

antaganden och omvärldsfaktorer. Frankelius slutsats är att den befintliga forskningen 

om innovationssystem främst fokuserat privata företag som studieobjekt, teknik som 

centralt antagande och traditionella ekonomiska omvärldsfaktorer. Utöver Frankelius 

analysfilter uppmärksammade jag ytterligare några angreppssätt för studier av 

innovationssystem, bland annat ’triple helix’, kontrasten mellan institutionella och 

entreprenöriella innovationssystem, samt indelningen i nationella, regionala, 

sektoriella och teknologiska innovationssystem. Eftersom jag vill gestalta de aktörer 

och verksamhetsområden som har givits en låg prioritet i politik och forskning har jag 

i detta kapitel särskilt intresserat mig för hur den analytiska referensramens element av 

nedifrånperspektiv kan användas för att belysa de insikter som mitt empiriska material 

ger upphov. Detta tydliggjordes via en tabell där jag sammanfattade de tre teoriernas 

element av nedifrån- och uppifrånperspektiv. Mitt intresse för hur 

innovationsforskning och innovationspolitik kan gestaltas ur olika perspektiv 

avspeglas i nästa kapitels vetenskapsteoretiska och metodologiska resonemang om min 

ambition att skapa en gemensam kunskapsutveckling tillsammans med aktörer utanför 

akademin. 
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4. Kunskapsutvecklingens metodologi 
 

I detta kapitel diskuterar jag hur den kunskap som jag har varit med om att utveckla 

under min avhandlingsprocess har formats av en pendelrörelse mellan praktik och 

teori. Denna pendelrörelse uppmuntrar mig att rannsaka hur jag gått tillväga för att 

samla in det empiriska material som min avhandling bygger på. Vetenskapsteori och 

metod knyter i mitt fall an till varandra, vilket gör att jag presenterar dessa på ett sätt 

där jag kontinuerligt rör mig däremellan. I kapitlet resonerar jag bland annat kring min 

relation till de fyra samverkansnätverk som min empiri omfattar. Jag diskuterar även 

hur min avhandlingsprocess har genomförts i gränslandet mellan en interaktiv och en 

genusvetenskaplig forskningsansats. I detta gränsland har samverkan mellan forskare 

och aktörer utanför akademin berikats av en utökad inkludering i kunskapsproduktion 

och av tillvaratagandet av marginaliserad kunskap. På så sätt utgör detta gränsland en 

viktig pusselbit i det nedifrånperspektiv jag tillämpar som analytisk ansats. En 

fundering som jag löpande väver in i texten är hur gränslandet mellan en interaktiv och 

en genusvetenskaplig forskningsansats påverkar validiteten - det vill säga 

tillförlitligheten - i mina forskningsresultat. På dessa sätt blir detta kapitel centralt för 

den interaktivt drivna teoriutveckling på området innovationspolitik och 

innovationssystem som avhandlingen bidrar till. Den interaktiva och 

genusvetenskapliga metoden bidrar således till att skapa ny kunskap om 

innovationssystem. Kapitlet är också viktigt för den interaktiva forskningsprocessens 

potential att förändra innovationsforskning och innovationspolitik. En kort redogörelse 

för min resa från projektledare till doktorand inleder kapitlet. Beskrivningen av denna 

resa avspeglar min strävan att lyfta fram mig själv som handlande subjekt i 

avhandlingsprocessen. 

 

Från projektledare till doktorand 

Hösten 2002 anställdes jag som projektledare vid Emma Resurscentrum, ett lokalt 

resurscentrum för kvinnor i Vilhelmina. Det var mitt första arbete efter avslutad 

utbildning till statsvetare vid Mitthögskolan i Östersund, och jag tog mig an 

arbetsuppgifterna med samtidig tillförsikt och nervositet. Fram till våren 2005 kom jag 
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att driva en rad projekt i Emma Resurscentrums regi. Det huvudsakliga projekt som 

jag arbetade med hade titeln Klusterbygge ur ett jämställdhetsperspektiv. Genom detta 

projekt ville styrelsen i Emma Resurscentrum undersöka hur de nya verktyg - kluster 

och innovationssystem - som initierats inom den regionala utvecklingspolitiken kunde 

användas i de näringar som Emma Resurscentrum i tio års tid arbetat för att utveckla, 

det vill säga i branscher där många kvinnor valt att vara anställda eller driva företag. 

Det handlade till exempel om turism, livsmedelsförädling och kultur.  

 

Under projektets gång kom jag att bygga upp både en praktisk och teoretisk kunskap. 

Den praktiska kunskapen utvecklades i Emma Resurscentrums kamp för att kvinnor 

skulle kunna leva och verka i Vilhelmina med omnejd i ljuset av genomförandet av de 

regionala tillväxtprogrammen. Den teoretiska kunskapen utvecklades med inspiration 

från existerande forskning kring regional utvecklingspolitik och genus. I efterhand har 

jag redogjort för denna kunskapsresa i en rapport utgiven vid Luleå tekniska 

universitet (Lindberg 2006). I de rapporter som jag var med om att ge ut vid Emma 

Resurscentrum konstaterades att såväl politik som forskning kring kluster och 

innovationssystem nästan uteslutande fokuserade branscher där män dominerade som 

anställda och företagare. Eftersom vi tyckte att denna ensidighet i urvalet av branscher 

inte var rättfärdigad inledde vi en egen inventering av pågående utvecklingsprocesser 

inom branschknippen som sysselsätter många kvinnor.  

 

När min projektanställning vid Emma Resurscentrum led mot sitt slut, anställdes jag 

som doktorand i projektet Lyftet vid Luleå tekniska universitet. Projektet genomfördes 

under perioden 2005-2007 och finansierades via Vinnovas utlysning Genusperspektiv 

på innovationssystem och jämställdhet och EU:s strukturfonder Mål 1.29 Lyftet tog 

avstamp i det arbete för att främja kvinnors företagande och innovation som utförts av 

Emma Resurscentrum och tre andra regionala samverkansnätverk. Mina erfarenheter 

från Emma Resurscentrum kom därmed att ligga till grund för mitt avhandlingsarbete, 

vilket bidragit till avhandlingens interaktiva angreppssätt. Inom Lyftet, som drevs i 

                                                 
29 Lyftet finansierades även indirekt via projektet Kvinnors Företagande och Regional Utveckling som drevs av 
Mälardalens högskola. Detta projekt finansierades av Nutek, Länsstyrelsen i Västmanland och Länsstyrelsen i 
Södermanland.  



 93

samarbete mellan Luleå tekniska universitet (LTU) och Ekonomihögskolan vid 

Mälardalens högskola (MDH), studerade jag och tre andra forskare - Maria Udén  vid 

LTU samt Anders W Johansson och Lina Stenmark vid MDH - hur fyra regionala 

samverkansnätverk organiserat sitt arbete för att främja kvinnors företagande och 

innovation. Vi ville visa att det finns kvinnor som är aktiva och tar initiativ för att delta 

i, påverka och skapa innovationssystem och andra innovationsinriktade miljöer och att 

dessa kan ses som en tillgång i arbetet för att minska kvinnounderskottet i de miljöer 

som beviljas statliga medel via Sveriges innovationspolitik.  

 

Att det blev just fyra samverkansnätverk som ingick i Lyftet hade att göra med att vi 

sedan tidigare hade upprättat samarbeten med dessa utifrån deras ambition att utmana 

de rådande föreställningarna om kön inom regionalpolitik och innovationspolitik. 

Under projektets gång kom jag främst att intressera mig för den funktion som dessa 

samverkansnätverk fyllde för att utveckla och sprida innovationer. Detta intresse 

återspeglas i följande citat från en av nätverksdeltagarna: 

 

”Det här är för mig ett forum, en arena, där jag får utlopp (för idéer). 

När det ploppar upp idéer kan jag liksom få igång dem här.” 

(Dialogseminarium i Lyftet, 1 juni 2006) 

 

Jag upptäckte att alla fyra samverkansnätverk på var sitt håll hade uppmärksammat hur 

innovationssystem och kluster introducerats som begrepp och verktyg i forskning och 

politik på ett sätt som exkluderade de kvinnor som tagit initiativ till att organisera 

system för att utveckla innovationer och nya företag. Eftersom jag ville gestalta denna 

utmaning av innovationspolitiken på ett mångfacetterat sätt kom alla fyra 

samverkansnätverken att ingå som empiriskt underlag i min avhandling. Den 

forskningsprocess som avspeglas i denna avhandling har därmed utspelats i 

gränslandet mellan tre skilda verksamheter: De projekt som bedrevs av Emma 

Resurscentrum, projektet Lyftet och mitt avhandlingsskrivande. Denna överlappning 

illustreras i Figur 4.  
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Figur 4. Forskning i gränslandet mellan tre skilda verksamheter 

 

Både Lyftet och mitt avhandlingsarbete initierades således utifrån intressen 

artikulerade utanför akademin och genomfördes i nära samarbete mellan forskare och 

nätverksdeltagare.  Utifrån detta menar jag att projektet med fördel kan beskrivas i 

termer av en interaktiv forskningsansats. Denna tankegång vidareutvecklar jag i 

följande avsnitt. 

 

Interaktiv forskning - aktionsforskning - action research  

Såväl mitt forskningsområde som mitt arbetssätt kännetecknas av det som kommit att 

kallas för ’interaktiv forskning’. Inom denna ansats utförs forskning i nära samarbete 

med dem som berörs, på ett sätt som strävar efter att uppnå en så jämlik relation som 

möjligt mellan forskare och övriga deltagare (Svensson m.fl. 2002, sid 1). Här är det 

lämpligt att påpeka att en stor del av de begrepp och kategorier jag använder för att 

beskriva utförandet inte var kända för mig vid tiden för utformandet av Lyftet. Vid den 

tidpunkten tog vi avstamp i en genusvetenskaplig, deltagarinriktad forskningstradition 

(jmfr Gunnarsson 2007) i kombination med företagsekonomen Erik Lindhults (2005) 

tankar om den interaktiva forskarrollen. Dessutom var projektet Kvinnors företagande 

och regional utveckling, som Lina Stenmark och Anders W Johansson förde med sig 

in i Lyftet, uttalat interaktivt (Stenmark & Johansson 2005).    
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Kommunikationsforskaren Marianne Winther Jörgensen (2008, sid 349 & 360) lyfter 

fram tre drag som hon anser kännetecknar alla typer av interaktiv forskning: 1) Att 

olika sorters kunskap integreras i kunskapsutvecklingen, 2) Strävan efter att skapa ett 

jämbördigt samarbete mellan forskare och berörda, 3) Att forskningen uttalat ska bidra 

till förändringsprocesser. I den forskningsprocess som jag har genomgått kan jag se 

alla dessa drag återspeglas. I samarbetet med de fyra samverkansnätverken har deras 

praktiska och teoretiska kunskaper om sitt arbete med att främja kvinnors företagande 

och innovation tillåtits möta de praktiska och teoretiska kunskaper om 

innovationspolitik och regional utvecklingspolitik som vi forskare burit med oss från 

universitetsvärlden. Vi har strävat efter att skapa ett jämbördigt kunskapsutbyte genom 

att anordna dialogseminarier där både nätverksdeltagarnas och forskarnas erfarenheter 

har givits utrymme (tillvägagångssättet vid dialogseminarierna beskrivs längre fram i 

detta kapitel). Vårt mål har varit att förändra den politik och forskning som hitintills 

ägnat lite uppmärksamhet åt de kunskaper som finns inom resurscentra och andra 

samverkansnätverk med kvinnor.  

 

Vilka premisser som ska ligga till grund för en bedömning av tillförlitligheten, eller 

’validiteten’, i interaktiv forskning har varit en central fråga bland aktionsforskare 

(Eikeland 2006; Lindhult 2008; Winther Jörgensen 2008). Enligt sociologen Karin 

Widerberg (2002, sid 18) passar de positivistiska sätten att bedöma validitet inte 

idealen inom den kvalitativa forskning som dagens interaktiva forskning representerar. 

Inom positivismen förespråkas exempelvis intersubjektivitet, där ”i princip (…) alla 

med en vetenskaplig utbildning (ska) tolka processen och resultaten på ungefär samma 

sätt” (Lundquist 1993, sid 52). Den positivistiska forskaren ska inte inverka på 

studieobjektet och forskningssubjekten ska behandlas som objekt (Widerberg 2002, sid 

24). Mer lämpliga validitetskriterier för interaktiv forskning har framförts av ett flertal 

forskare (t.ex. Kvale 1989; Herr & Anderson 2005; Winther Jörgensen 2008). Jag 

kommer att presentera några av dessa kriterier längre fram.  

 

’Action research’ kan ses som det engelska samlingsbegreppet för det som på svenska 

kallas ’aktionsforskning’ eller ’interaktiv forskning’. Rör det sig då om tre olika namn 
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på ett och samma angreppssätt? Mitt svar är att det inte är självklart att dessa begrepp 

är utbytbara. Gunnarsson (2006, sid 120) anser att begreppet aktionsforskning 

förmedlar en önskan om normativ förändring och handling på ett sätt som begreppet 

interaktiv forskning inte gör. Å andra sidan förknippar hon aktionsforskning med en 

inriktning inom svensk forskning som historiskt kännetecknats av att forska ”för” 

snarare än ”med”, vilket hon menar är problematiskt ur ett interaktivt perspektiv. Den 

interaktiva forskningen betonar istället vikten av en gemensam läroprocess mellan 

forskare och deltagare (Gunnarsson 2007, sid 349). Även sociologen Lennart Svensson 

(m.fl. 2002, sid 1; m.fl. 2007, sid 237-238) har uppmärksammat hur den traditionella 

aktionsforskningen har prioriterat deltagarnas önskan om aktion framför forskningens 

efterfrågan på teoretisk utveckling. Begreppet interaktiv forskning kan enligt honom 

vara ett sätt att balansera förändringsambitioner med akademisk kunskapsutveckling. 

Dessutom menar han att forskarens roll som expert och förändringsagent var starkare i 

dåtidens aktionsforskning än i nutidens interaktiva forskning. I den interaktiva 

forskningen tonas forskarens roll ned, jämfört med i aktionsforskningen, och blir 

snarare stödjande än drivande (Svensson 2008, sid 370-371; Gunnarsson 2007, sid 

349).  

 

I relation till min avhandling tycker jag att interaktiv forskning är den etikett som bäst 

stämmer överens med mitt forskningsförfarande. Inom Lyftet har vi nämligen haft 

ambitionen att forska tillsammans med nätverksdeltagarna, snarare än att utföra 

forskning åt dem. Denna ambition försökte vi förverkliga genom gemensamma 

diskussioner och analyser vid dialogseminarierna. Det kan dock diskuteras i vilken 

utsträckning vi lyckades omsätta vår ambition i praktiken, i och med att det i första 

hand varit vi forskare som omvandlat den gemensamma kunskapsbildningen till 

akademiska texter. Att hålla balansen mellan en stödjande och drivande forskarroll har 

varit en central utmaning i Lyftet, men jag anser att diskussionerna vid 

dialogseminarierna varit så pass fria deltagarna emellan att vi snarast var ett stöd än en 

kraft som drev på i en viss riktning. Att jag väljer att etikettera min avhandlingsprocess 

som interaktiv betyder inte att jag är omedveten eller opåverkad av 

aktionsforskningens långa tradition, särskilt inom arbetslivsforskningen i Sverige. 
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Tvärtom är min avhandling influerad av denna tradition. Detta stämmer överens med 

synen att dagens interaktiva forskning kan ses som en fortsättning och 

vidareutveckling av tidigare aktionsforskning (se t.ex. Svensson 2008, sid 370). Det 

harmonierar även med Gunnarssons (2007, sid 349) synsätt, där aktionsforskning 

används som en benämning på hela fältet och interaktiv forskning anses vara en 

specifik inriktning inom detta fält. Mitt metodval speglar även de arbetssätt som 

utvecklats inom genusvetenskaplig forskning, där maktrelationen mellan forskare och 

deltagare samt forskarens egen reflexivitet fokuserats särskilt (ibid, sid 354).  

 

På engelska görs inte samma åtskillnad mellan aktionsforskning och interaktiv 

forskning. Där dominerar begreppet ’action research’. Undantag förekommer dock i 

vissa nordiska forskares engelskspråkiga publikationer där interaktiv forskning 

översatts till ’interactive research’ (se t.ex. Aagaard Nielsen & Svensson 2006). När 

jag i detta kapitel refererar till texter skrivna på svenska använder jag samma begrepp 

som författaren. När jag refererar till engelskspråkiga texter översätter jag det engelska 

begreppet ’action research’ till det svenska begreppet ’aktionsforskning’ (vilket då kan 

inkludera såväl traditionell aktionsforskning som nyare former). I de fall där nordiska 

forskare i sina engelskspråkiga texter översatt begreppet ’interaktiv forskning’ till 

’interactive research’, gör jag helt enkelt motsvarande översättning tillbaka från 

’interactive research’ till ’interaktiv forskning’.   

 

Olika traditioner inom interaktiv forskning och aktionsforskning  

Inom beteckningarna interaktiv forskning och aktionsforskning ryms en rad olika 

metoder och inriktningar. Därför ska jag nu redogöra för de olika traditionerna och 

diskutera hur den variant av interaktiv forskning som jag använt mig av förhåller sig 

till dessa. I Skandinavien finns två traditioner inom aktionsforskning: en pragmatisk 

och en kritisk tradition (Aagaard Nielsen & Steen Nielsen 2006, sid 63). Den första 

traditionen kännetecknas av en pragmatisk inställning till förhållandet mellan tolkning 

och gemensam handling, där uppfattningen är att dessa två moment är omöjliga att 

skilja från varandra. Följaktligen fokuserar denna inriktning främst på dialogen inom 

en grupp. ’Organisatoriskt lärande’ och ’nätverkslärande’ utgör här centrala begrepp i 
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och med att denna tradition syftar till att åstadkomma en dialog deltagarna emellan. 

Denna dialog antas utmynna i nya diskurser som i sig betraktas som en förändring av 

det tillstånd som processen eftersträvat att påverka (Aagaard Nielsen 2007). 

Pedagogerna Kathryn Herr & Gary L Anderson (2005, sid 11 & 13)30 kallar denna 

inriktning för ’organizational development/learning’. De beskriver den som sprungen 

ur socialpsykologen Kurt Lewins arbeten som inleddes under 40-talet. I Skandinavien 

har denna strömning främst representerats av arbetslivsforskningen, där 

arbetsplatsdemokrati har stått i centrum för uppmärksamheten.  

 

Johansson & Lindhult (2008, sid 95-96) hävdar att den pragmatiska traditionen främst 

lämpar sig för situationer som kräver omedelbar handling. I och med detta värderas 

handling där också högre än teori. Konsensus och undvikande av konflikter är enligt 

dem ett annat kännetecken för den pragmatiska traditionen (ibid, sid 101). För Lyftets 

del menar jag att det har skett ett gemensamt lärande inom samverkansnätverken vid 

varje dialogseminarium på ett sätt som liknar den pragmatiska traditionen inom 

aktionsforskning. Den kunskap vi utvecklat har samtidigt utgjort en handling i 

bemärkelsen att deltagarnas självbild förändrats på ett sätt som fått konsekvenser för 

hur de talar om, argumenterar för och utformar sina verksamheter. Vår strävan efter 

gemensam kunskapsutveckling gör det relevant att beakta det validitetskriterium som 

Herr & Anderson (2005, sid 55-56) kallar för ’processvaliditet’. Denna sorts validitet 

kan avläsas i hur de kunskaper som tagits fram har utsatts för ständigt återkommande 

prövning och reflektion. Lyftets process har innehållit återkoppling av empiriska 

sammanställningar och analyser till deltagarna vid dialogseminarierna. Återkopplingen 

har även skett i form av utskick av och respons på vissa av de texter jag skrivit. På så 

sätt har mina och nätverksdeltagarnas slutsatser stämts av och modifierats i flera steg. 

De geografiska avstånden och den tidsprioritering som gjorts har dock inte tillåtit fler 

än ett dialogseminarium per halvår i respektive samverkansnätverk, vilket begränsat 

den gemensamma reflektionen.  

                                                 
30 I sin bok The action research dissertation ger Herr & Anderson (2005) en utförlig beskrivning av vad som 
kännetecknar aktionsforskningens olika traditioner och vilka utmaningar som aktionsforskare ställs inför när det 
gäller relationen till de berörda, forskarrollen och akademins kunskapskrav. Särskilt uppmärksammar de 
aktionsforskande doktoranders situation, som kan uppleva att avhandlingsarbetet ibland är svårt att förena med 
en hög grad av samverkan med omvärlden. 
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Till största delen anser jag dock att Lyftet snarare stämmer in på den kritiska 

traditionen inom aktionsforskning, inte minst eftersom processen kännetecknats av ett 

mer uttalat samspel mellan praktik och teori. Den kritiska traditionen har kopplats till 

det som brukar kallas för ’kritisk teori’ (Aagaard Nielsen & Steen Nielsen 2006, sid 

67-68). I denna tradition anses dialogen mellan forskare och berörda utgöra grund för 

en kritisk nyorientering i deltagarnas vardagsliv. Dialog och handling ses här 

visserligen som sammankopplade, men som två skilda moment. Därmed är denna 

tradition mer inriktad på att avslöja hur vissa ämnen och vissa aktörers subjektivitet 

exkluderas av sin omgivning. Där studeras hur ”sanningar” skapas och hur normer och 

värderingar påverkar detta (ibid, sid 77). Herr & Anderson (2005, sid 15-16) benämner 

samma inriktning som ’participatory research’. Aktionsforskning används då som 

verktyg dels för att utforska de frågor som deltagare i en viss sammanslutning eller i 

ett visst samhälle anser vara viktiga och dels för att underlätta för deltagarna att 

påverka dessa frågor genom egen handling. På så sätt bidrar den kritiska traditionen till 

att åstadkomma social förändring i samhället. Enligt Johansson & Lindhult (2007, sid 

1-2) passar den kritiska traditionen särskilt väl i situationer där kritiskt tänkande och 

reflektion måste föregå handling. De påpekar också att teori tillåts spela en mer 

framträdande roll inom denna tradition. Teori blir då ett verktyg för emancipation, 

vilket skapar förutsättningar för den reflektion som är central i den kritiska traditionen 

inom aktionsforskning. De framhåller också hur den kritiska traditionen betonar 

konflikt snarare än konsensus (ibid, sid 7). 

 

De kunskaper som utarbetats vid dialogseminarierna i Lyftet har satts i relation till 

Sveriges innovationspolitik. I denna politik har de aktörer och innovationsområden 

som samverkansnätverken representerar givits låg prioritet. Därmed menar jag att vårt 

upplägg främst stämmer överens med den kritiska traditionen inom aktionsforskning. 

Vid dialogseminarierna har det som presenterats som sanningar inom 

innovationspolitik och innovationsforskning ifrågasatts och alternativa förståelser av 

hur innovation kan främjas har utvecklats. Detta innebär att processen har 

kännetecknats av en konfliktdimension, i enlighet med Johansson & Lindhults (2007, 
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sid 7) resonemang. Denna process skulle enligt våra planer inspirera till 

teoriutveckling och politisk förändring, vilket stämmer överens med Aagaard Nielsens 

(2007) beskrivning av hur den kritiska traditionen tillskriver den utopiska dimensionen 

en framträdande roll. Reflektion och handling har därmed inom Lyftet betraktats som 

två skilda, men ömsesidigt beroende, moment. Teorier om innovationspolitik, 

innovationssystem och genus har i viss utsträckning använts som en del av den 

gemensamma reflektionen. Detta liknar Johansson & Lindhults (2007, sid 1-2) tankar 

om teori som ett verktyg för emancipation. Det är alltså inte bara i 

avhandlingsskrivandet som begreppen innovationssystem, triple helix och kluster har 

rannsakats och omtolkats, utan detta har gjorts gemensamt av forskarna och 

nätverksdeltagarna i Lyftet.  

 

Att på detta sätt ifrågasätta rådande politik och forskning - och föra fram alternativa 

förståelser och lösningar - tolkar jag som ett uttryck för en ’rhizomatisk validitet’ 

(Lather 1994, sid 44; Winther Jörgensen 2008, sid 358). Denna sorts validitet är 

särskilt relevant vid bedömningar av tillförlitligheten i interaktiv forskning. Det kan 

nämligen användas för att rannsaka huruvida ett forskningsprojekt lyckas ersätta 

ensidiga och auktoritära världsbilder med mindre absoluta former av kunskap. Likt ett 

rhizom - det vill säga ett nät av svamphyfer - tillåts då ett flertal olika aktörer och 

erfarenheter påverka kunskapsutvecklingen inom ett visst område. Detta avspeglas i 

den interaktiva forskningens strävan efter gemensam kunskapsbildning mellan 

forskare och aktörer utanför akademin. På så sätt överlåts det inte åt en enskild aktör - 

till exempel staten - att definiera vilka erfarenheter som är relevanta, exempelvis inom 

innovationspolitiken. Genom dess öppenhet för ett brett spektrum av aktörer och 

erfarenheter tycker jag att den rhizomatiska validiteten harmoniserar med ett 

nedifrånperspektiv som analytisk ansats, där olika aktörers betydelse inte avgörs i 

förväg. Vad gäller projektet Lyftet kan rhizomatisk validitet särskilt urskiljas i 

nätverksdeltagarnas ifrågasättande av de dominerande uppfattningarna i 

innovationspolitiken och innovationsforskningen om hur innovation kan främjas via 

samverkansnätverk. Denna sorts validitet kan därtill utläsas i deras förslag till 

alternativa sätt att främja innovation via samverkan. Även ’transcendent validitet’ har 
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använts för att bedöma huruvida en forskningsprocess bidragit till att utveckla kunskap 

som underminerar det vi redan vet och som överskrider dominerande normer (Lather 

1994, sid 39; Gunnarsson 2007, sid 354-355). 

 

Genusforskning som dimension i interaktiv forskning  

Herr & Anderson (2005, sid 25) uppmärksammar hur ett antal nya dimensioner är på 

väg att utvecklas inom aktionsforskningen. Bland annat pekar de ut genusforskning 

som en sådan. Eftersom genus är centralt i min avhandling vill jag här diskutera hur 

denna dimension påverkar min interaktiva ansats. Den kunskapsproduktion som utförs 

vid högskolor och universitet har under historiens gång ofta varit exkluderande och 

begränsad gentemot vissa aktörer, kunskapsområden och sätt att bedriva och värdera 

forskning - inte minst gentemot kvinnor och genusvetenskapliga forskningsmetoder. 

Enligt Gunnarsson (2006, sid 117-118) finns det anledning att diskutera hur detta 

förfarande begränsat nyttan av och giltigheten i den interaktiva forskningen. Tidigare 

har även andra forskare (t.ex. Maguire 2001; Hansson 2003) uppmärksammat hur lite 

genusforskningen har tillåtits påverka teman och strategier inom den interaktiva 

forskningen.  

 

Gunnarsson (2006, sid 117-118; 2007, sid 349) upprättar dock en bro mellan de två 

forskningsansatserna. Hon poängterar att båda ansatserna har bidragit till att forskning 

kan bedrivas på ett sätt som snarare är inkluderande och omfattande, än exkluderande 

och begränsande, gentemot kvinnor och kvinnors erfarenheter. Inom genusforskningen 

har sociala maktrelationer problematiserats och inom den interaktiva forskningen har 

nära samverkan mellan forskare och berörda under hela forskningsprocessen betonats. 

Winther Jörgensen (2008, sid 353) framhåller att såväl genusforskning som interaktiv 

forskning strävar efter att ge utrymme för ’marginaliserad kunskap’. På så sätt bidrar 

båda dessa forskningsinriktningar till att skapa en sorts ’social kritik’ genom ett 

omfattande deltagande av dem som berörs av forskningsfrågorna (Gatenby & 

Humphries 2000, sid 1). I min avhandling möts de två ansatsernas respektive agendor. 

Mötet inträffar när jag analyserar hur kön görs i innovationspolitik och 

innovationsforskning i samspel mellan olika aktörer. En förutsättning för 
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avhandlingens möte mellan genusforskning och interaktiv forskning är att 

nätverksdeltagarna har varit med om att skapa kunskap och om att omsätta denna 

kunskap i handling under stora delar av forskningsprocessen.  

 

Ytterligare en gemensam nämnare för genusforskning och interaktiv forskning är 

ambitionen att genom den gemensamma kunskapsutvecklingen åstadkomma normativ 

förändring i demokratiskt syfte, det vill säga politisk aktion och emancipation 

(Gatenby & Humphries 2000, sid 2). ’Aktionsorienterad genusforskning’ har lanserats 

som benämning på forskning som bedrivs tillsammans med de berörda och som aktivt 

försöker synliggöra och förändra de sätt som kön görs på (Andersson m.fl. 2008, sid 

22; Amundsdotter 2009, sid 55; Andersson m.fl. 2009, sid 32). Jag menar att min 

avhandling uttrycker en strävan efter förändring. Genom att sätta erfarenheterna från 

främjandet av kvinnors företagande och innovation - där näringar med många kvinnor 

stått i centrum - i relation till innovationspolitiken och innovationsforskningen - där 

mansdominerade näringar stått i centrum - vill jag visa vilka förändringar som är 

nödvändiga för att denna politik och forskning ska gynna människor oavsett kön. I 

detta liknar min drivkraft det som Herr & Anderson (2005, sid 75) kallar för ’the 

activist stance’. Där drivs forskaren inte bara av en önskan att utveckla ny kunskap på 

ett mer demokratiskt sätt, utan även av en vilja att bidra till det empiriska sammanhang 

som forskningen utgår från.  

 

Den avvägning som jag har gjort mellan kunskapsutveckling och förändring medför att 

avhandlingens bidrag ligger på två plan. Dels i en interaktivt driven teoriutveckling på 

området innovationspolitik och innovationssystem. Dels i den interaktiva 

forskningsprocessens potential att förändra innovationsforskning och 

innovationspolitik. Jag vill gestalta några av de samverkansnätverk för innovation som 

tar avstamp i kvinnors företagande och innovation. Detta eftersom jag tror att 

erfarenheterna från dessa insatser kan bidra till att vidareutveckla befintliga teorier om 

hur innovation kan främjas genom ökad samverkan. För att min empiri ska kunna 

bidra till teoriutveckling använder jag erfarenheterna från insatserna för att kvinnors 

företagande och innovation till att utmana existerande teorier om innovationspolitik 



 103

och innovationssystem. Även min analytiska referensram bidrar till denna utmaning. 

Där ingår bland annat teorier om hur kön görs, om hur relationen mellan kön och makt 

i politik ser ut samt om hur genusrelationer påverkar innovationssystem och kluster. 

Därmed menar jag att interaktiv forskning kan bidra såväl till praktisk förändring som 

till teoretisk utveckling. Även om det i första hand är forskare som har tid, finansiering 

och utbildning till att skriva akademiska texter tror jag att aktörer utanför akademin 

mycket väl kan bidra till att vidareutveckla de teoretiska begrepp och modeller som 

används inom forskningen. I praktiken kan det emellertid vara så att den praktiska 

förändring som eftersträvas av deltagarna i ett interaktivt forskningsprojekt prioriteras 

framför analyser med syfte att förfina existerande akademiska teorier. Samtidigt kan 

aktörer utanför akademin bidra till att den akademiska teorin berikas med nya 

forskningsområden, nya forskningsfrågor och nya behov av teoriutveckling. 

 

Att genom forskning åstadkomma förändring är centralt i det validitetsmått som 

psykologen Steinar Kvale (1989, sid 75-76) kallar för ’pragmatisk validitet’. Herr & 

Anderson (2005, sid 55) använder istället begreppet ’resultatvaliditet’ för att bedöma 

huruvida forskningen lett fram till en lösning på det problem som motiverade 

forskningsinsatsen. I den forsknings- och utvecklingsprocess som bedrivits i Lyftet 

tycker jag att pragmatisk validitet kan utläsas i tre fall. Dels i nätverksdeltagarnas 

ökade vilja och förmåga att själva argumentera för offentliga medel till sina 

verksamheter. Dels i inlemmandet av deras erfarenheter i forskningen om innovation 

och innovationssystem. Dels i utvecklingen av metoder för att planera och genomföra 

innovationspolitik på ett sätt som når bortom begränsande genuskonstruktioner. Jag 

har med egna ögon sett att deltagarna efter dialogseminarierna har hanterat begrepp 

som innovation, innovationssystem och kluster med ett större självförtroende och att 

de relaterar dessa begrepp till sina egna verksamheter på ett mer kritiskt och fruktsamt 

sätt än tidigare. Detta stämmer överens med Winther Jörgensens (2008, sid 357-358) 

uppfattning att den förändring som ett interaktivt projekt ger upphov till kan bestå av 

såväl organisatoriska som beteendemässiga förändringar. Vi har emellertid inte låtit 

göra någon formell utvärdering av Lyftets effekter på innovationspolitik och 

innovationsforskning.  
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Gunnarsson (2007) menar att den genusvetenskapliga och den interaktiva forsknings-

traditionen kan stärka varandra vad gäller bedömningsgrunderna för tillförlitlighet i 

forskning. Hon hänvisar till sociologerna Helga Nowotny, Peter Scott & Michael 

Gibbons (2001, sid 167) som lanserat ’socialt robust kunskap’ som validitetskriterium. 

Det innebär att den kunskap som utvecklas ska vara framtagen i samarbete med och 

verifierad av de aktörer som verkar i den kontext som beskrivs och analyseras 

(Gunnarsson 2006, sid 7). Kunskap betraktas då som någonting som kan se olika ut 

beroende på vilka maktrelationer och kontexter som fokuseras (Nowotny m.fl. 2001, 

sid 142). Den sociala robustheten i en viss forskningsstudie kan endast bedömas i den 

specifika kontext där empirin inhämtas. Det kan uttryckas som att kunskapen 

”kontextualiseras” (ibid, sid 167). Detta stämmer överens med genusforskningens 

ambition att utvidga arenan för kunskapsproduktion, på ett sätt som betraktar 

människors erfarenheter och kunskaper som likvärdiga oavsett kön och där 

maktrelationer baserade på föreställningar om kön problematiseras (Gatenby & 

Humphries 2005, sid 2; Gunnarsson m.fl. 2007, sid 12). Andersson (m.fl. 2008, sid 30-

31) framhåller att aktionsorienterad genusforskning ”genererar ytterst tillförlitliga 

forskningsresultat just därför att tolkningarna diskuteras med deltagarna”. I och med 

att jag studerar hur fyra regionala samverkansnätverk främjar kvinnors företagande 

och innovation har vår gemensamma process utmynnat i lokalt kontextualiserad 

kunskap om hur sådana verksamheter organiseras i praktiken. Att jag sätter 

nätverksdeltagarnas verklighetsbeskrivningar i relation till de universella modeller som 

förespråkas i innovationsforskning och innovationspolitik bidrar till att kontextualisera 

villkoren för genomförandet av politiken. 

    

Interaktivitet i avhandlingsprocessens olika faser 

I sitt bidrag till en svensk antologi om interaktiv forskning skriver Svensson (2002, sid 

13) att det under alla faser i forskningsprocessen bör finnas en nära samverkan mellan 

forskare och deltagare. Några av de faser han nämner är beslut om deltagande, 

problemformuleringen, val av metoder, insamling av data, analysarbete samt 

presentation av resultaten. Hur de olika aktörer som berörs av forskningsområdet och 
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forskningsfrågan har involverats i processen påverkar enligt Herr & Anderson (2005, 

sid 56) den ’demokratiska validiteten’. Frågor som kan ställas utifrån denna sorts 

validitet är exempelvis: Vilka aktörer har bjudits in att medverka? I vilken omfattning? 

Hur djupt har samarbetet egentligen varit? Jag anser att jag i min avhandlingsprocess 

har strävat efter att vara demokratisk i första hand gentemot deltagarna i de fyra 

samverkansnätverk vi samarbetat med. Detta samarbete har varierat i djup beroende på 

vilken fas i forskningsprocessen vi befunnit oss i. Övriga parter - myndigheter och 

andra - har inte involverats på samma sätt.  

 

Under avhandlingsprocessens gång har jag kontinuerligt skrivit ned de vägval jag gjort 

och mina reflektioner kring hur dessa val förhåller sig till idealen inom interaktiv 

forskning. Gunnarsson (m.fl. 2007, sid 82) framhåller vikten av att vara öppen för 

’riktningsändringar’ i en interaktiv forskningsprocess. Att jag dokumenterat vägvalen 

gör att jag här kan redogöra för hur de interaktiva inslagen i min avhandlingsprocess 

sett ut och för motiven till de riktningsändringar som gjorts. Mina anteckningar liknar 

det som Herr & Anderson (2005, sid 77) kallar för ’research journals’ och som de 

anser är användbara för den interaktiva forskaren. Enligt dem utgörs en sådan dagbok 

av ”a chronicle of research decisions” där forskaren systematiskt dokumenterar sina 

val och de konsekvenser dessa fått för sig själv och andra. Dock misstänker jag att 

mina kortfattade noteringar inte är av samma omfattning som de Herr & Anderson haft 

i åtanke eftersom de avser en mer utförlig redogörelse för tankar, känslor och intryck. 

 

Herr & Anderson (2005, sid 83) menar att fokus i aktionsforskningen utmejslas i 

förhandlingar mellan forskarens forskningsfrågor och de övriga deltagarnas 

problemformuleringar. Huruvida dessa sammanfaller eller ej varierar mellan olika 

samarbeten och tidpunkter. Denna dialog mellan forskare och berörda rör det 

validitetskriterium som presenteras av Kvale (1989, sid 75-76), ’kriteriet om 

överensstämmelse’. Där handlar det om att bedöma om forskarens beskrivningar 

motsvarar bedömarens verklighetsuppfattning. Inom interaktiv forskning anses de 

viktigaste bedömarna vara de som berörs av forskningen. En sådan bedömning ger 

upphov till den sorts kontextualisering som Nowotny (m.fl. 2001, sid 167) anser utgör 
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en grundpelare i socialt robust kunskap. I och med att min avhandlingsprocess har sin 

upprinnelse i de projekt som jag arbetade med vid Emma Resurscentrum har mina 

forskningsfrågor till stor del utformats utifrån de problembilder som ansetts vara 

relevanta utanför akademin. Detsamma gäller för de övriga delarna i Lyftet där 

ytterligare tre samverkansnätverk och deras arbete för att främja kvinnors företagande 

och innovation varit vägledande för uppkomsten och upplägget av projektet. 

 

Agendorna hos de fyra samverkansnätverken sammanföll med den utlysning som 

Vinnova gick ut med i början av 2005. Utlysningen riktades till projekt där 

innovationssystem skulle belysas med hjälp av genusforskning. Under skrivandet av 

de ansökningar som skulle komma att ge Lyftet dess finansiering från Vinnova och 

EU:s strukturfonder fördes en dialog med de fyra samverkansnätverken angående 

deras roller och formerna för deras deltagande i projektet. Samtidigt tycker jag att vi 

forskare arbetade fram ansökan till största delen på egen hand. Ingen av 

samverkansnätverkens deltagare bjöds in i själva skrivandet, med undantag för mig 

själv som då befann mig i slutfasen av min projektanställning vid Emma 

Resurscentrum. Detta förfarande, med oss forskare som drivande och 

sammankallande, har sedan upprepats i genomförandet av Lyftet. Vi har bjudit in 

nätverksdeltagarna till dialogseminarier en gång per halvår i respektive region, där de 

givits utrymme att med egna ord beskriva och analysera sina verksamheter, med viss 

styrning och respons från vårt håll.  

 

I stort skulle jag sammanfatta det som att deltagarna i de fyra samverkansnätverken 

haft inflytande över avhandlingens forskningsområde och problemformulering, samt 

över materialinsamlingen vid dialogseminarierna. De har även i viss utsträckning 

påverkat urvalet av teorier i den analytiska referensramen och bidragit till vissa delar 

av analysen. Samtidigt har jag inom projektet ställts inför den klyfta som Gunnarsson 

(2006, sid 123-124) lyfter fram som kännetecknande för relationen mellan interaktiv 

forskning och genusforskning, nämligen den att det inom den förra utmålas som 

eftersträvansvärt att involvera de berörda i forskningsprocessens samtliga faser i högre 

utsträckning än i den senare, där teoretiska kunskaper om genus ibland prioriteras. Jag 
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misstänker att samma klyfta förekommer i alla situationer där en interaktiv 

forskningsansats möter akademisk teori, oavsett vilket teoriområde det gäller. Det är 

främst i analysen av det empiriska materialet som jag har försökt balansera genus- och 

innovationsforskningens teoretiska potential och forskarsamhällets efterfrågan på 

teoretisk utveckling å ena sidan, och den interaktiva forskningens ideal om samverkan 

i processens alla faser å den andra. Detta syns i avhandlingens delar med teori och 

analys där min röst som forskare är stark. Samtidigt har strukturen och innehållet i 

dessa delar utformats utifrån den analysmodell som ursprungligen utvecklades av ett 

av samverkansnätverken. Nätverksdeltagarna har givits stort utrymme att beskriva och 

analysera sina verksamheter vid dialogseminarierna, vilket avspeglas i avhandlingens 

empirikapitel där deras egna formuleringar står i centrum. Vid de återkopplande 

dialogseminarierna har jag stämt av mina tolkningar mot nätverksdeltagarnas egna 

analyser, vilket jag menar har ökat processvaliditeten och kontextualiseringen i den 

kunskap som utvecklats.   

 

Herr & Anderson (2005, sid 85) påpekar att en sådan återkoppling är ett vanligt 

förfarande bland doktorander inom aktionsforskning för att kompensera bristen på 

interaktivitet i skrivandet av avhandlingen. Ytterligare ett sätt som jag gått tillväga på 

för att även i analysfasen säkra ett utbyte av kunskap mellan nätverksdeltagarna och 

mig som forskare är att jag inspirerats av samma teorier som Emma Resurscentrum 

funnit vara fruktsamma när det gäller att utföra en genusanalys av 

innovationsforskning och innovationspolitik. I en tidigare rapport (Lindberg 2006) 

beskriver jag hur vi i Emma Resurscentrums projekt utvecklade våra analyser och 

arbetsinsatser med hjälp av bland annat Bacchis (1999) angreppssätt ’What’s the 

problem?’, Åse & Wendt Höjers (1999) genusvetenskapliga maktanalys av vad som 

räknas som politik och Petterssons (2002) studie av kluster och genusrelationer i 

Gnosjöregionen. Därifrån har jag tagit med mig ett perspektiv på politik där skeendena 

på denna arena ses som förhandlingar baserade på olika maktresurser. I detta utgör 

tolkningsföreträde och andra diskursiva grepp - som exempelvis kategorisering och 

värdering utifrån genus - de huvudsakliga verktygen.  
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Herr & Anderson (2005, sid 85) konstaterar att själva skrivandet av en avhandling ofta 

utförs på egen hand av doktoranden, även inom aktionsforskning. De förklarar detta 

med att skrivandets syfte ofta står klart för doktoranden, men att de övriga deltagarna 

inte ser samma nytta med denna uttrycksform. Detta stämmer överens med min egen 

upplevelse. På egen hand har jag utfört en hel del skrivande före, mellan och efter 

dialogseminarierna. Jag ansåg det nämligen nödvändigt att systematiskt analysera 

nätverkens verksamheter i relation till offentliga policyprogram - och till teorier om 

innovationssystem, innovationspolitik och genus - i större utsträckning än vad 

dialogseminarierna tillåtit. Sådana jämförelser var också närvarande i 

samverkansnätverkens egna verksamheter, eftersom de ansåg att policyprogrammens 

utformning påverkade deras handlingsutrymme (jmfr Ramböll 2008). Detta gör att 

mina forskningsfrågor tillsammans med de fyra samverkansnätverkens politiska 

agendor snarast bildar ett sorts ’pussel’ i den bemärkelse som Herr & Anderson (2005, 

sid 73) använder uttrycket. I Figur 5 ges en översiktlig bild av min avhandlingsprocess 

över tid. 

 

 
Figur 5. Avhandlingsprocessen över tid 

 

Mot slutet av Lyftets projekttid - då vi skulle skapa en gemensam metodutveckling för 

genusanalys av kluster och innovationssystem - uppstod en förtroendekris i relationen 

mellan ett av samverkansnätverken och oss forskare. I och med att huvudfinansiären 

till vårt projekt - den nationella myndigheten Vinnova - önskat sig kommersialiserade 

resultat hade vi hoppats på att kunna ta fram metoder som kunde säljas som 

konsulttjänster. Det var inte LTU eller MDH som skulle tjäna pengar på detta. Tanken 

var tvärtom att skapa en grogrund för de fyra samverkansnätverken att finansiera delar 

av sina verksamheter. Tyvärr uppfattades situationen på ett annat sätt av några 

nätverksdeltagare. De såg ett hot i en gemensam metodutveckling eftersom de själva 
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höll på att utreda möjligheterna att kommersialisera sina befintliga tjänster. Inom 

Lyftet valde vi då att inte gå vidare med metodutvecklingen i deras län, utan 

koncentrerade oss på den kommersialiseringsprocess som vi inlett med ett av de andra 

samverkansnätverken. Detta vägval motiverade vi med den respekt som interaktiv 

forskning bör hysa för deltagarnas önskemål och verklighetsuppfattning. Inte minst 

med tanke på Vetenskapsrådets (1997) etiska princip om deltagarnas rätt att när som 

helst avbryta sin medverkan i ett forskningsprojekt.   

 

Denna intressekonflikt kan sättas i relation till den svenska lagstiftningen. Sedan 1996 

sanktionerar högskolelagen forskning som utformas och genomförs i nära samarbete 

med de berörda. Där anges det att Sveriges högskolor ”ska samverka med det 

omgivande samhället” (Lag 1992:1434, 1 kap, 2§). I och med att denna uppgift 

tillfogades de två befintliga uppgifterna – utbildning och forskning (som sedan länge 

varit ledstjärnor i högskolornas och universitetens arbete) - har denna kommit att 

kallas för ’den tredje uppgiften’ (Brulin 1998). Samtidigt anges det i samma lag att 

”för forskningen skall som allmänna principer gälla att 1. forskningsproblem får fritt 

väljas, 2. forskningsmetoder får fritt utvecklas och 3. forskningsresultat får fritt 

publiceras” (Lag 1992:1434, 1 kap, 6§). Det är här som jag upplevt ett spänningsfält 

mellan den interaktiva forskningens ideal och forskarens viktiga roll att stå för en 

kunskapsbildning fri från omgivningens påtryckningar.  

 

Från ett ’fritt rum’ till samhällspåverkan  

Interaktiviteten i min avhandlingsprocess har inte bara varierat beroende på vilken fas 

jag befunnit mig i, utan det har även förekommit olika grad av interaktivitet med olika 

deltagare. Vilka som involverats och i vilken omfattning påverkar den demokratiska 

validiteten i forskningen (Herr & Anderson 2005, sid 56). Som tidigare framgått har 

interaktiviteten i Lyftet främst skett i relation till de fyra samverkansnätverken. Utöver 

dessa har dock andra parter involverats, exempelvis Länsstyrelserna i Norrbotten, 

Västmanland och Södermanland, en företagsfrämjande organisation i Norrbotten, ett 

kluster i Norrbotten och ett kluster i Västmanland, samt de nationella myndigheterna 

Nutek och Vinnova. I första hand har dessa parter utgjort finansiärer i Lyftet och/eller 
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målgrupper för projektets resultat. Därmed fördes en dialog med dem i utformningen 

av projektansökan och de har därefter bjudits in till vissa av de träffar och seminarier 

som arrangerats inom projektet. I Lyftet har vi dock ansett det vara viktigt att 

dialogseminarierna enbart skulle vara öppna för deltagarna i samverkansnätverken. 

Tanken med detta har varit att skapa ett ’fritt rum’ där nätverksdeltagarna skulle få ha 

tolkningsföreträde i beskrivningarna och analyserna av sina verksamheter. Detta 

arbetssätt stämmer överens med sociologerna Kurt Aagaard Nielsens och Birger Steen 

Nielsens (2006, sid 79 & 81) tillämpning av samma begrepp. Enligt dem hör begreppet 

’fritt rum’ hemma inom kritisk utopisk aktionsforskning.  

 

Det fria rummet har beskrivits som en plats avgränsad från den övriga verkligheten där 

deltagarna kan utbyta sina subjektiva erfarenheter och på så sätt bli mer medvetna om 

sina idéer och visioner samt urskilja vilka handlingsalternativ som står dem till buds 

(Schwencke 2006, sid 376). Organisationsforskaren och -konsulten Eva Amundsdotter 

(2009, sid 47) karaktäriserar det fria rummet som ”ett utrymme för social 

föreställning”. När grupper får hänge sig åt socialt lärande ”var för sig” synliggörs 

maktrelationer som annars inte skulle ha uttalats (Munk-Madsen & Aagaard Nielsen 

2006). I det fria rummet kan deltagarna gemensamt tänka fram utopiska utkast, vilka i 

ett senare skede kan prövas i praktiken och diskuteras i ett bredare sammanhang (Steen 

Nielsen & Aagaard Nielsen 2006, sid 330). På så sätt skapar det fria rummet utrymme 

att formulera vad som skulle kunna bli annorlunda. De perspektiv som utvecklas ger 

stöd åt nya normer och handlingsmönster (Amundsdotter 2009, sid 47 & 219). 

Följande citat exemplifierar hur samverkansnätverken i Lyftet har fungerat som ett fritt 

rum för deltagarna: 

 

”Det är ju en kamp. Ingenting är oss givet, ska jag då säga. Du får absolut 

ingenting gratis (…) Men man behöver inte kunna lösa allt själv. Kanske att 

ett prestigelöst gäng där man kan bolla idéer totalt utan skyddsnät skulle 

vara bra. Vad kallar man sådant, högt i tak? Sammankomster där man kan 

diskutera utan att vara rädd att bli bestulen på sina idéer eller få på käften. 

Fast det tycker jag att SAGA är för mig. Det har varit en ventil. Jag har 
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säkert varit jättejobbig att lyssna på ibland. Men på något sätt har det gett 

mig styrka veta att det här gänget har lyssnat.” (Dialogseminarium i Lyftet, 

19 okt 2006) 

   

Behovet av att skapa ett fritt rum för de fyra samverkansnätverken motiverades av att 

det ditintills främst varit andra aktörer som haft tolkningsföreträde i utformningen och 

genomförandet av policyprogram för företagande och innovation. Dessa andra aktörer 

har till exempel varit regionala partnerskap och nationella myndigheter (Lindberg 

2004; Hudson & Rönnblom 2007). Detta trots att regeringen i sitt uppdrag till 

Länsstyrelserna att utarbeta de regionala tillväxtprogrammen poängterat vikten av att 

lokala och regionala resurscentra för kvinnor deltar i arbetet med programmen 

(Regeringsbeslut 2002, sid 11).  

 

Efter att vi försökt skapa ett fritt rum för samverkansnätverken inom ramarna för 

dialogseminarier gick vi vidare till ett andra steg. Där gavs de övriga aktörerna i 

projektet tillfälle att reflektera över de verklighetsbeskrivningar och analyser som 

nätverksdeltagarna bidragit med. När vi genomförde denna återkoppling till externa 

aktörer mötte vi olika former av motstånd. Vissa avfärdade de resultat vi presenterade 

som felaktiga. Andra nöjde sig med att ta del av resultaten utan att sedan agera utifrån 

den inhämtade kunskapen. Min förklaring till denna ovilja att låta sig påverkas är att 

dessa aktörer inte involverats i kunskapsutvecklingens alla delar. Därmed har de känt 

sig främmande för resultaten och haft svårt att se betydelsen för den egna 

organisationen. Jag har då fått ett kvitto på hur verksam en interaktiv forskningsansats 

kan vara när det gäller att initiera och genomföra förändringsprocesser. Detta eftersom 

de berörda där är med om att diskutera utformning, villkor och användning för den 

kunskap som utvecklas.  

 

Dilemmat består i spänningsfältet mellan behovet av fria rum för att ge 

marginaliserade grupper tolkningsföreträde å ena sidan och behovet av gemensam 

kunskapsbildning för att arbetet ska få effekt å den andra. Tanken att arrangera fysiska 

mötesplatser mellan de fyra samverkansnätverken i Lyftet och de människor som 
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utformar och genomför innovationspolitiken behöver dock inte stå i motsats till 

behovet av fria rum om denna konfrontation sker vid en senare tidpunkt. Sociologen 

Ann-Christine Larsson (2008, sid 116) beskriver ett förslag om att enstaka makthavare 

skulle kunna bjudas in till möten som arrangeras av människor med mindre makt. De 

senare skulle i så fall vara i majoritet vid mötena, för att inte skapa en skev 

maktbalans. I framtida projekt är jag öppen för att pröva ett sådant tillvägagångssätt. I 

Lyftet har det emellertid funnits andra vägar som den kunskap vi tagit fram 

tillsammans med samverkansnätverken kunnat påverka politiken.  

 

Genomförandet av dialogseminarierna 

Tillsammans med de övriga tre forskarna i Lyftet anordnade jag totalt sex stycken 

dialogseminarier i syfte att samla material och gemensamt utveckla de analyser vi 

forskare gjort mellan seminarierna. Två stycken dialogseminarier genomfördes i 

respektive län - Norrbotten, Södermanland och Västmanland. I projektet ingick även 

Västerbotten, dock inte via dialogseminarier eftersom vi vid planeringen av projektet 

bedömde att jag redan hade tillräckligt med material därifrån genom mitt tidigare 

arbete som projektledare vid Emma Resurscentrum under perioden 2002-2004. Till 

dialogseminarierna bjöd vi in de personer som då var aktiva i något av de fyra 

samverkansnätverken. I detta avsnitt ger jag en utförlig beskrivning av genomförandet 

av dialogseminarierna vad gäller inbjudan, deltagare, teman och uttrycksformer. Jag 

hoppas att en sådan beskrivning bidrar till att underlätta bedömningen av huruvida 

dialogseminarierna har bidragit till att öka processvaliditeten och kontextualisera den 

kunskapsutveckling som legat till grund för mina resultat.    

 

Att arrangera dialogseminarier är en beprövad metod inom samhällsvetenskaplig 

forskning. På 80-talet började vissa nordiska arbetslivsforskare arrangera 

’dialogkonferenser’ i syfte att få till stånd en demokratisk dialog (Shotter & Gustavsen 

1999; Gonäs 2005; Bjerlöv & Garibaldo 2006). Tanken med dessa konferenser var att 

alla berörda ska kunna komma till tals i forskningsprocessen, oavsett kön eller position 

i organisationen (Gustavsen 1990, sid 31; Shotter & Gustavsen 1999, sid 23). 

Symmetri och ömsesidighet skulle råda i samtalet mellan deltagarna, utan att man för 
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den skull nödvändigtvis strävade efter att nå konsensus (Gonäs 2005, sid 47-50; 

Bjerlöv & Garibaldo 2006, sid 6). Erfarenhetsutbytet stod i centrum och syftade till 

såväl kunskapsutveckling som förändring (Gonäs 2005, sid 47-50). Konferenserna 

inleddes ofta med deltagarnas visioner, fortsatte med interaktion mellan deltagarna och 

avslutades med upprättandet av handlingsplaner (Johansson & Lindhult 2008, sid 100). 

Två typer av gruppkonstellationer som förekom vid dialogkonferenserna var 

homogena och heterogena grupper. I de förra samlas deltagare från samma 

verksamheter. I de senare blandas deltagare från olika verksamheter och olika 

hierarkiska nivåer (Gonäs 2005, sid 47-50; Bjerlöv & Garibaldo 2006, sid 5). 

 

Dialogseminarierna i Lyftet följde liknande värderingar och upplägg som 

arbetslivsforskningens dialogkonferenser. Vi ville skapa en dialog mellan oss forskare 

och nätverksdeltagarna - samt deltagarna emellan - på ett sätt som tog till vara allas 

kunskaper. Dialogseminarierna spelades in på mp3-spelare och filerna transkriberades 

senare. Vid de första seminarierna uppmuntrades deltagarna att dela med sig av sina 

visioner. Vid den andra omgångens seminarier fördes en dialog kring 

samverkansnätverkens verksamheter i relation till Sveriges innovationspolitik. Vid den 

tredje omgången inleddes diskussioner om gemensam metodutveckling utifrån 

erfarenhetsutbytet. Vad beträffar gruppkonstellation valde vi dock att enbart arbeta 

med homogena grupper där deltagarna tillhörde samma samverkansnätverk, eftersom 

vi ville skapa ett fritt rum för dessa att artikulera sina erfarenheter.            

 

En rad forskare har riktat kritik mot dialogkonferenser som metod. Sociologen Lise 

Drewes Nielsen (2006, sid 100) har uppmärksammat dialogkonferensernas avsaknad 

av kritisk och teoretisk udd. Andra har påpekat att dialogkonferenser kännetecknats av 

en pragmatisk snarare än en kritisk orientering, med tyngdvikt vid konsensus snarare 

än dissensus (Johansson & Lindhult 2008, sid 100). Vidare har arbetslivsforskaren 

Birgit Leirvik (2005, sid 407-408) problematiserat dialogkonferenser som metod för 

att skapa långsiktig, deltagarbaserad förändring. Hon menar att det har saknats en 

medvetenhet om hur maktrelationer påverkar dialogkonferensernas process och 

resultat. Däremot är hon övertygad om att medvetna insatser för att öka kvaliteten i 
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dialogerna kan förbättra situationen. De problem som Leirvik urskiljer rör två olika 

nivåer: dels dialogen inom de grupper som deltar vid konferenserna och dels dialogen 

mellan dessa grupper och det omgivande samhället. Vad gäller den första nivån - 

dialogen inom gruppen - uppmärksammar hon att dialogkonferenserna förutsätter att 

alla deltagare har samma förmåga att uttrycka sig verbalt, vilket inte behöver vara 

fallet i praktiken. På samma nivå noterar hon att de ord som används vid 

konferenserna är bärare av ’diskurser’, det vill säga särskilda sätt att betrakta världen. 

Ordvalen bidrar till att förstärka befintliga maktrelationer om dessa inte 

uppmärksammas. På den andra nivån - dialogen mellan gruppen och det omgivande 

samhället - konstaterar Leirvik (2005, sid 407-408) att diskussion och beslut ofta äger 

rum i olika sammanhang. Detta gör att resultatet av dialogen mellan 

konferensdeltagarna riskerar att inte nå fram till dem som fattar besluten. På samma 

nivå påpekar hon att de deltagare vars åsikter backas upp av dominerande diskurser i 

samhället har lättare att få gehör än de deltagare vars erfarenheter avviker från dessa.  

 

I de dialogseminarier som anordnades i Lyftet försökte vi jämna ut eventuella 

skillnader mellan deltagarna vad gällde förmågan att formulera sig genom att erbjuda 

alternativa sätt att uttrycka sina erfarenheter och kunskaper. Till exempel fick 

deltagarna rita teckningar och brainstorma på en whiteboard. Att de ord som användes 

vid seminarierna var bärare av diskurser uppmärksammade vi genom att ständigt visa 

hur begrepp som exempelvis ’nätverk’, ’innovation’ och ’innovationssystem’ går att 

tolka på olika sätt. Vad gäller relationen mellan gruppen och omvärlden stämmer 

situationen i Lyftet överens med det fall som Leirvik tar upp, det vill säga att 

diskussioner och beslut sker i olika sammanhang. Den dialog som fördes vid Lyftets 

seminarier involverade enbart nätverksdeltagarna själva. De hade visserligen makt att 

besluta om inriktningen på sina egna verksamheter, men inte om innovationspolitikens 

former och prioriteringar. Dialogseminariernas upplägg medförde att deltagarna inte 

behövde konfronteras med de grupper vars världsbild sanktionernas av dominerande 

samhällsdiskurser. Istället skulle dialogseminarierna utgöra ett ’fritt rum’, där 

deltagarna kunde utveckla sina tankar på ett sätt som ofta gick emot dessa diskurser 

(jmfr Aagaard Nielsen & Steen Nielsen 2006, sid 79 & 81; Schwencke 2006, sid 376).     
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Det övergripande temat för inbjudan till de inledande dialogseminarierna, som 

anordnades under våren 2006, var ”kvinnors initiativ, företagande och regional 

utveckling” med utgångspunkt i nätverkdeltagarnas ”egna erfarenheter av till exempel 

nätverksarbete” (Inbjudan till dialogseminarium i Lyftet, 1 juni 2006). Vid dessa 

seminarier agerade jag seminarieledare tillsammans med min doktorandkollega Lina 

Stenmark. Vi bad deltagarna att beskriva och analysera sina verksamheter utifrån en 

rad olika faktorer: vilka aktörer som är inblandade, den bakgrund, den vision och de 

strategier som verksamheten organiseras utifrån, samt framgångar och bakslag över 

tid. Den första uppgiften - som handlade om aktörer - inleddes med en ritövning där 

deltagarna ombads att illustrera kontakterna med andra aktörer genom att rita ut dessa 

på olika avstånd från den egna verksamheten (som dessförinnan ritats in i bildens 

mitt), samt att med färg och tecken ange om en relation var viktig (grönt) eller oviktig 

(rött), samt väl fungerande (plustecken) eller mindre väl fungerande (minustecken). En 

av dessa teckningar syns i Figur 6. Därefter följde diskussion i helgrupp vilken 

sammanfattades på tavlan. Både teckningarna och anteckningarna på tavlan 

dokumenterades med hjälp av en digitalkamera.  

 

 
         Figur 6. Teckning från uppgiften om aktörer 
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Den andra uppgiften - som rörde nutid och framtid - genomfördes i form av 

brainstorming i helgrupp. Det som sades antecknades på tavlan. Dessa anteckningar 

syns i Figur 7. I denna övning strukturerades informationen utifrån kategorierna 

visioner, nuläge, framåtdrivande arbete och motverkande krafter. Anteckningarna på 

tavlan dokumenterades med digitalkamera. 

 

 
       Figur 7. Anteckningar från uppgiften om nutid och framtid 

 

Den tredje uppgiften - som bestod i att analysera seminariedeltagarnas verksamheter 

över tid - inleddes med att deltagarna uppmanades att rita en tidsaxel för verksamheten 

och sedan tillfoga en formkurva med förklarande rubriker. En av dessa teckningar syns 

i Figur 8. Denna ritövning åtföljdes av en diskussion i helgrupp om verksamheternas 

med- och motgångar. Teckningarna dokumenterades med hjälp av en digitalkamera. 
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             Figur 8. Teckning från uppgiften om verksamhet över tid 

 

Ett halvår senare, under hösten 2006, anordnades ytterligare ett dialogseminarium i 

varje region för att utveckla den analys vi forskare gjort mellan dialogseminarierna. I 

inbjudan definierades det övergripande temat på följande sätt:  

 

”Nu vill vi presentera en del av de resultat vi fått fram om ert arbete för att 

främja kvinnors initiativ, företagande och regional utveckling. Tanken är att 

ni ska få chans att diskutera i vilken utsträckning bilden vi målar upp 

stämmer och om den borde kompletteras med något.”  

(Inbjudan till dialogseminarium i Västerås, 20 sep 2006)  

 

I genomförandet av dessa seminarier var jag ensam, eftersom Lina Stenmark befann 

sig på en forskningsvistelse i Indien. Våra respektive handledare deltog dock vid 

varsitt seminarium som stöd. Varje seminarium inleddes med att jag skissade upp hur 

nätverksdeltagarnas verksamheter givit upphov till innovationer och därmed skulle 

kunna betraktas som en del av ett innovationssystem. Därefter återgav jag det som 

sagts vid vårens seminarium i den aktuella regionen, på ett sätt där materialet 

grupperats utifrån rubriker som ’samhällssektorer’, ’roller’ och ’geografisk nivå’. 

Dessutom redogjorde jag för det jag valt att kalla för samverkansnätverkets 

’verksamhetsområden’ och ’innovationsinnehåll’, vilket till största delen byggde på 

uppgifter från samverkansnätverkens befintliga textmaterial. Deltagarna vid seminariet 
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uppmanades kontinuerligt att reflektera över och kritisera det jag presenterade. Detta 

gjorde att mina redogörelser varvades med diskussioner deltagarna emellan. Syftet 

med dessa återkopplande dialogseminarier var dels att stämma av att jag förstått de 

uppgifter som samlats in under vårens seminarier på ett korrekt sätt utifrån deltagarnas 

perspektiv, dels att ta till mig deltagarnas reflektioner över min bearbetning av 

materialet och därmed uppmuntra deltagarna att själva analysera de aktuella temana. 

 

Utöver dialogseminarierna har jag även samlat in material via samverkansnätverkens 

befintliga texter. Dessa texter har utgjorts av projektbeskrivningar, slut- och 

lägesrapporter i projekt, kunskapsrapporter, hemsidor, broschyrer, e-post och liknande. 

Vissa uppgifter har även samlats in i form av egna anteckningar när jag deltagit vid 

aktiviteter som anordnats av samverkansnätverken. Även viss e-post som skickats 

under forskningsprocessens gång har använts. Uppgifter om Emma Resurscentrum har 

hämtats dels från befintligt textmaterial (föreningens hemsida, diverse 

projektdokument, brev och e-post), dels från mina egna erfarenheter som projektledare 

där. En förteckning över samverkansnätverkens befintliga textmaterial återfinns i 

Bilaga 1. När det gäller den politiska kontexten har jag läst en rad texter om Sveriges 

innovationspolitik, i form av forskningsrapporter samt regionala och nationella 

policydokument. 

 

Interaktiva positioner hos processens deltagare 

Relationen mellan deltagarna i en forskningsprocess påverkas av de positioner som 

dessa intar under samarbetets gång. Därför ska jag här resonera kring hur fördelningen 

av positioner sett ut i min avhandlingsprocess. Jag håller med Gunnarsson (2007, sid 

358) som hävdar att det är olyckligt att utgå från en dikotomi där intellektuellt och 

praktiskt arbete skiljs åt. Särskilt om det arbete som de deltagande forskarna utför i 

första hand betecknas som intellektuellt och det som de övriga deltagarna utför som 

praktiskt. Budskapet i aktionsforskning och interaktiv forskning är enligt Gunnarsson 

(ibid, sid 359) att en separation av praktik och teori inte är önskvärd. Som en 

konsekvens av detta blir det problematiskt att överhuvudtaget skilja mellan forskare 

och övriga deltagare. Forskaren är också en deltagare - eller en ”forskande praktiker” - 
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likväl som de övriga inblandade är det. Därför ska jag här försöka hålla balansen 

mellan att å ena sidan betrakta alla deltagare i Lyftet som lika viktiga 

kunskapsutvecklare och å andra sidan skilja mellan forskarnas och de övriga 

deltagarnas respektive positioner där jag anser det vara befogat.  

 

Herr & Anderson (2005, sid 29) menar att oavsett relationen mellan forskare och 

övriga deltagare är det relevant att uppmärksamma att deltagarna kan inta olika 

positioner i relation till kontexten. De skiljer mellan att vara en ’insider’ respektive 

’outsider’. Denna distinktion görs även av Johansson (2008b, sid 21), som menar att 

insiderpositionen känns igen på att personen ifråga då har en fullvärdig och permanent 

position i den organisation som ska utforskas. Herr & Anderson (2005, sid 30) 

urskiljer emellertid en rad varianter där skillnaden mellan insider- och 

outsiderpositionerna i viss grad suddas ut. Bland annat uppmärksammar de positionen 

’outsider within’ som beskriver hur forskaren kan betraktas som insider till kontexten i 

en viss aspekt och som en outsider i en annan. Jag känner själv igen mig i denna 

dubbla position eftersom jag tidigare var anställd i ett av de samverkansnätverk som 

ingick i Lyftet och därmed har utgjort en sorts kollega och en insider i förhållande till 

de övriga nätverksdeltagarna. Samtidigt är jag numera anställd vid ett universitet, 

vilket gjort att jag tilldelats andra arbetsuppgifter än de som samverkansnätverken 

arbetat med. Ur denna synvinkel är jag en outsider i förhållande till dem.  

 

Svensson & Aagaard Nielsen (2006, sid 40) understryker nödvändigheten i att 

relationen mellan forskaren och de övriga deltagarna kännetecknas av närhet, tillit och 

ömsesidighet. Jag tror att min position som ’outsider within’ har påverkat möjligheten 

att bygga upp en tillit mellan oss deltagare i Lyftet. Min bakgrund som anställd i ett 

lokalt resurscentrum för kvinnor medförde att nätverksdeltagarna verkade lita på att 

jag bar med mig ett perspektiv som liknade deras eget. Min bakgrund gav mig en bas 

för att kunna förstå nätverksdeltagarnas problemformuleringar, omvärldsrelationer och 

handlingar. Några av dem sa att de kände sig ”trygga” med mig just eftersom jag 

arbetat praktiskt inom samma verksamhetsområde som dem. Jag har själv tvingats 

göra samma vardagliga pragmatiska kompromisser som dem mellan genusteori å ena 
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sidan och de politiska villkoren å andra sidan. Detta gjorde deltagarna förväntansfulla 

inför vad det kunde innebära att deras verklighet fördes in i ett akademiskt 

sammanhang - en känsla jag själv känt i mitt arbete vid Emma Resurscentrum och som 

var en anledning till att jag så småningom kom att bli doktorand. Samtidigt upplevde 

jag vid andra tillfällen att min position som universitetsanställd snarare väckte 

misstänksamhet. Flera av nätverksdeltagarna ansåg sig jobba på ett mer praktiskt 

inriktat sätt än jag, där handling belönades högre än teoretiska analyser. Frågan om 

vad jag som forskare egentligen kunde bidra med till deras verksamheter ställdes om 

och om igen. Vid några tillfällen avfärdades mina resonemang som alltför teoretiska 

och verklighetsfrämmande.  

 

Två andra varianter som Herr & Anderson (2005, sid 32 & 36) presenterar utgörs av 

en eller flera insiders som studerar sin egen praktik. Här förutsätts det ingen 

samverkan med externa forskare utan forskningen utförs i form av ’self-studies’. 

Under min tid som projektledare vid Emma Resurscentrum befann jag mig delvis i 

denna position. Jag deltog i utarbetandet av rapporter om den organisering av 

samverkansnätverk som föreningen utfört. Rapporterna handlade även om existerande 

och potentiella kluster i Västerbotten. I en senare rapport utgiven vid LTU reflekterar 

jag över hur vi i Emma Resurscentrum använde oss av olika genusteorier i vårt arbete 

med att utveckla kunskap om kluster, innovationssystem och genus (Lindberg 2006). 

Jag håller med Herr & Anderson (2005, sid 34) om att denna typ av 

kunskapsutveckling utifrån den egna praktiken är mer än bara amatörer som ”försöker 

forska” och att dessas studier i själva verket bidrar till att bygga upp ett 

forskningsområde kring hur praktisk handling motiveras och går till. Även Johansson 

(2008b, sid 21-24) har argumenterat för att handlingsbaserad kunskap kan vara lika 

produktiv som annan akademisk kunskapsutveckling. 

 

Samtidigt uppvisar min avhandlingsprocess inslag av de varianter som Herr & 

Anderson (2005, sid 37-38) kallar för ’insider(s) in collaboration with outsider(s)’ 

respektive ’outsider(s) in collaboration with insider(s)’. I det första fallet handlar det 

om att de berörda bjuder in forskare till samarbete. I det andra fallet rör det sig om 
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forskare som bjuder in berörda till detsamma. Båda dessa varianter har förekommit 

parallellt i den process som föregick och försiggick i Lyftet. Bakgrunden till att 

samverkansnätverket i Norrbotten överhuvudtaget bildades var att en företrädare för en 

berörd grupp kontaktade LTU i syfte att hitta en genusforskare att samarbeta med i det 

projekt som de bedrev. Även i Västerbotten var det så att samverkansnätverket 

kontaktade forskare i sin jakt efter teoretiskt och metodologiskt stöd till 

kunskapsutvecklingen inom ett projekt. I Mälardalen ville de två samverkansnätverken 

anlita följeforskare till de projekt man skulle bedriva och kom på så sätt i kontakt med 

Ekonomihögskolan på Mälardalens högskola. Åt andra hållet var det så att vi i Lyftet 

som var anställda vid universitet eller högskola aktivt bjöd in existerande 

samverkansnätverk att medverka i det länsöverskridande projektet något år senare. 

Därefter var det som sagt vi som hade ansvaret för att arrangera dialogseminarier inom 

projektet. Inför några av dessa seminarier bad vi dock personer ur 

samverkansnätverken att vara värdar.  

 

Jag menar att ovanstående fördelningen av positioner i Lyftet har givit mig som 

forskare tillgång till empiriskt material som har den form jag önskar. Samtidigt är 

materialet färgat av deltagarnas egna redogörelser under seminarierna, vilket vi har 

försökt skapa stort utrymme för genom att uppmuntra till långa utläggningar och till 

diskussioner deltagarna emellan. Jag har varit noga med att dokumentera eventuella 

protester och förtydliganden till mina egna formuleringar och analyser just för att 

försäkra mig om att deltagarnas verklighetsbild avspeglas i min avhandling. Utifrån 

detta har jag i efterhand kunnat skatta det relativa bidraget från mig som 

seminarieledare och de övriga deltagarna, genom att bedöma i vilken utsträckning 

respektive part introducerat nya - och utvecklat befintliga - begrepp och resonemang 

på det sätt som Kvale (1989, sid 102) beskriver. Detta stämmer överens med det som 

Johansson (2008b, sid 32) kallar för en ’medskapande forskarroll’, där forskarnas 

insatser underlättar en förändring som ändå skulle ha ägt rum.  
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Etiska överväganden i interaktiv forskning 

Som gemensamma etiska principer för de olika traditionerna inom aktionsforskning 

urskiljer Herr & Anderson (2005, sid 114-116) respekt för människor, gynnsamhet och 

rättvisa. Den första principen - respekt för människor - innebär att de människor som 

deltar i aktionsforskningen ses som autonoma individer med kapacitet att själva 

bedöma om de vill delta i en viss forskningsinsats eller inte. Den andra - gynnsamhet - 

syftar på att fördelarna med att delta i forskningen ska maximeras och att riskerna ska 

minimeras. Den tredje - rättvisa - betyder att rekrytering och urval av deltagare ska ske 

på ett sådant sätt att utsatta grupper inte exploateras, särskilt inte om de tidigare blivit 

utnyttjade i forskningssammanhang. I praktiken har jag upplevt dessa tre principer som 

högst aktuella. Detta eftersom den interaktiva forskningsprocessen ständigt balanserar 

mellan deltagarnas verklighetsuppfattning, värderingar och önskemål å ena sidan, och 

forskarens drivkrafter och disciplintillhörighet å den andra. Till exempel har 

avvägningen mellan min önskan att nå fram till publicerbara resultat och deltagarnas 

sug efter praktiskt användbara insikter varit en ständig utmaning. Detta dilemma 

beskrivs på ett givande och engagerande sätt av Larsson (2008, sid 108).  

 

Enligt Vetenskapsrådets riktlinjer för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 

finns det fyra etiska principer som bör uppfyllas. ’Informationskravet’ innebär att 

forskaren ska informera dem som berörs av forskningen om syftet med forskningen. 

’Samtyckeskravet’ föreskriver att forskaren måste få deltagarnas uttryckliga samtycke 

innan forskningen kan genomföras. De ska också kunna avbryta sitt deltagande när 

som helst under processens gång. ’Konfidentialitetskravet’ säger att etiskt känsliga 

uppgifter om deltagarna inte bör offentliggöras i forskningen. Om det går att 

identifiera enskilda personer i forskningsmaterialet bör en överenskommelse om detta 

undertecknas av den berörda. ’Nyttjandekravet’ anger att de uppgifter som samlas in 

om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål. Därutöver 

rekommenderas att de berörda ska få möjlighet att läsa och kommentera det som 

forskaren skriver (Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning 1991). Jag ser det som självklart att den interaktiva forskningen bör följa 

dessa etiska riktlinjer, i och med att den strävar efter att skapa en jämlik relation 
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mellan forskare och berörda. Winther Jörgensen (2008, sid 358-359) uppmärksammar 

dock hur den interaktiva forskningen utmanar Vetenskapsrådets etiska regler genom 

sin långvariga samverkan med dem som berörs av forskningen. Hon refererar till Herr 

& Andersson (2005, sid 118-120) som påpekar att deltagarna i en interaktiv 

forskningsprocess inte en gång för alla kan ge sitt samtycke till sin medverkan i och 

med att det är omöjligt att i början av processen veta hur den kommer att utveckla sig. 

Relationer av auktoritet och beroende kan medföra att deltagandet inte heller fullt ut 

går att betrakta som frivilligt. Forskaren har ett övertag gentemot deltagarna i och med 

att det ofta är forskaren som har mest tid och resurser till att påverka forskningens 

inriktning (Gatenby & Humphries 2000, sid 11).   

                    

I Lyftet har nätverksdeltagarna kontinuerligt informerats om forskningens upplägg och 

formerna för deras deltagande. Inbjudan till dialogseminarierna gick ut till alla i 

samverkansnätverken (med undantag för dem vars e-postadress vi inte kände till). 

Deltagandet var frivilligt och det förekom att vissa enbart deltog vid ett enstaka 

tillfälle. På så sätt har deltagarna själva kunnat välja att när som helst hoppa av eller 

ansluta sig till processen. Exempelvis beslöt samverkansnätverket i Södermanland att 

inte delta i projektets tredje fas, som innefattade en metodutveckling som de ansåg 

hotade deras egna planer på att kommersialisera delar av sina tjänster. För att läsarna 

inte ska kunna identifiera en enskild deltagare har jag anonymiserat de citat som är 

hämtade från dialogseminarierna. Däremot kan det hända att deltagarna själva kan 

utläsa vem som sagt vad. Det är en situation som inte omfattas av anonymitetsskyddet. 

Alla som deltagit vid något dialogseminarium har fått en kopia på den empiritext jag 

skrivit om deras samverkansnätverk, med uttrycklig önskan om läsning och feedback. 

Jag bedömer att jag fick svar från knappt hälften av dem. Forskningsprocessens etiska 

aspekter har dock inte uttryckligen diskuterats med de fyra samverkansnätverken, 

varken före eller under samarbetet. I efterhand tycker jag att det hade varit skäligt att 

föra en sådan diskussion, för att ge deltagarna mer inflytande över processen och då 

särskilt över villkoren för sin medverkan.  
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Sammanfattning och avstamp 

I detta kapitel har jag fört vetenskapsteoretiska och metodologiska resonemang kring 

mina ambitioner att skapa en gemensam kunskapsutveckling tillsammans med aktörer 

utanför akademin. Jag menade att avhandlingen med fördel kan förstås utifrån en 

interaktiv forskningsansats, där forskning utförs i nära samarbete med dem som berörs. 

Detta motiverades dels utifrån min bakgrund som projektledare i ett av de 

samverkansnätverk som har ingått i min avhandlingsprocess, dels utifrån att projektet 

Lyftet tog avstamp i intressen artikulerade utanför akademin och dels utifrån det 

arbetssätt som tillämpades i projektet. Vidare ansåg jag att Lyftet i första hand kan 

sägas tillhöra den kritiska traditionen inom aktionsforskning. Detta eftersom vår 

kunskapsutveckling har kännetecknats av att teori har använts som ett verktyg för 

emancipation genom att skapa förutsättningar för kritisk reflektion bland deltagarna 

vid dialogseminarierna. Vid dialogseminarierna har det som presenteras som sanningar 

i innovationspolitik och innovationsforskning ifrågasatts och alternativa förståelser av 

hur innovation kommer till stånd har utvecklats.  

 

Därefter visade jag hur avhandlingsprocessens interaktiva ambition har berikats av ett 

genusvetenskapligt angreppssätt. Detta i och med att genusforskningens 

problematisering av sociala maktrelationer har kombinerats med den interaktiva 

forskningens betoning av nära samverkan mellan forskare och berörda under hela 

forskningsprocessen. Denna kombination har bidragit till att forskningen har kunnat 

bedrivas på ett sätt som varit inkluderande och omfattande, snarare än exkluderande 

och begränsande, gentemot kvinnor och kvinnors erfarenheter. Eftersom den kunskap 

som utvecklats har verifierats av de aktörer som verkar i den kontext som gestaltas i 

avhandlingen menade jag att ’socialt robust kunskap’ är ett relevant kriterium för att 

bedöma tillförlitligheten i mina forskningsresultat. Vad gäller interaktiviteten i 

avhandlingsprocessens olika faser menade jag att nätverksdeltagarna haft inflytande 

över tre delar. Dels över avhandlingens forskningsområde och problemformulering, 

dels över materialinsamlingen vid dialogseminarierna och dels över urvalet av vissa 

teorier i den analytiska referensramen samt i analysens tidiga faser.  
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Vidare uppmärksammade jag hur de dialogseminarier som anordnades i Lyftet syftat 

till att skapa ett ’fritt rum’ där nätverksdeltagarna skulle få ha tolkningsföreträde i 

beskrivningarna och analyserna av sina verksamheter. I varje samverkansnätverk 

genomfördes två dialogseminarier, där det första seminariet handlade om 

materialinsamling och det andra om återkoppling och gemensam analys. Jag 

konstaterade sedan att jag identifierar mig med positionen ’outsider within’. Detta 

eftersom jag tidigare var anställd inom ett av samverkansnätverken och därmed har 

utgjort en sorts kollega och en ’insider’ i förhållande till nätverksdeltagarna. Samtidigt 

som jag under avhandlingsprocessen har varit anställd vid ett universitet och därmed 

utgjort en sorts ’outsider’ i förhållande till dem. I nästa kapitel presenteras det 

empiriska material som jag har erhållit via de tillvägagångssätt som jag har beskrivit i 

detta kapitel.  
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5. Fyra samverkansnätverk för kvinnors företagande och 

innovation   
I detta kapitel gestaltas verksamheterna i de fyra samverkansnätverk som ingått i min 

avhandlingsprocess. Dessa utgörs av SAGA i Norrbotten, Emma Resurscentrum i 

Västerbotten, Företagsamma Kvinnor i Västmanland och Lika Villkor i Södermanland. 

Det som förenar dessa samverkansnätverk är att samtliga har inriktat sina 

verksamheter mot ett område som hittills har marginaliserats i innovationspolitik och 

innovationsforskning, nämligen kvinnors företagande och innovation. Gestaltningen 

av deras verksamheter omfattar bakgrund, syfte, strategier, omvärldsrelationer, 

verksamhetsområden och innovationsinnehåll. I den löpande texten kommer jag att 

skilja mina egna tolkningar av hur begreppen innovation, innovationssystem, triple 

helix och kluster kan relateras till de fyra samverkansnätverkens verksamheter från de 

synsätt som nätverksdeltagarna framfört. Detta för att undvika en sammanblandning av 

min röst som forskare och deltagarnas röster som representanter för sina verksamheter. 

Genomgående har jag försökt ge stort utrymme åt nätverksdeltagarnas egna 

formuleringar så som de framfördes vid dialogseminarier och i befintligt textmaterial. 

På så sätt har jag strävat efter att kapitlet ska spegla hur deltagarna själva valt att 

gestalta sina verksamheter. Jag har även givit utrymme åt min egen röst som före detta 

projektledare vid Emma Resurscentrum. Det medför att detta kapitel har en annorlunda 

stil än avhandlingens övriga kapitel där min röst som forskare är stark. 

 

Min framställning bygger på material från de dialogseminarier som anordnats i 

projektet Lyftet och från samverkansnätverkens befintliga textmaterial. I 

dokumentationen från den första omgångens dialogseminarier har jag främst 

intresserat mig för kartläggningarna och diskussionerna om samverkansnätverkens 

bakgrund, syfte, strategier och omvärldsrelationer. Från den andra omgångens 

dialogseminarier har jag i första hand använt dokumentationen av diskussionerna om 

samverkansnätverkens verksamheter i relation till begreppen innovation, 

innovationssystem och kluster. Noteras bör att inga dialogseminarier genomfördes 

med Emma Resurscentrum eftersom vi vid planeringen av mitt avhandlingsprojekt 



 128

bedömde att jag redan hade tillräckligt med material genom mitt tidigare arbete som 

projektledare där. Från det befintliga textmaterialet - som bestått av rapporter, 

hemsidor, nyhetsbrev och dylikt - har jag främst hämtat uppgifter om 

samverkansnätverkens organisering och om innehållet i de innovationer jag anser har 

anknytning till samverkansnätverkens verksamheter. De citat jag presenterar är 

mestadels hämtade från dialogseminarierna och källorna framgår av referenserna vid 

varje citat. Syftet med citaten är att föra fram deltagarnas egna röster om sina 

verksamheter, vilket jag menar ger en mer nyanserad bild än vad en 

andrahandsbeskrivning kan ge. Jag har valt att redigera citaten något för att undvika att 

den citerade går att identifiera.31 Redigeringen har även syftat till att renodla språket 

för att underlätta läsandet. På de foton jag tagit med i detta kapitel gestaltas teckningar 

och anteckningar från dialogseminariernas olika övningar. Det kan ibland vara svårt att 

urskilja allt som står skrivet i bilderna, men jag hoppas att de ändå ska ge en 

fingervisning om hur seminariedeltagarna skildrade sina verksamheter.  

 

I kapitlet ges en bild av respektive samverkansnätverk utifrån tre rubriker: 

Organiseringens karaktär, Innovation i samverkansnätverket och Omvärldens 

betydelse. Under rubriken ’Organiseringens karaktär’ presenteras uppgifter om 

samverkansnätverkens bakgrund, syfte, strategier och aktiviteter. Under rubriken 

’Innovation i samverkansnätverket’ samlas uppgifter om verksamhetsområden, 

innovationsinnehåll, insatser för att främja kluster och innovationssystem samt 

deltagarnas diskussioner om hur deras verksamheter kan relateras till dominerande 

begrepp i innovationsforskning och innovationspolitik. Under rubriken ’Omvärldens 

betydelse’ framförs nätverksdeltagarnas syn på relationen till aktörer i sin omvärld och 

hur denna påverkar deras verksamheter. Angående bedömningen av under vilken 

rubrik som de olika uppgifterna ska placeras, har jag valt den rubrik som jag har ansett 

gjort framställningen mest läsbar och sammanhängande. Framställningen inleds med 

det nordligaste samverkansnätverket, SAGA, och fortsätter sedan söderut med Emma 

Resurscentrum, vidare till Företagsamma Kvinnor och avslutas med Lika Villkor. I 

                                                 
31 Denna anonymitet är främst avsedd att fungera gentemot läsarna. Att seminariedeltagarna själva i vissa fall 
kan utläsa vem som sagt vad är svårt att undvika.  
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Tabell 4 nedan ges en översikt av de fyra samverkansnätverken och tidpunkterna för 

dialogseminarierna tillsammans med antalet deltagare vid dessa.      

 

Samverkansnätverk Län Dialogseminarier Antal deltagare 

SAGA Norrbotten 30 mars 2006 8 

  19 okt 2006 9 

Emma RC Västerbotten - - 

Företagsamma Kvinnor Västmanland 1 jun 2006 7 

  20 sep 2006 6 

Lika Villkor Södermanland 4 apr 2006 5 

  21 sep 2006 4 

 

Tabell 4. Översikt av samverkansnätverk och dialogseminarier i Lyftet 

 

SAGA i Norrbotten 

Samverkansnätverket SAGA (Sámi Network Connectivity Gender Allocation) 

bildades i syfte att säkra kvinnors inflytande och nytta i projektet Sami Network 

Connectivity (SNC). SNC utgjorde en del i en process för att utveckla ett nytt system 

för Internetuppkoppling i områden utan bredband eller fungerande mobiltäckning. 

SAGA:s deltagare representerade olika samhällssektorer i Norrbotten i och med att de 

var verksamma som företagare eller anställda inom näringslivet, vid offentliga 

myndigheter, vid lokala resurscentra för kvinnor eller i byautvecklingsgrupper. Under 

den tid som SNC pågick bedrevs SAGA i form av ett projekt med LTU som 

projektägare och Maria Udén som projektledare. Därefter har samverkansnätverket 

levt vidare utan särskilda projektmedel. Finansieringen av projektet SAGA kom från 

EU:s strukturfonder Mål 1 (Insatsområde 3.5 b Kompetens och utbildning), med 

medfinansiering från Vinnova via projektet SNC.  

 

Det empiriska materialet om SAGA härstammar från de dialogseminarier som 

anordnades i Lyftet samt från deras eget befintliga textmaterial. Det första 

dialogseminariet med SAGA hölls torsdagen den 30 mars 2006 på Hotell Överkalix. 
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Sju av samverkansnätverkets medlemmar fanns på plats, tillsammans med mig själv 

och två andra forskare i Lyftet - Lina Stenmark och Maria Udén. Bland dem som var 

närvarande fanns representation från en stiftelse, en byautvecklingsgrupp, två 

näringslivsbolag, ett FoU-projekt och en sameby. Den 19 oktober 2006 anordnades ett 

uppföljande dialogseminarium inom Lyftet med SAGA, denna gång i Övertorneå. Vid 

detta tillfälle deltog åtta nätverksdeltagare, samt jag själv och Maria Udén. Bland de 

närvarande fanns representanter från ett nybildat lokalt resurscentrum för kvinnor, två 

stiftelser, ett utvecklingsbolag, en byautvecklingsgrupp, ett konsultföretag, två projekt 

och en sameby. I och med att Maria Udén var projektledare för SAGA deltog hon i 

diskussionerna vid dialogseminarierna på samma sätt som de övriga deltagarna. Från 

samverkansnätverkets befintliga textmaterial har jag hämtat uppgifter om SAGA-

deltagarnas olika verksamheter. Den typ av dokument jag har använt mig av som 

empiriskt material för SAGA är projektansökningar, projektrapporter, 

beslutsmeddelanden från myndigheter, minnesanteckningar från möten, artiklar, e-post 

och hemsidor. En detaljerad förteckning över det empiriska materialet för SAGA 

återfinns i Bilaga 1.   

   

Organiseringens karaktär 

SAGA inrättades som samverkansnätverk för att säkra kvinnors inflytande och nytta i 

utvecklingen av ett nytt IT-system inom projektet SNC. Samverkansnätverket sågs 

som en försäkran att information om projektets fortskridande skulle nå kvinnor och att 

information om kvinnors kompetens skulle nå projektets huvudaktörer. Det skulle 

även ligga till grund för kunskapsutveckling kring kvinnors deltagande i tekniska 

FoU-projekt. Tanken var att samverkansnätverket skulle bestå av en blandning av 

teknikkunniga deltagare och vanliga användare. I realiteten kom samarbetet att beröra 

mer än bara IT i och med att flera av deltagarna var verksamma inom andra områden.    

 

Enligt det befintliga textmaterialet var några av SAGA-deltagarna involverade i 

processen för att utveckla ett nytt system för Internetuppkoppling i områden utan 

sådan infrastruktur. Deras motiv var ursprungligen att synliggöra kvinnors situation 

som renskötare, å ena sidan, och öka kvinnorepresentationen i samebyns beslutande 
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organ, å den andra. Att stimulera och utveckla kvinnors företagande inom renskötseln 

och andra näringar var ett annat syfte som omnämndes. Så småningom koncentrerade 

de sina insatser på att skapa ett nytt innovationssystem kring IT-utveckling och ville 

därigenom initiera teknisk utveckling med potential att stötta utveckling inom 

småföretag drivna av kvinnor. I anslutning till detta ville de analysera omvärldens 

respons på sina ambitioner inom teknisk utveckling samt vilka strukturer och resurser 

de haft tillgång till i processen. I de andra SAGA-deltagarnas verksamheter har lokal 

utveckling och jämställdhet varit två framträdande syften. Att göra det möjligt för 

kvinnor att förverkliga sina drömmar, visioner och idéer var en uttalad önskan. Detta 

skulle bland annat kunna ske genom ökat företagande bland kvinnor. Därutöver ville 

en av nätverksdeltagarna medverka till att överbrygga klyftan mellan medborgare å 

ena sidan och tjänstemän och universitetsforskare å den andra. 

 

Vid det första dialogseminariet med SAGA ombads deltagarna att beskriva sina 

visioner, nuläget, de strategier de använt och det motstånd de mött i sina 

verksamheter, vilket antecknades på en whiteboard. Detta illustreras i Figur 9.  

 
      Figur 9. Anteckningar från uppgiften om nuläge och framtid i SAGA 
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De ord som står skrivna längst till höger på tavlan anger vilka visioner som deltagarna 

ansåg sig arbeta för att uppnå. Några av de visioner som nämndes var:  

• bana väg för andras utveckling och idéer 

• makt 

• självförverkligande 

• jämställdhet 

• demokrati 

• utveckling 

• tjäna pengar  

• miljövänlighet  

• rätt att kunna bo och verka i sin bygd 

 

Nedanstående citat visar hur diskussionerna kring den sistnämnda visionen om 

rätten att kunna bo och verka i ens bygd samt behovet av utveckling fördes. 

 

”Att jag ska bo kvar och jobba med det jag gör, det är min rättighet, en 

mänsklig rättighet. Att få bo och verka i den bygd jag är född i.” 

(Dialogseminarium i Lyftet, 30 mar 2006) 

    

”När du säger att du har rätt att bo kvar och leva i din bygd, blir jag glad. 

Jag har nyss träffat en ung tjej på 19 år som sa att hon ville bo kvar. Men 

man ska vara medveten om att både du och den andra tjejen vill tjäna 

pengar och kunna leva gott. Det vill jag också.” (Dialogseminarium i 

Lyftet, 30 mar 2006) 

 

”På något sätt vill man öppna upp även för andra att utvecklas och göra nya 

saker.” (Dialogseminarium i Lyftet, 30 mar 2006) 

 

”Jag tänker att utvecklingen måste kunna ske på den plats där utvecklingen 

passar bäst.” (Dialogseminarium i Lyftet, 30 mar 2006) 
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I det befintliga textmaterialet fann jag flera uppgifter om bakgrunden till SAGA-

deltagarnas verksamheter. Det vill säga de analyser och problemformuleringar som 

låg bakom samverkansnätverkets insatser. Till exempel konstaterades det att det råder 

en ojämlikhet mellan kvinnor och män i samebyarna. Denna ojämlikhet ansågs hindra 

en nödvändig förnyelse av arbetsmetoder, affärsområden och organisationsstrukturer. 

Några nätverksdeltagare ville göra en analys av skeenden och relationer inom KIS 

(Kvinna i Sameby) och hade behov av en arena för samarbete mellan projektet och 

LTU. Mekaniseringen av renskötseln under 1900-talet hade fjärmat kvinnor från 

rennäringen och IT kunde kanske utgöra en möjlighet för att komma tillrätta med 

detta. En annan analys var att renskötseln bedrivs i glesbefolkade områden med dålig 

mobiltäckning vilket givit upphov till ett behov av nya kommunikationer. En 

efterfrågan på mobilt Internet från potentiella användare hade identifierats, vilket 

utgjorde grund för initieringen av SNC. För varje steg i processen riskerade dock 

andelen män att öka i projektets personal. Det befintliga textmaterialet avslöjade även 

att en förstudie visat att det saknades omvärldsanalyser, kunskap och 

kompetenshöjning för jämställdhet och tillväxt i Norrbotten. Jag stötte även på en 

problemformulering som sade att tjänstemän och forskare värderar företagare högst 

och har otillräcklig fantasi kring hur innovationsprocesser kan gå till. 

 

De ord som skrevs upp nedanför punkten i mitten av tavlan i Figur 9 är konkreta 

exempel på hur deltagarna arbetat för att uppnå sina visioner. I första hand angav 

deltagarna att man arbetar för detta genom diverse projekt. SAGA-nätverket uppgavs 

vara en framåtdrivande kraft i sig. Det projekt som Svenska Samernas Riksförbund 

(SSR) drev för ökad jämställdhet, På lika villkor i Sapmi, ansågs vara ett annat 

positivt initiativ. Fotarbete och tålamod lyftes fram som nödvändiga strategier. 

Förebilder framhölls som en metod för att uppnå nätverksdeltagarnas visioner. 

Enskilda personer kan också ha stor inverkan på utvecklingen, menade deltagarna. Att 

”sätta en prislapp” uppgavs vara ytterligare en framgångsrik metod för att uppnå 

visionerna, vilket illustreras i citatet nedan.  
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”Jag tror det här med att visa saker och ting i siffror - att sätta en prislapp - 

gör att de kanske begriper lite grand. Jag hade ett projekt inom resurscentra 

första tiden på utvecklingsbolaget. Och på ett styrelsemöte redovisade jag 

exakt vad vi hade köpt från olika företag i kommunen. Så och så mycket 

från den och den. Vi har köpt papper och allt vad det var. Vi har haft en 

konferens och köpt tjänster från hotellet. Och jag visade på att projektet har 

i alla fall genererat pengar till  kommunen. Vilket kommer våra företag till 

del. Det är det man känner, att man måste visa svart på vitt. Det är inte så 

noga om karlarnas pengar kommer tillbaka. Men man känner att våra ska 

betalas med ränta.” (Dialogseminarium i Lyftet, 30 mar 2006) 

 

Vilka strategier har då SAGA:s deltagare tillämpat för att uppnå sina syften, enligt 

samverkansnätverkets befintliga textmaterial? Jo, några har satsat på att dokumentera 

och kartlägga kvinnors situation i en sameby för att synliggöra och förändra denna. 

Som en följd av kartläggningen inleddes en satsning på att utveckla ny teknik med 

syfte att öka jämställdheten bland renskötare. De potentiella användarna gavs en 

drivande roll i teknikutvecklingen. Det arbetades parallellt med teknik och attityder 

för att åstadkomma en jämställd utveckling av renskötseln. Även ökat nyföretagande 

och skapandet av nya innovationssystem sågs som en väg till jämställdhet. En sådan 

utvecklingsprocess skulle enligt textmaterialet helst bedrivas i nära samverkan mellan 

forskare och potentiella användare. Att betrakta konsumenters branscherfarenhet som 

värdefullt i innovativa processer har också ansetts vara viktigt. Ytterligare en strategi 

som använts har varit internationell förankring i FN och nationell förankring i 

Sveriges kommunikationspolitik. När det gäller jämställdhet förespråkades riktade 

insatser till kvinnor som komplement till jämställdhetsintegrering. Införlivandet av 

projektet i den ordinarie verksamheten inom privat och offentlig sektor ansågs vara 

centralt. Principen hälften kvinnor, hälften män har tillämpats i ett av projekten. Hjälp 

till självhjälp har löpt som en röd tråd i ett annat initiativ. Att betrakta ”idébärare” 

som lika värdefulla som företagare var ytterligare en strategi som framfördes. 

Distansöverbryggande teknik har använts för att åstadkomma en förändring av 
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utbudet av tjänster inom bland annat hemtjänsten. Egen faktainsamling har utförts för 

att fylla igen hålen kring slöjdnäringen i SCB:s statistik. 

 

I enlighet med strategierna har en rad aktiviteter planerats och genomförts, däribland 

säkrandet av kvinnors deltagande i utvecklingen av SNC och dess avknoppningar. 

Enligt det befintliga textmaterialet har några av dessa aktiviteter varit att dokumentera 

arbetsmetoder och tekniska hjälpmedel inom renskötseln, brukardriven 

teknologiutveckling och framtagande av en jämställdhetsplan för samebyn. En 

studieresa till Skottland genomfördes. Info och stöd har givits till kvinnor som vill 

starta eget och debattforum och seminarier har arrangerats. Arbetsmetoder som 

underlättar och möjliggör kvinnors arbete inom rennäringen har utvecklats, kvinnors 

företagande och framtida affärsmöjligheter i samebyn har kartlagts och nya tekniska 

lösningar för kommunikation har prövats. Kontakter har etablerats med tekniska 

forsknings- och utvecklingsmiljöer. Dessa kontakter ledde bland annat till ett besök av 

”Internets fader”32 Vint Cerf för en dialog med lokala forskare, företagare, tekniker 

och politiker. Upprättandet av denna nya samverkansplattform beskrivs i vissa fall av 

nätverksdeltagarna i termer av innovationssystem. En installation av hotspots i 

Jokkmokk har skett parallellt med integration i labbmiljö. Test och demonstration av 

systemet har genomförts i fjällen. Via SAGA har processbevakning, stöd och 

information om SNC genomförts. Andra nätverksdeltagare har varit med om att ge 

företagsrådgivning, bland annat till en kvinna som ville starta ett företag med hjälp av 

distansöverbryggande teknik inom skolväsendet. Även idéutveckling för ungdomar 

har stöttats. Utveckling av IT för att nå ut med offentlig service till hus i periferin och 

utveckling av nya produkter inom hälsa och sjukvård är andra aktiviteter som har 

bedrivits. Utöver detta har nätverksdeltagarna arbetat med byautveckling, 

affärsutveckling, föreningskunskap och utbildning av kvinnor i styrelsearbete. En av 

deltagarna närvarade vid en branschträff för sameslöjdare. 

 

 

                                                 
32 “Internets fader” används som epitet för Vint Cerf i Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Vinton_Cerf 11 
mar 2007) 
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Innovation i samverkansnätverket 

I detta avsnitt riktas uppmärksamheten mot hur SAGA-deltagarnas verksamheter kan 

beskrivas i termer av innovation. Först presenterar jag de verksamhetsområden som 

de bedrivit sina aktiviteter inom, med uppgifter från samverkansnätverkets befintliga 

textmaterial som underlag. Detta syftar till att ringa in de områden som kan ha varit 

föremål för innovation. Därefter beskriver jag innehållet i några av de innovationer 

som jag anser ha anknytning till SAGA-deltagarnas aktiviteter, vilket åtföljs av en 

redogörelse för den plattform som några av nätverksdeltagarna byggt upp kring 

utvecklingen av ett system för Internetuppkoppling i glesbefolkade områden. 

Avslutningsvis återger jag nätverksdeltagarnas egna tankar kring relationen mellan 

deras insatser och begreppen innovation, innovationssystem, triple helix och kluster.  

 

De verksamhetsområden som SAGA-deltagarna bedrivit sina aktiviteter inom är: 

• IT och distansöverbryggande teknik  

- teknisk utveckling 

- arkitektur för Internetuppkoppling i områden utan infrastruktur 

- e-hälsa 

- mobila lösningar m.h.a. IT 

- offentlig service (hemtjänst) 

- distansskola i hemspråk m.h.a. IT och pedagogik 

• Renskötsel 

• Lokal och ideell utveckling  

- byautveckling 

- social ekonomi 

- föreningskunskap 

- framtidsverkstäder 

• Hantverk/slöjd 

• Turism 

• Bokföring 

• Hästar 

• Upplevelser 
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Vid det uppföljande dialogseminariet med SAGA uppmuntrade jag deltagarna att göra 

tillägg till ovanstående lista. Detta resulterade i att följande verksamhetsområden 

lades till: 

• Företagsutveckling 

• Arrangemang  

- t.ex. Rallarfesten i Kiruna med fokus på tre kulturer: samiskt, miekäli och 

  svenskt 

• Utveckla utbildningar 

• Genusfrågor  

- resurser 

- till finansiärer 

- företagarstatistik 

- kombinatörer 

- F-skattsedel 

 

I dokumentationen från dialogseminarierna och i genomgången av 

samverkansnätverkets befintliga textmaterial har jag hållit utkik efter exempel på 

innovationer som har anknytning till nätverksdeltagarnas verksamheter. Här vill jag 

påpeka att det är min egen tolkning av hur begreppet innovation kan relateras till de 

fyra samverkansnätverken i Lyftet som tillåtits råda. För att kunna uppmärksamma ett 

brett spektrum av aktörer och verksamhetsområden i enlighet med det 

nedifrånperspektiv jag tillämpar har jag använt mig av en vid definition av begreppet 

innovation som omfattar såväl nya produkter som metoder, tjänster och upplevelser 

(jmfr Benner 2005; Frankelius 2005). Vid det uppföljande dialogseminariet med 

SAGA presenterade jag listan och uppmuntrade deltagarna att diskutera listan och 

revidera beskrivningarna av innovationsinnehållet i deras respektive innovationer. I 

nedanstående förteckning över innovationer med anknytning till SAGA-deltagarnas 

verksamheter har jag tagit hänsyn till de synpunkter som seminariedeltagarna 

framförde. Varje innovation beskrivs utifrån den information jag haft tillgång till, 

vilket medför att beskrivningarnas längd varierar. Den huvudsakliga poängen är att ge 
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en överblick över olika typer av innovationer i samverkansnätverket, snarare än att ge 

en uttömmande beskrivning av varje enskild innovation.  

 

• Fördröjningstolerant system för Internetuppkoppling i glesbefolkade 

områden 

→ Denna innovation bygger på ett flertal innovativa beståndsdelar, till 

exempel att LTU setts som en resurs för nya grupper (i det här fallet för 

renskötande kvinnor). Att det interaktiva samarbetet mellan universitetet och 

de potentiella användarna löpt som en röd tråd genom hela 

utvecklingsprocessen och att nya kontakter skapats mellan rennäring, forskning 

och IT-företag är två andra innovativa grepp. Samarbetet har motbevisat 

dominerande föreställningar om hur regional utveckling uppstår, till exempel 

genom visa hur jämställdhet kan vara en drivkraft för att utveckla innovationer. 

Den DTN-teknik och protokollet PRoPHet som utvecklats är ytterligare 

beståndsdelar i denna innovation. Även samordningen av de apparater och 

andra fysiska föremål som dessa system kräver för att fungera har varit 

innovativ.  

 

• Infrastruktur för ny skolmodell för distansundervisning i hemspråk  

→ Denna innovation bygger på en innovativ kombination av IT och 

pedagogik. Slutanvändarna är barn och ungdomar i familjer som annars har 

svårt att få tillgång till undervisning i sitt hemspråk. 

 

• Nätverksföretag för utveckling av kvinnors och ungdomars idéer 

→ Denna innovation bygger på idén att organisera utvecklingen av kvinnors 

och ungdomars idéer inom ett nätverksföretag (som organiseras i form av en 

ekonomisk förening/ett kooperativ), vilket möjliggör en kombination av 

gemensam affärsverksamhet med individuellt självförverkligande. Samtidigt 

öppnar organisationsformen för utveckling av de idéer som inte bäst 

förverkligas inom ramarna för ett företag, utan som tros kunna ge önskade 

resultat genom ett projekt eller en ideell förening. 
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• Hemtjänst till hus i periferin med hjälp av IT  

→ Denna innovation bygger på teknikutveckling av mobila lösningar inom IT 

för att nå ut med offentlig service i glesbygd. 

 

• Flödesmätare för hästars vattenförbrukning 

→ Denna innovation bygger på behovet hos hästägare av att känna till och 

beräkna hur mycket vatten deras hästar dricker och därmed kunna anpassa 

foder, salt och vätska i enlighet med dessa uppgifter. 

 

• Internetförsäljning av slöjd 

→ Denna innovation består dels av en kombination av en vara (själva 

slöjdprodukten) och en tjänst (möjligheten att botanisera, köpa och få 

hemtransporterat slöjdprodukter via Internet), dels av tillförseln av en 

upplevelse till slöjdprodukterna. Dyr slöjd har enligt en enkätundersökning 

utförd av Sameslöjdsstiftelsen visat sig vara svårare att sälja över Internet 

jämfört med i butik, eftersom köparen gärna vill träffa slöjdaren personligen. 

Det är nämligen detta möte som köparen anser ger ett kulturella mervärde till 

produkten. Om slöjd som säljs via Internet däremot kombineras med med 

kringtjänster och kringprodukter med liknande kulturellt innehåll - det vill säga 

att göra ”ett samiskt arrangemang” - ökar värdet för den potentiella kunden. 

  

Vid det uppföljande dialogseminariet med SAGA bad jag deltagarna att komplettera 

ovanstående lista med de innovationer som de tyckte att jag hade missat. Till listan 

adderades då ytterligare en innovation: 

 

• Barnens rajd  

Barnens rajd är en upplevelsebaserad innovation som utvecklats av 

Sameslöjdsstiftelsen. Barn i åldrarna 6-12 år får lära sig gamla samiska 

traditioner på ett sätt som skiljer sig från den textbaserade inlärning som är 

vanlig i dagens skolor. Med bruks- och slöjdföremål i barnstorlek får barnen 
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leka att de förflyttar sig mellan sommar- och vinterland på traditionellt samiskt 

vis med hjälp av en rajd (= en släde som dras av renar). De kan bland annat leka 

att de hämtar renar, packar pulkor, leder rajden, sätter upp kåtan, använder olika 

bruksföremål. Syftet med innovationen är kunskapsöverföring mellan 

generationer, där lek kan vara bättre än böcker för att skapa en bestående 

läroprocess. 

 

En förutsättning för uppkomsten av den förstnämnda innovationen - det 

fördröjningstoleranta systemet för Internetuppkoppling i glesbefolkade områden - var 

den plattform för samverkan som några av SAGA-deltagarna byggde upp mellan 

renskötare, forskare, tekniker, tjänstemän och potentiella användare. Under årens lopp 

kom denna process att bedrivas via en rad olika projekt, bland annat Kvinna i Sameby 

(KIS), Nya Möjligheter för Kvinnor i renskötselföretag (NMKR), Sami Network 

Connectivity (SNC) och Networking for Communications Challenged Communities 

(N4C). I de tidigaste projekten fokuserades renskötande kvinnors livsvillkor i vid 

bemärkelse, vilket i de senare projekten avgränsades till att främst röra 

teknikutveckling för ett nytt kommunikationsnät i fjällens renskötselområden, 

eftersom detta identifierats som ett behov bland renskötande kvinnor. Målet med detta 

nya kommunikationsnät var bland annat att öka möjligheterna för renskötande 

kvinnor att vistas i renbeteslandet under längre perioder utan att behöva bege sig till 

en tätort för att sköta familjens samhälleliga förpliktelser som exempelvis skolgång 

och lönearbete. Initiativtagarna såg även möjligheten för renskötande kvinnor att 

utveckla affärsidéer och innovationer med avstamp i det nya systemet.  

 

I och med att processen har bestått i att knyta samman aktörer från flera olika 

samhällsområden i syfte att utveckla innovationer, har några av processens deltagare 

använt begreppet ’innovationssystem’ för att etikettera den plattform som byggts upp. 

Medvetenheten om att detta inneburit en utmaning av den dominerande tillämpningen 

av begreppet i politik och forskning är utbredd bland deltagarna, vilket de bland annat 

gav uttryck för vid dialogseminarierna. De projekt som kvinnorna i samebyn tagit 

initiativ till under processens gång har haft svårigheter att få gehör inom de 
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institutioner som ska utgöra parter i innovationssystem enligt Sveriges 

innovationspolitik, till exempel myndigheter och fonder som handlägger ekonomiskt 

stöd till utveckling av innovationssystem. Detsamma gäller för forskare och 

tjänstemän vid regionens universitet. De renskötande kvinnornas problemformulering 

och förslag till lösningar har inte ansetts passa in i det politik- och forskningsområde 

som byggts upp kring innovation. Istället har de hänvisats till andra program och 

instanser än de som direkt har med innovationspolitik och teknikutveckling inom 

Internet- och kommunikationsteknologi att göra, exempelvis jämställdhet och 

rennäring.  

  

Vid det andra dialogseminariet med SAGA initierade jag en diskussion om hur 

deltagarnas verksamheter kan relateras till begreppen innovation, innovationssystem, 

triple helix och kluster. Jag inledde seminariet med följande ord: 

 

”Det här är en återkoppling från dialogseminariet i våras. Det som jag är 

intresserad av är hur ni har organiserat (era verksamheter). Vilka aktörer 

har knutits in? Vilket syfte och bakgrund finns till de verksamheter ni 

jobbar i? Jag har försökt föra samman det ni sade i våras till en bild över 

hur ni skapar plattformar för innovationer och företagande. Utifrån de 

organisationer och personer som ni knyter in, så skapar ni en utgångspunkt 

för att nya företag och regional och lokal utveckling ska komma till stånd. 

Det finns en politik i Sverige där man exempelvis stöttar 

innovationssystem. Hur många är bekanta med det begreppet?” 

(Dialogseminarium i Lyftet, 19 okt 2006) 

 

Gensvaret från deltagarna bestod i en diskussion om begreppens fjärmande verkan, 

vilket illustreras i följande citat. 

 

”Igår innan jag packade ihop på jobbet för att åka hit gick jag in och sökte 

på innovationssystem och hittade Vinnovas beskrivning av det ordet. Jag 

har det här. Ett innovationssystem består av det nätverk av organisationer, 



 142

människor och spelregler inom vilket skapande, spridning och exploatering 

av teknologi och annan kunskap sker. Innovationssystemen är också en 

effektiv metodik för att med hjälp av satsningar på forskning, utveckling 

och andra innovationsfrämjande åtgärder, stimulera förnyelse och 

därigenom en hållbar ekonomisk tillväxt och samhällelig utveckling. Det 

här måste man kanske läsa fem gånger innan man förstår (skratt).” 

(Dialogseminarium i Lyftet, 19 okt 2006) 

 

”Det känns tekniskt (…) Jag tror att det blev en avsmalning och skärpning 

just i början av 2000 av vad Vinnova ska syssla med. Det var vidare, till 

exempel ingick arbetsmiljöfrågor och liknande, men sedan så blev det 

viktigt att man ska (satsa på) spets hit och spets dit och Sverige som nation 

och så vidare. Då blev det IT och bioteknik som helt enkelt blev sagt från 

statsmakten att Vinnova ska satsa på.” (Dialogseminarium i Lyftet, 19 okt 

2006) 

 

Deltagarna framförde också sina tankar om hur de organiserat sina verksamheter med 

aktörer från flera olika samhällssektorer - den offentliga, den privata, den akademiska 

och den ideella/civila sektorn - vilket de ställde i kontrast till den triple helix-modell 

som används i Sveriges innovationspolitik, där enbart offentliga myndigheter, 

näringsliv och akademi lyfts fram. En av deltagarna funderade på om detta kan ha att 

göra med vem som har makten över definitionerna.  

 

”Jag tänkte på det här med att definiera oss som ett innovationssystem. Är 

det någonting som man gör där uppe (pekar på hörnen med samhälle/politik 

och universitet/högskolor), att kalla någonting för ett innovationssystem? 

Vi håller väl på med innovationssystem när vi jobbar i föreningar och 

nätverk. Men vi kallar det aldrig för innovationssystem. Beror det på vem 

som tolkar?” (Dialogseminarium i Lyftet, 19 okt 2006) 

 



 143

Att det inte är lika självklart överallt att triple helix-modellen ska vara normerande för 

innovationspolitiken framgår av nedanstående uttalande om hur den ideella/civila 

sektorn exkluderats från regionens utvecklingspolitik. 

 

”Jag satt med i övervakningskommittén för Mål 2 under förra perioden för 

EU-projekten. I Sverige använde vi den där triple helix-modellen och det 

var den som de utgick från då de gav bidrag till olika projekt. Men de 

tänkte aldrig på den civila sektorn. Och jag vet att EU-representanterna som 

satt i kommittén varenda gång sade: - Men ni måste tänka på 

civilsamhället! Det får inte vara så att alla era medel ska gå till triple helix. 

Det måste också gå till den fjärde sektorn!” (Dialogseminarium i Lyftet, 19 

okt 2006) 

 

Det fördes fram en tanke om att inställningen till triple helix-modellen har med kön 

att göra. 

 

”Trekanterna de är mer för män och kvinnorna tar med civilsamhället.” 

(Dialogseminarium i Lyftet, 19 okt 2006) 

 

Vissa av deltagarna ansåg att det i praktiken inte finns vattentäta skott mellan de olika 

samhällssektorerna, utan att de i många fall överlappar varandra, vilket följande citat 

visar.   

 

”Jag sitter på ett näringslivsbolag som ägs av kommersiella intressen och 

som jobbar på uppdrag av kommunen. De köper våra tjänster. Men 

samtidigt är den ideella delen viktig. Människor som finns i olika 

föreningar får idéer som kan omsättas i företag. Det är de som jobbar ideellt 

som är de verkligt företagsamma.” (Dialogseminarium i Lyftet, 19 okt 

2006) 
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Omvärldens betydelse 

I detta avsnitt gestaltas hur SAGA-deltagarnas relationer till omvärlden har sett ut och 

hur detta påverkat deras verksamheter. Särskilt uppmärksammas hur deltagarnas 

handlingsutrymme att genomföra aktiviteter, definiera sig själva och bedöma 

följderna av sina insatser har avgjorts i en sorts förhandlingar med andra aktörer från 

olika samhällssektorer. I Figur 10 syns en teckning från det första dialogseminariet 

med SAGA där deltagarna ombads rita sig själva i relation till aktörer i sin omvärld. 

 

 
          Figur 10. Teckning från uppgiften om aktörer i SAGA 

 

Tillsammans med deltagarnas teckningar visar det befintliga textmaterialet från 

SAGA på en gedigen samling omvärldskontakter. De olika aktörerna redovisas i 

Tabell 5 nedan, där jag sorterat dem utifrån de samhällssektorer som de kan anses 

tillhöra. Min bedömning av var varje enskild aktör ska placeras utgår i första hand 

från deras organisationsform, t.ex. om de är organiserade som ett företag, en 

myndighet, ett universitet, ett studieförbund eller en ideell förening. Vissa aktörer har 

jag noterat under fler än en rubrik, exempelvis när det rört sig om ekonomiska 
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föreningar som både utgör företag och föreningar (jmfr Regeringskansliet 2009, sid 9 

& 94-95).   

 
 
Privat sektor 
Enskilda företagare, Tillväxtcentrum i Östra 
Kiruna, Innovation Norrbotten, ALMI 
Norrbotten, Priorum Affärsutveckling 
ekonomisk förening, Nyföretagarcentrum, 
Expandum, Trevia, Uldevis ekonomiska 
förening, PICAB, Folktankar, Konsulter, 
Internetarkitekten Avri Doria, Delägare, 
Affärsänglar, Befintliga företagsnätverk, 
Internet Corporation for Assigned Names 
and Numbers (ICANN) 

 
Offentlig sektor 
FN, Arktiska rådet, EU:s strukturfonder Mål 
1 (Insatsområde 3.5.b Kompetens och 
utbildning), EU:s strukturfonder Mål 1 
(Insatsområde 6.1 Utveckling av rennäringen 
och samebyarna, Sápmi Norra), 
Rendriftsförvaltningen i Norge, Riksdag, 
Regering, Sida, Sametinget, Nutek, Vinnova 
(inom programmet ”Nya 
kommunikationsnät”), Glesbygdsverket, 
Innovation Norrbotten, ALMI Norrbotten, 
Projekt Innovation i Norr, Trevia, 
Länsstyrelsen i Norrbotten, Kommunen i 
Jokkmokk, Arjeplog, Kiruna, Övertorneå 
och Boden, Lokala resurscentra för kvinnor, 
Arbetsförmedlingen, Projekt Tillväxt Genom 
Samverkan  
 

 
Akademisk sektor 
Internet Research Task Force (IRTF), 
Utbildningsanordnare, Forskare, Luleå 
tekniska universitet (LTU), Institutionen för 
arbetsvetenskap(LTU), Centrum för 
distansöverbryggande teknik (LTU), 
Institutionen för systemteknik (LTU), 
Projekt NMKR, Projekt SNC, Projekt SAGA, 
Projekt CroCoPil, Kungliga Tekniska 
Högskolan (KTH), Uppsala universitet (UU), 
Statens Lantbruksuniversitet (SLU) i 
Uppsala, Samernas utbildningscentrum, 
Sverige-finska folkhögskolan, Mäkitalo 
Research Centre 

 
Ideell/Civil sektor 
Internet Engineering Task Force (IETF), 
Sirges sameby (styrelsen, medlemmar, 
renskötare), Projekt KIS, Samebyar i Sverige 
och Norge, Svenska Samernas Riksförbund, 
Projekt Jämställdhet i Sápmi, Den samiska 
kvinnorörelsen, Potentiella användare, 
Användare av teknologi, Lokala resurscentra 
för kvinnor, Företagarna, Kooperativ 
Utveckling, Hushållningssällskapet, 
Folkrörelserådet, Norrbottens bygderåd, 
Biltestverksamhetens organisation, 
Byautvecklingsgruppen i Östra Kiruna, Byar, 
Ideella organisationer, Diverse nätverk, 
Lokala pådrivare, Arbetslösa och sjukskrivna 
(”som fastnat i gamla hjulspår”), Enskilda 
idébärare, Kvinnor 
 

 

 Tabell 5. Aktörer i SAGA:s omvärld 

 

Aktörerna i tabellen ovan har spelat olika roller i sin relation till SAGA:s deltagare. 

Som finansiärer till nätverksdeltagarnas verksamheter har bland andra Vinnova och 

EU:s strukturfonder Mål 1 trätt in. I rollen som projektägare har bland andra Sirges 

sameby, LTU och Tillväxtcentrum i Östra Kiruna agerat. Målgrupperna för 
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verksamheterna har bland andra varit IT-företagare, potentiella användare, samebyar, 

arbetslösa, idébärare, kvinnor och ungdomar. Som deltagare har exempelvis 

teknikanvändare, forskare, ideella föreningar och företag involverats. Ytterligare 

anknytningar och samarbeten har funnits bland annat med internationella organ som 

exempelvis FN, Internet Engineering Task Force (IETF), Internet Research Task 

Force (IRTF), Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) och 

Arktiska Rådet.  

 

Betydelsen av dessa kontakter för SAGA-deltagarnas verksamheter diskuterades vid 

det första dialogseminariet. I följande citat presenteras ett utdrag ur diskussionen: 

 

”Jag har skrivit både viktig och mindre viktig på kommunen, för vi har haft 

en väldigt dålig relation med kommunen och då har de också blivit 

oviktiga. Vi har fått gå på annat håll eftersom det inte har fungerat. Men nu 

har vi fått en öppning till dem och då hoppas vi att de ska bli en viktig del 

av våran verksamhet och att det ska bli en bra relation.” (Dialogseminarium 

i Lyftet, 30 mar 2006) 

 

”Våra finansiärer är ju viktiga för oss men det fungerar inte. Vi har ett 

renskötselföretag i bakgrunden och då faller vi mellan stolarna och är inte 

berättigade till någon form av stöd.” (Dialogseminarium i Lyftet, 30 mar 

2006)   

 

”Det är lättare att ha fungerade, men mindre viktiga, relationer än sådana 

som är väldigt viktiga. De är både positiva och negativa på något sätt. Man 

har både besvikelser och problem, och samtidigt positiva upplevelser, när 

man är väldigt nära varandra.” (Dialogseminarium i Lyftet, 30 mar 2006) 

 

SAGA-deltagarnas uppfattning om nuläget för deras verksamheter i förhållande till 

omvärlden beskrevs som att det främst finns tillgång till offentlig finansiering snarare 

än privat för de utvecklingsprojekt som nätverksdeltagarna vill driva. Deltagarna hade 
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upplevt en övernitiskhet från offentligt håll när det gäller granskningen av just 

kvinnors initiativ. Dessutom tyckte nätverksdeltagarna att finansiärerna har låg 

kompetens. I stort uppfattades det inte som självklart av SAGA-deltagarna att de kan 

leva och verka i sin bygd, utan att det istället är en villkorad tillvaro där andra sätter 

ramar för vad som är möjligt. Detta bidrar till att det är ”taskigt med makt och 

pengar”, särskilt för kvinnors idéer som ges låg prioritet i regionen. Detta visar på att 

det råder ojämställda strukturer bland beslutsfattare och att brister i ledarskap hindrar 

kvinnor. Så här uttryckte sig en av seminariedeltagarna: 

 

”Jag har jobbat på ett lokalt resurscentrum för kvinnor där man har försökt 

få pengarna att räcka så långt som möjligt. Och de har räckt fantastiskt 

långt och vi har gjort mycket. Sedan kom jag in i utvecklingsbolaget, som 

är helt finansierat av kommunala pengar. Vi har en styrelse med en kvinna, 

men sedan är det bara män. Utvecklingsbolaget hade att göra med en ideell 

förening som gick dåligt och där man utan att blinka gick in med 40 000 till 

50 000 kronor i stöd. Då tänkte jag i mitt stilla sinne: vi avslutade det lokala 

resurscentrat jättesnyggt, vi hade inga skulder, allt sköttes perfekt. Tänk om 

det hade handlat om resurscentrat? Ingen hade gått in och hjälpt. Ingen. Det 

är så vitt skilt att det inte är klokt. Alla önskemål som manliga företag har, 

det är högprioriterat.” (Dialogseminarium i Lyftet, 30 mar 2006) 

 

En annan deltagare beskrev nuläget så här: 

 

”Strukturen är inte jämställd. Kompetensen är låg hos dem som sitter som 

handläggare på vårt område. De gör sin problematik till vår problematik 

därför att de inte förstår vad vi vill göra.” (Dialogseminarium i Lyftet, 30 

mar 2006) 

 

Vid det första dialogseminariet ombads deltagarna att uppge vilka motverkande 

krafter som de upplevt i sina verksamheter. Här angavs åldersstruktur, skräck, 
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bristande kunskap och osynliggörande hos omvärlden. Dessutom sågs avsaknaden av 

strategier hos finansiärer som en svårighet, vilket följande citat visar. 

 

”Jag upplever ibland att det inte riktigt finns en strategi hos finansiärerna. 

Utan att man säger ja till både det ena och det andra projektet. Till slut har 

man tagit död på varandra. Det blir för mycket. Man är i samma målgrupp 

och tassar från olika håll och kanter.” (Dialogseminarium i Lyftet, 30 mar 

2006) 

  

Ytterligare en aspekt i detta, som framkom under diskussionerna vid det uppföljande 

dialogseminariet, är att deltagarna försökt förverkliga sina idéer oavsett hur de 

offentliga finansieringsvägarna varit utformade.  

 

”Vi har drivit några jättefiffiga idéer. Och då finns det några stenhus som 

ska sponsra dylika ting. Men stenhusen de fattar ingenting. Men vi bara 

kör. Vi får pengar och så drar vi järnet åt vårt eget håll. Så det slutar med att 

stenhusen börjar kolla vad vi gör. Och det är intressant, för det går ju 

faktiskt att göra det vi gör. Det är ju ingenting som säger att de stenhusen 

som man definitionsmässigt bör höra till och de som borde ge oss slantar är 

de som är de stora sponsorerna för den idé man driver.” (Dialogseminarium 

i Lyftet, 19 okt 2006) 

 

För att säkra legitimitet och finansiering i sina verksamheter har nätverksdeltagarna 

försökt hitta vägar för att komma runt den geografiska nivå där man upplevt brist på 

stöttning. 

 

”I små kommuner blir det för nära, för du känner till tanten eller farbrorn 

som ska vara handläggare. Och i större sammanhang får man det på en 

högre, nationell nivå. Till slut är idén inlärd och den kommer med i de 

regionala handlingsplanerna. Det är lättare att komma igen på det viset. 

Ofta kan du tänka regionalt, nationellt eller EU, till exempel. Till och med 
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vi som är utanför måste förhålla oss till de reglerna. Hierarkin bestämmer, 

alla har någon ovanför sig. Det är viktigt att veta när man driver 

utveckling.” (Dialogseminarium i Lyftet, 19 okt 2006) 

 

Detta har i praktiken lett till att bifall från finansiärer på högre geografiska nivåer 

använts som argument för att få med sig aktörerna på hemmaplan, vilket 

nedanstående citat illustrerar. 

 

”För många ideella föreningar - och jag talar utifrån de åren jag jobbade i 

en sådan - är det väldigt, väldigt ofta man får köra det här racet. Jag kunde 

visa för kommunerna att Länsstyrelsen och Nutek finansierar. Lite 

utpressning fick man utöva. På något sätt upplever jag att de säger: jaha, 

säger de så där uppe så måste det gå bra. När jag jobbade i föreningen, det 

var ett lokalt resurscentrum för kvinnor, hade vi stöttning från 

Länsstyrelsen. Vi behövde det stödet för att få kommunala medel. Vi hade 

också ett resurscentrum på nationell nivå. Det gav legitimitet åt oss längst 

ner, vi som jobbade på gräsrotsnivå” (Dialogseminarium i Lyftet, 19 okt 

2006) 

 

Vid det första dialogseminariet ombads SAGA:s deltagare att rita upp en tidsaxel där 

de skulle göra en graf över hur deras projekt fortlöpt över tid, och hur de upplevt de 

olika faserna. En av teckningarna syns i Figur 11. 
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            Figur 11. Teckning från uppgiften om verksamhet över tid i SAGA 

 

Under denna övning framkom flera fängslande historier. I de följande citaten återges 

några av dessa. 

 

”Här har vi det här projektet som pågick under tre år. Det var uppåt, så det 

var väldigt lugnt i det projektet. Sedan tog det bara slut. Men det var lugnt 

för att det var ju treårigt och säker finansiering så man behövde inte hålla 

på med de grejerna. Det här är det som jag kallar för 

resurscentrumprojektet, alltså basverksamheten. Det förutsatte ju att man 

hade en basfinansiering (från Nutek) för att kunna göra delprojekten som 

kommer som den röda och gröna linjen här. Det var ett eller två år och 

sedan så var det nya pengar att söka. Här så går det ner och vi får nu de här 

pengarna, genom att vi körde med en utpressningsmetod. När vi fått okej 

från Nutek och även Länsstyrelsen hade sagt ja så hängde det på 

kommunen. Alltså man hade alltid den externa finansieringen klar. Rena 

utpressningen hela tiden.” (Dialogseminarium i Lyftet, 30 mar 2006) 

 

”Hade inte jag varit med i det regionala innovationsprogrammet med de 

pojkarna som coachade oss på alla vis och vis, så hade jag aldrig orkat med 

företagsutvecklingen heller. Och med det i bagaget så vet jag att det vi gör 

är helt riktigt och rätt. Skillnaden är att jag tidigare jobbade i allmännyttiga 
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projekt, om jämställdhet och med sametinget. Lite duttan här och lite duttan 

där. Det har varit övergripande och allt har inte bara hängt på mig. Men det 

här med företagsutveckling… Nu hänger det faktiskt bara på henne och 

mig. Nu blir det mer personligt.” (Dialogseminarium i Lyftet, 30 mar 2006) 

 

Både i ovanstående berättelser och i det befintliga textmaterialet ges en rad konkreta 

exempel på hur nätverksdeltagarnas möjligheter att gå vidare med en idé påverkats av 

omgivningens inflytande. Ofta har det rört sig om aktörer som är stora och 

väletablerade inom sitt verksamhetsområde, med formella befogenheter att fatta beslut 

om finansiering av projekt för regional utveckling eller med ansvar för att utarbeta 

policyprogram inom den regionala utvecklingspolitiken eller innovationspolitiken. 

Inflytandet från dessa verkar ha haft en avgörande effekt för vilka verksamheter som 

deltagarna i SAGA har kunnat bedriva och i vilken form. Ytterligare ett exempel kom 

upp redan under den inledande presentationsrundan vid det första dialogseminariet i 

Överkalix: 

 

”Vi jobbar med olika projekt och då vi kom in i SAGA-nätverket hade vi 

ett projekt om e-hälsa. Vi hade tänkt att man i vår stad skulle kunna börja 

med att datorisera hemtjänsten. På olika sätt så blev vi stoppade och vi 

jobbar inte längre med det projektet. Men för någon vecka sedan fick vi 

veta att vi hade fått basfinansiering till ett resurscentrum för kvinnor.” 

(Dialogseminarium i Lyftet, 30 mar 2006) 

 

Vem som stoppade planerna om att utveckla e-hälsa inom hemtjänsten framgår inte av 

berättelsen. Däremot går det att se att Nutek har spelat en roll för att förverkliga 

tankarna om ett lokalt resurscentrum för kvinnor, i och med att de har tillhandahållit 

finansiering till dessa. Att finansiärer besitter en avgörande position när det gäller 

möjligheter att omsätta idéer i handling framgår även av följande citat. 

 

”Igår gick det upp för oss att det inte är konstigt att vi har blivit bemötta så 

som vi har blivit under ett års tid. Det var en som var ärlig och sa att det 
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beror på att vi har ett renskötselföretag. Sedan var det en annan gubbe som 

skulle vara ironisk och sade: ’-Ja just ja, ni är ju rensmittade!’ Alltså, vilken 

ironi.” (Dialogseminarium i Lyftet, 30 mar 2006) 

 

I diskussionen framhölls att det finns finansiärer som granskar vissa 

projektansökningar mer i detalj än andra. 

 

”När vi pratar om låg kompetens hos finansiärer och taskigt med makt och 

pengar, då tänker jag på din och min gemensamma erfarenhet med 

kraschade projekt. När det gäller projekt som är drivna av, för eller med 

kvinnor så upplever jag att det är en nagelfarning både från kvinnor och 

män på Länsstyrelsen, till exempel. Det är både att de prutar och 

ifrågasätter revisorns formuleringar om vad man ska ha pengar till. Jag har 

hjälpt både kvinnliga och manliga företagare att söka företagsinriktade stöd. 

Där tycker jag att det syns. När det gäller Mål 1-projekten tycker jag också 

att det syns.” (Dialogseminarium i Lyftet, 30 mar 2006) 

 

En av deltagarna beskrev att hon upplevde det som att det ofta handlar om att hon, när 

hon presenterat en idé för utomstående aktörer, betraktats som ”fel” person, snarare än 

att själva idén skulle ha varit fel.    

 

”Det jag har kunnat se är att när man kommer med en bra utvecklingsidé 

som uppfyller alla mål (i det regionala tillväxtprogrammet) men som läggs 

fram av fel personer, så är det som att idén osynliggörs. Förslaget kan vara 

hur bra som helst. Vårt exempel är ett projekt där jag själv tycker att länet 

har gjort en jättetabbe som inte har tagit till vara på det mer än vad man har 

gjort. Det är något som jag inte får kläm på. Det händer något som gör att 

det inte får lyftas mer än det görs.” (Dialogseminarium i Lyftet, 30 mar 

2006) 

 



 153

Det kan till och med vara så att finansiärerna betraktat idén som alltför bra för att 

låta den gå om intet, även om de personer som lade fram idén ansetts vara fel 

aktör för att förverkliga den. 

 

”Fortfarande har vi väldigt svårt med kommunen. Så vi har ju flyttat till 

andra krokar och struntat i dom. Det är så typiskt att de egentligen snor 

idéerna som man har. Vi har länge pratat om att vi skulle starta ett 

medborgarhus och vi har fört en diskussion och skrivit ett projekt om det. 

Sedan blev det då att vi fick för lite pengar och vi flyttade från huset som vi 

hade haft i åtanke. Nu när kommunen har fått tillbaka huset så säger de att 

de ska starta ett medborgarhus där. Men det gick ju inte när vi var där. 

Tydligen är det så att idén var bra. De accepterade idén men de accepterade 

inte att det var vi som framförde den.” (Dialogseminarium i Lyftet, 19 okt 

2006) 

 

Samtidigt visade deltagarnas erfarenheter att det funnits utrymme att använda alla 

negativa bemötanden på ett konstruktivt sätt, när planerna väl realiserats. 

 

”Jag har sagt att om vi lyckas med det vi håller på med, om vi får lugn och 

ro och ekonomiskt kan leva och verka där vi är, då kommer vi att bli 

livsfarliga (skratt från deltagarna). Men det är säkert! Då kommer jag att 

börja driva utveckling och öppna upp för andras företagsamhet. Tillåta de 

som har en drivkraft att vara med. Det är att på något sätt genomskåda det 

som sker i de här tysta rummen, i de nätverk som redan finns. Det är 

faktiskt så att det är det som styr mycket idag.” (Dialogseminarium i Lyftet, 

19 okt 2006) 

 

Men vägen till förverkligandet av sina idéer har krävt en hel del energi. Motgångar 

har tärt på krafterna, och deltagarna i SAGA menade att det finns ett behov av 

mötesplatser där man kan ladda batterierna. 
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”Det är ju en kamp. Ingenting är oss givet, ska jag då säga. Du får absolut 

ingenting gratis. Jag sa åt min kollega att jag hoppas att vi orkar tills vi har 

nått målet. Ibland är vi ganska slitna. Det värsta är när man inte kan sova 

ordentligt. Jag låg vaken en natt och funderade hur vi ska göra strategiskt 

för att komma åt det där. Det är då rådgivning kan vara bra. Släckt på 

nätterna och jobba aktivt på dagarna. Man behöver inte kunna lösa allt 

själv. Men kanske att ett prestigelöst gäng där man kan bolla idéer totalt 

utan skyddsnät skulle vara bra. Vad kallar man sådant, högt i tak? 

Sammankomster där man kan diskutera utan att vara rädd att bli bestulen på 

sina idéer eller få på käften. Fast det tycker jag att SAGA är för mig. Det 

har varit en ventil. Jag har säkert varit jättejobbig att lyssna på ibland. Men 

på något sätt har det gett mig styrka veta att det här gänget har lyssnat.” 

(Dialogseminarium i Lyftet, 19 okt 2006) 

 

Även av det befintliga textmaterialet framgår att aktörer i omvärlden har påverkat 

inriktningen på SAGA-deltagarnas verksamheter. Bland annat ville den 

Internetarkitekt som anlitats i processen kring att underlätta för kvinnor att leva och 

verka i sina samebyar inte i förväg definiera vilka teknologier som skulle ingå i det 

projekt som planerades. Detta skulle istället avgöras av projektgruppen och samebyn. 

Vinnova, som kom att bli huvudfinansiär för projektet, ville dock att processen skulle 

prioritera datoriserad informations- och kommunikationsteknik, vilket också blev den 

inriktning som antogs. I slutrapporten till ett av de projekt (KIS) som föregick detta 

senare projekt (NMKR) konstateras att man inför det senare projektet haft svårigheter 

att finna stöd och intresse hos rätt instanser, eller på rätt nivå inom dem, vilket lett till 

att projektets aktörer tvingats söka partners och finansieringsvägar på annat håll. 

Istället för att skapa en process som gynnade hela regionen, valde man då att istället 

bygga upp kontakter som gynnade de lokala aktörerna. Men den finansiering som 

nätverksdeltagarna ansökt om från regionalt håll och från EU för att säkra 

tekniköverföring och utbildning av potentiella användare i processen har inte blivit 

beviljad. Enligt det befintliga textmaterialet har motiveringarna till avslagen varit 

motsägelsefulla. Å ena sidan har renskötselbranschen omnämnts som ett hinder i och 
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med att det då fanns öronmärkta medel för detta inom Mål 1 Sápmi Norra. Å andra 

sidan har projekten inte betraktats som tillräckligt ”specifikt samiska”, när man vänt 

sig till just Mål 1 Sápmi Norra (som administrerades av Sametinget). Samarbetet med 

potentiella användare har istället säkrats via ideella arbetsinsatser från enskilda 

företagare och ett utbildningscentrum. 

 

Vad gäller relationen till universitet, så har SAGA-deltagarna i processen för att 

utveckla ett nytt IT-system i glesbefolkade områden upplevt både medvind och 

motvind. När två av SAGA-deltagarna kontaktade LTU för att knyta en forskare till 

sitt dåvarande jämställdhetsprojekt, KIS, fick de kontakt med Maria Udén - ingenjör 

tillika genusforskare - som bland annat kom att dokumentera de sociala och tekniska 

villkoren för kvinnors arbets- och livsvillkor i samebyn inom ramen för 

följeforskningsprojektet NMKR. Därefter intog Maria Udén rollen som projektledare i 

SNC som initierades utifrån de behov av teknisk utveckling som identifierats i det 

föregående jämställdhetsprojektet. Att hon åtog sig rollen som projektledare var inte 

en självklar lösning, men blev fallet på grund av brist på intresse från den 

systemtekniska institutionen vid LTU. Detta är bara ett exempel på hur de enheter vid 

LTU som vanligtvis sköter datatekniska FoU-uppdrag har haft svårt att få till de 

organisatoriska arrangemang som krävts för att driva processen framåt. Dessa enheter 

har dock samtidigt visat stort intresse för de frågeställningar som processens 

initiativtagare framfört. Doktoranden Anders Lindgren vid Institutionen för 

systemteknik engagerade sig djupt i processen. Hans engagemang ledde bland annat 

till ett betydande tekniskt bidrag via protokollet PRoPHET (Lindgren 2006). Även 

doktoranden Johan Kristiansson vid samma institution bidrog till processens tekniska 

utveckling via projektet Cross-border Cooperation Pilot Networks (CroCoPil). 

Dessutom sammanförde Centrum för distansöverbryggande teknik (CDT) processens 

initiativtagare med Internetarkitekten Avri Doria som även hon kom att bidra till den 

tekniska utvecklingen.  

 

Det befintliga textmaterialet visar att på nationell nivå har Vinnova utgjort en viktig 

part i och med att de beviljade medel till projektet SNC. Vinnovas motivering 
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grundades på bedömningen att teknikutvecklingen inom SNC var tekniskt intressant 

och byggde på en engagerad användarpopulation. Projektets kopplingar till Uppsala 

universitet och Kungliga tekniska högskolan samt till The Internet Engineering Task 

Force (IETF) - en internationell community av nätverksdesigners, operatörer, säljare 

och forskare som intresserar sig för Internets utformning och funktion - uppges vara 

meriterande i sammanhanget. Så här löd Vinnovas motivering: 

 

”Projektet uppvisar en blandning av angelägna behov och nyskapande 

teknologi med inslag av fördröjningstoleranta, tillfälligt konfigurerade nät i 

områden som är kommersiellt ointressanta för fasta anläggningar. Förutom 

att det är tekniskt intressant med utmanande forskningsproblem vad gäller 

accessproblematik och routing finns en nära koppling till användarbehov 

och möjligheter till näringsidkande inom renskötsel, hantverk och turism 

samt en engagerad användarpopulation. Projektet har intressanta 

personkopplingar till IETF samt god kontakt med forskningen inom 

relaterade områden vid svenska universitet och högskolor (Uppsala, KTH). 

Potential finns för att detta skall kunna bli en ny svensk nisch. Som ett 

särskilt plus har noterats att projektet eftersträvar att överbrygga det som 

brukar kallas ’digital divide’ samt att projektledaren är kvinna.” 

(Beslutsmeddelande från Vinnova i projektet SNC 2004) 

 

En annan väg som nätverksdeltagarna, enligt det befintliga textmaterialet, funnit vara 

framkomlig återfinns på det internationella planet. Inom den av FN organiserade 

processen kring Internet governance har ett flertal aktörer från processen deltagit vid 

toppmöten som exempelvis World Summit on the Internet Society (WSIS) i Genève 

och Tunis under 2005. Den Internetarkitekt som designat systemet för 

Internetuppkoppling utsågs dessutom till ledamot i Working Group on Internet 

Governance (WGIG), där ett arbetsdokument direkt influerats av erfarenheterna från 

processen i Norrbotten. Vint Cerf, som arbetade med att utveckla ett system för 

Internet mellan planeter i samarbete med NASA och som engagerat sig i processen 

kring Internet governance, var en av de internationella experter som visade intresse 
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för processen kring SNC. Han involverades via en förfrågan från Internetarkitekten 

angående potentialen i den idé som hon föreslog att SNC skulle utforska och försöka 

realisera. Därefter har han bidragit med teknisk kompetens i processen och deltog vid 

det ”on site-möte” som arrangerades i projektet. Han motiverade sin närvaro med att 

det experimentella arbete som utförs inom SNC kommer att vara till nytta för den 

utveckling av nya former för kommunikation som äger rum inom rymdindustrin i 

USA, och som han själv är inblandad i. Men framförallt ville han ta chansen att arbeta 

med kollegor kring alternativa sätt att hjälpa den samiska befolkningen att 

kommunicera sinsemellan såväl som med den övriga världen.           

 

Även inom andra av SAGA-deltagarnas verksamheter visar det befintliga 

textmaterialet på hinder grundade i omvärldens bemötande. Den klient som en 

byautvecklingsgrupp försökte bistå i att starta ett företag som skulle erbjuda 

distansundervisning i hemspråk fick avslag från Länsstyrelsen på sin ansökan om 

företagsstöd med motiveringen att alltför mycket medel redan gått till just det 

geografiska område hon var verksam i. Officiellt uppgav dock handläggaren att 

avslaget berodde på att företagets största kund skulle utgöras av offentlig sektor, 

vilket inte ansågs leda till ekonomisk tillväxt inom den privata sektorn. Från 

Skatteverket nekades hon F-skattsedel med motiveringen att de kommunala skolorna 

kunde betraktas som kund, och inte de enskilda eleverna. Därför bedömdes företaget 

vare sig ha vinstsyfte eller varaktighet. Till slut hittade hon ändå en möjlighet att 

erbjuda sina tjänster via en fast anställning vid en norsk kommun. Hon skötte då 

undervisningen via distansöverbryggande teknik med bas i den ort i Norrbottens 

inland där hon bor.  

 

I detta avsnitt har jag presenterat en bild av SAGA-deltagarnas verksamheter. Min 

framställning har omfattat organiseringens karaktär, innovationer och 

omvärldsrelationer. I slutet av kapitlet sammanfattas dessa tre aspekter för alla de fyra 

samverkansnätverk som ingått i mitt avhandlingsprojekt.  
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Emma Resurscentrum i Västerbotten 

Emma Resurscentrum (hädanefter kallat Emma RC) är en ideell förening och ett lokalt 

resurscentrum för kvinnor som sedan 1993 drivs i Vilhelmina i Västerbottens inland. 

Föreningen skapar samverkansnätverk som möjliggör för kvinnor att leva och verka i 

regionen. Flera av föreningens styrelseledamöter är verksamma som företagare eller 

politiker på kommunal nivå. I egenskap av lokalt resurscentrum för kvinnor har Emma 

RC bedrivit sin verksamhet med basfinansiering och projektfinansiering från Nutek, 

med medfinansiering från bland andra Vilhelmina kommun och EU:s strukturfonder 

Mål 1 (Insatsområde 3.3.3 Integration, mångfald och jämställdhet).  

 

Det empiriska materialet om Emma RC härstammar från deras eget befintliga 

textmaterial, samt från mina egna erfarenheter som projektledare där under perioden 

2002-2005. Den typ av dokument jag har använt mig av som empiriskt material för 

Emma RC är projektansökningar, projektrapporter, konferensinbjudningar, 

verksamhetsberättelser, e-post och hemsidor. En detaljerad förteckning över det 

empiriska materialet för Emma RC återfinns i Bilaga 1. Som tidigare nämnts 

genomfördes inga dialogseminarier med Emma RC eftersom vi vid planeringen av 

mitt avhandlingsprojekt bedömde att jag redan hade tillräckligt med material genom 

mitt tidigare arbete som projektledare där. Vid skrivandet av avhandlingen visade sig 

detta få konsekvensen att gestaltningen av Emma RC:s verksamheter blev märkbart 

kortare än gestaltningen av de övriga tre samverkansnätverken. Dialogseminarierna 

gav upphov till många citat, vilket bidragit till de andra avsnittens längd. Sådana citat 

saknas i Emma RC:s fall. Gestaltningen av Emma RC:s verksamheter har emellertid 

berikats med några citat från det befintliga textmaterialet. En annan förklaring till 

skillnaden i gestaltningarnas längd är att jag är betydligt mer förtrogen med de 

verksamheter som bedrivits i Emma RC. Detta eftersom jag själv var med om att 

bedriva flera av dessa verksamheter under min tid som projektledare där. 

Förtrogenheten har lett till att jag kunnat beskriva Emma RC:s verksamheter på ett 

kondenserat sätt utan att riskera att utelämna något centralt. I de övriga 

samverkansnätverkens fall har jag gestaltat verksamheterna på ett så utförligt sätt som 
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möjligt för att försäkra mig om att de aspekter som nätverksdeltagarna betraktat som 

relevanta verkligen tas med. 

 

Organiseringens karaktär 

Den bakgrund som ledde till att Emma RC bildades 1993 var en ökad utflyttning av 

kvinnor från Vilhelmina med omnejd. Då medel till att starta resurscentra för kvinnor 

infördes i början av 90-talet av den dåvarande regeringen ansökte Vilhelmina 

kommun om medel för att försöka motverka denna utströmning av kvinnor från 

trakten. Från början drevs Emma RC som ett projekt av det kommunala 

utvecklingsbolaget, vilket några år senare ersattes av en ideell förening som är 

organisatoriskt fristående från kommunen. På hemsidan beskrevs uppkomsten av 

Emma RC så här: 

 

”Emma Resurscentrums grundinställning var redan från början att kvinnor i 

Vilhelmina besitter en kraft att vända kvinnoutflyttningen. Det är bara att 

våga tro på denna kraft och nyttja den. Om nätverk skapas som gynnar 

kvinnor kan det leda till en positiv utveckling i hela kommunen. Emma-

projektet ville också vända en negativ trend som uppstått i Vilhelmina, i 

början av 90-talet då kommunen drabbats av många konkurser och 

nedläggningar av företag.” (www.emma.se 19 sep 2006) 

 

Det huvudsakliga syftet med föreningen är enligt det befintliga textmaterialet att 

möjliggöra för kvinnor att leva och verka i Vilhelmina kommun. Nära kopplat till detta 

finns målet att bidra till kommunens utveckling och att stärka regionen Södra 

Lappland. Målet var också att skapa jämställdhet mellan män och kvinnor i relation till 

lokal och regional utveckling. 

 

Samverkansnätverk har varit en av de huvudsakliga strategier som Emma RC använt 

sig av för att främja kvinnors livsvillkor i trakten. Till detta har resurscentrat satsat på 

kunskapsutveckling, dels i egen regi och dels i samverkan med externa konsulter och 

forskare. Även studieförbund har involverats som en strategisk part i 
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kunskapsutvecklingen. Ytterligare en strategi för att uppnå visionen har varit 

gränsöverskridande samarbeten. Dels har regionen Södra Lappland betraktats som en 

lämplig bas för samverkan, dels har kontakterna över gränsen mot Norge utgjort en 

central del i utvecklingsarbetet. Dessa strategier har Emma RC omsatt i de aktiviteter 

som de bedrivit, exempelvis i nätverksbyggen kring turism, örter, hantverk och kultur. 

Senare relaterades dessa nätverksbyggande insatser till ’kluster’ och 

’innovationssystem’ som teoretiska begrepp och praktiska verktyg inom ramen för ett 

flertal projekt där jag var projektledare. Emma RC har även publicerat en bok om unga 

kvinnors livsvillkor i Vilhelmina med titeln Wilma och genomfört ett projekt för att 

öka gymnasieelevers kunskaper om EU. I dessa två insatser intog jag rollen som 

arbetsledare. I samarbete med Helgeland i Norge har ett projekt för handelsutbyte och 

turismutveckling bedrivits, vilket givit inspiration till hantverksförsäljning och 

uppträdanden vid det kulturcafé som Emma RC startade i ett anrikt trähus intill 

Vilhelminas kyrkstad under 2004. 

 

Innovation i samverkansnätverket 

I detta avsnitt riktar jag uppmärksamheten mot hur Emma RC:s verksamheter kan 

relateras till området innovation. Först presenterar jag de verksamhetsområden som de 

bedrivit sina aktiviteter inom. Detta syftar till att ringa in de områden som kan ha varit 

föremål för innovation. Därefter beskriver jag innehållet i några av de innovationer 

som jag anser ha anknytning till Emma RC:s aktiviteter, vilket åtföljs av en 

redogörelse för de projekt som föreningen bedrivit i syfte att undersöka hur deras 

verksamheter kan relateras till kluster och innovationssystem som teoretiska begrepp 

och praktiska verktyg. I anslutning till detta lyfter jag fram det resonemang om makt 

och kön som låg till grund för projekten.  

 

Utifrån det befintliga textmaterialet från Emma RC har jag kunna urskilja att följande 

verksamhetsområden omfattats av deras aktiviteter: 

• Turism 

• Kultur 

• Lokal livsmedelsförädling och Lokal matkultur  
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- örter 

- hälsa 

- slow food 

• Hantverk/Slöjd 

• Miljö och Naturupplevelser 

• Folkmusik 

• Tjänster  

- design 

- kroppsvård 

- vård och omsorg 

- konsult 

- frisör 

 
I min genomgång av Emma RC:s befintliga textmaterial har även jag hållit utkik efter 

exempel på innovationer som har anknytning till deras verksamheter. Här vill jag 

återigen påpeka att det är min egen tolkning av hur begreppet innovation kan relateras 

till de fyra samverkansnätverken i Lyftet som tillåtits råda, vilket bland annat 

inneburit att jag använt en vid definition av innovation (jmfr Benner 2005; Frankelius 

2005). Listan presenterades för några av styrelseledamöterna i Emma RC:s styrelse 

som uppmuntrades att diskutera och revidera beskrivningarna av 

innovationsinnehållet i respektive innovation. I nedanstående förteckning över 

innovationer med anknytning till Emma RC:s verksamheter har jag tagit hänsyn till de 

synpunkter som framfördes.  

 

• Metod för genusanalys och jämställdhetsarbete i kluster och 

innovationssystem 

→ Denna innovation bygger på Bacchis (1999) angreppssätt ’What’s the 

problem?’ som anpassats till en ny geografisk och funktionell kontext, närmare 

bestämt norrländsk glesbygd och i relation till kluster och innovationssystem. 

Samtidigt är metoden innovativ i sitt sätt att kombinera en strukturell 

analysnivå med en individuell nivå, vilket berikats av ett maktperspektiv och av 
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en koppling mellan diskurs och materialitet. Det materiella resultatet blir att 

tillämpningen av modellen kan ge upphov till en annorlunda inventering av 

kluster och innovationssystem i en region och en annan prioritering mellan 

dessa i offentliga policyprogram. 

 

• Turismpärmar 

→ Denna innovation består av gemensamma informationspärmar med material 

från flertalet av de företag som riktar sig till turister i regionen Vilhelmina, 

Åsele och Dorotea. Pärmarna återfinns på välbesökta inrättningar runt om i 

regionen och uppmuntrar turister att besöka fler av regionens turistmål än de 

annars skulle ha gjort. 

 

• Stinas kulturcafé 

→ Emma RC:s strategi att öka det ekonomiska, sociala och kulturella utbytet 

mellan Sverige och Norge samt mellan Vilhelmina och andra kommuner och 

regioner har gett upphov till att en konkret mötesplats upprättats för sådana 

utbyten: Stinas kulturcafé i Vilhelminas kyrkstad. Denna mötesplats kan ses 

som en innovation i betydelsen att den kombinerar överskridande av såväl 

geografiska gränser som gränser mellan företagsamma kvinnor inom olika 

branscher samt mellan olika projekt, på ett sätt som tidigare inte var fallet. 

Kulturevenemang paras på Stinas café ihop med turismverksamhet, hantverk, 

lokal och regional utvecklingspolitik och småskalig livsmedelsförädling, 

baserat på de lokala råvaror som kännetecknar kommunen. 

 

Efter alla år av nätverksbyggen inledde Emma RC 2002 en satsning på 

kunskapsutveckling kring kluster och innovationssystem ur ett 

jämställdhetsperspektiv. Detta skedde inom ramen för ett antal projekt där jag var 

projektledare. I ett av de projekt som Emma RC bedrev valde jag att i samverkan med 

en konsult och en forskare inventera klusterbildningar i de branscher där många 

kvinnor är verksamma som företagare eller anställda. Med hjälp av en kvalitativ metod 

via telefonintervjuer undersökte vi variabler som exempelvis samarbeten och nätverk 
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samt identifierade problem, aktörer, organisering, resultat, stöd, motstånd och fortsatt 

utveckling.  Tjänstenäringar, som exempelvis turism och andra delar av 

upplevelseindustrin, utgjorde en viktig utgångspunkt i urvalet av informanter. 

Resultaten av inventeringen visade att det fanns sådana samverkansnätverk inom 

turism och småskalig livsmedelsindustri.  

 

Kunskapsutvecklingen kring den roll som genuskonstruktioner spelar i politik och 

forskning om kluster och innovationssystem kom så småningom att förstärkas med 

hjälp av två kulturgeografiska forskare vid Uppsala universitet, som anlitades av oss i 

syfte att studera hur kluster och innovationssystem använts som begrepp i politik och 

forskning. Vi utvecklade även en modell för genusanalys och aktivt 

jämställdhetsarbete i kluster och innovationssystem, vilken gavs namnet ’Vidsynt 

tillväxtarbete’. Denna modell testades sedan i praktiken inom ramarna för ett separat 

projekt där ett kluster och ett innovationssystem i Västerbotten samarbetade med 

Emma RC i syfte att kartlägga och utveckla jämställdheten i sina verksamheter. 

 

Upphovet till Emma RC:s projekt kring kluster och innovationssystem var att dessa 

begrepp lanserades i Västerbottens regionala tillväxtprogram och i det nationella 

programmet Visanu, som 2002-2005 drevs av Nutek, Vinnova och ISA gemensamt. 

Visanu syftade till att utveckla kluster och innovationssystem som instrument för att 

bidra till ’hållbar tillväxt’ och internationell konkurrenskraft i Sverige 

(www.vinnova.se/Verksamhet/Starka-forsknings--och-innovationsmiljoer/Visanu 4 

dec 2009). Det problem som Emma RC uppmärksammade var att det främst var 

mansdominerade branscher och män som aktörer som lyftes fram i dessa 

policyprogram. I Västerbotten utpekades exempelvis verkstadsindustri, mineral, trä 

och hydraulik som länets huvudsakliga klusterområden, vilka alla är mansdominerade 

branscher. Så här beskrev vi problematiken på Emma RC:s hemsida:  

 

”Både i teori och praktik finns problem med kluster, sett ur ett 

jämställdhetsperspektiv. De teorier som utvecklats kring kluster utgår från 

ett bakgrundsmaterial som nästan uteslutande består av mäns erfarenheter 
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och insatser i kluster. Länsstyrelserna runt om i landet har i sina 

inventeringar av kluster mestadels lyft fram exempel på kluster inom 

traditionella basindustrier och andra näringar där män utgör merparten av 

företagarna. Det saknas alltså exempel på kluster inom branscher där 

kvinnor oftast driver företag. Dessutom saknas en analys av företagande 

kvinnors bidrag till framgång i de kluster som identifierats.” 

(www.emma.se 19 sep 2006). 

 

Att mäns erfarenheter och insatser har utgjort stommen i de analyser som politiken och 

forskningen bygger på ansågs ge en skev bild av förekomsten och karaktären på 

kluster och innovationssystem. Den genusforskning som vi stödde oss på var bland 

annat Yvonne Hirdmans forskning som visat att beskrivningar av samhället vanligtvis 

utgår från mäns relationer till andra män och att detta formar våra föreställningar om 

status och hierarki. Kvinnors verklighet försvinner i och med att de hamnar längst ned 

i hierarkin. I vår förstudie skrev vi att det är svårt för företagande kvinnor att 

identifiera sin roll i kluster, i och med att de branscher som de främst är verksamma 

inom hittills inte har inbegripits i utvecklingen av klusterbegreppet. För att uppnå 

jämställda kluster krävdes enligt förstudien att även kvinnodominerade näringar tilläts 

ingå i utformandet av teorier kring - och statliga insatser för att främja - utveckling av 

kluster och innovationssystem.  

 

Omvärldens betydelse 

Inom ramen för sina verksamheter har Emma RC haft kontakt med en rad aktörer i 

omvärlden. I det befintliga textmaterialet har jag försökt urskilja de aktörer som Emma 

RC haft att göra med. I Tabell 6 nedan presenteras dessa aktörer utifrån min egen 

indelning i privat, offentlig, akademisk och ideell/civil sektor. 
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Privat sektor 
Företagande kvinnor, näringslivet, Norra 
Slöjdvägen, Internet Bay 

 
Offentlig sektor 
EU:s strukturfonder Mål 1 (Insatsområde 
3.3.3. Riktade jämställdhetsinsatser), Nutek, 
Länsstyrelsen i Västerbotten (RTP & 
sakkunnig i jämställdhet), 
Ungdomsstyrelsen, Almi, Vilhelmina 
kommun, EU 2004-kommittén, Allmänna 
arvsfonden, Delegationen för fördelning av 
statsbidrag för kvinnors organisering och 
jämställdhetsprojekt, lokala och regionala 
resurscentra för kvinnor, Glesbygdsverket, 
Hattfjeldals kommun i Norge, Landstinget i 
Västerbottens län, Nordisk kulturfond, 
Nordens institut på Grönland 
 

     
     Akademisk sektor 
     Studieförbundet Vuxenskolan, ABF,         
     Medborgarskolan, Umeå universitet, Uppsala 
     universitet, Luleå tekniska universitet,  
     Arbetslivsinstitutet, Lärcentrum i  
     Vilhelmina 

 
Ideell/Civil sektor 
Studieförbundet Vuxenskolan, ABF, 
Medborgarskolan, Föreningar, Lokala och 
regionala resurscentra för kvinnor, Nätverk 
med kvinnor, Unglottorna, IGIS, Georange, 
Kooperativ Utveckling, Resurscentra för 
kvinnor i Ungern 
 

 

Tabell 6. Aktörer i Emma RC:s omvärld  

 

Aktörerna i ovanstående tabell har intagit olika roller i relation till Emma RC:s 

verksamheter. Eftersom Emma RC är organiserat som en ideell förening, och därmed 

utgör en egen juridisk person, är det i första hand de själva som agerat projektägare för 

de projekt de varit med om att initiera och genomföra. Som finansiärer verkade bland 

andra Nutek, EU och en regional företagsfrämjare. Även studieförbund har finansierat 

delar av Emma RC:s verksamhet, via stöd till de studiecirklar och kulturarrangemang 

som genomförts. Därutöver har flera projekt delfinansierats genom eget ideellt arbete 

av ledamöterna i Emma RC:s styrelse. Som deltagare i projekten har bland andra 

kvinnor med turismföretag och hantverksföretag i Sverige och Norge engagerats. 

Målgrupper har bland annat utgjorts av näringsliv, föreningar, allmänhet, tjänstemän 

samt regionala kluster och innovationssystem. Utöver dessa aktörer har Emma RC 

samverkat med angränsande regioner i Norge, föreningar, universitet och nationella 

myndigheter.  
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Av det empiriska materialet framgår det tydligt att aktörer i omgivningen har påverkat 

Emma RC:s verksamheter. Det som gjorde att föreningen inledde sin 

kunskapsutveckling kring kluster och innovationssystem ur ett jämställdhetsperspektiv 

var exempelvis upptäckten att de samverkansnätverk som de byggt upp under tio års 

tid inte räknades som kluster, eller ens som potentiella sådana, i och med att service- 

och upplevelsenäringar exkluderats från detta sammanhang i regionala och nationella 

policyprogram. Som projektledare för Emma RC:s klusterprojekt fick jag en gång höra 

från en tjänsteman vid Nutek att ”kvinnors nätverk är inga kluster”. Detta 

generaliserande avfärdande, baserat på en bestämd föreställning om kön, har gjort att 

jag än idag är uppmärksam på hur de argument som används för att definiera och 

avgränsa begreppen kluster och innovationssystem inom politik och forskning kan 

bygga på ojämlika maktrelationer. Vem har makt att definiera vad som är ett ”riktigt” 

kluster eller innovationssystem? Den exkluderande inställningen bland aktörer i 

omgivningen förföljde oss under hela projekttiden och materialiserades exempelvis när 

vi av Länsstyrelsens handläggare hänvisades till att söka medel inom insatsområdet för 

jämställdhet i Mål 1 istället för insatsområdet för generell näringslivsutveckling i 

Västerbottens regionala tillväxtprogram, där utveckling av kluster och 

innovationssystem ingick som en del.  

 

Ytterligare ett exempel är hur en mellanchef vid Nutek betecknade Emma RC:s 

inventering av kvinnodominerade kluster som ett exempel på ”gender sidestreaming”. 

Detta i kontrast till ’gender mainstreaming’ som var den metod som Nutek hade i 

uppdrag från regeringen att arbeta med i programmet Visanu.33 Därmed gjorde han 

klart att de enbart tänkte satsa på att utveckla jämställdheten inom de, i huvudsak 

mansdominerade, branscher som ingick i de kluster och innovationssystem som redan 

identifierats av Länsstyrelserna och i Visanu. Vi i Emma RC menade att ett sådant 

förfarande skulle lämna de rådande ojämlika maktrelationerna intakta, där politik och 

forskning enbart tar hänsyn till mäns erfarenheter och insatser när det gäller kluster 

och innovationssystem. Även i andra satsningar har Emma RC drabbats av liknande 

                                                 
33 ’Gender mainstreaming’ innebär en systematisk integrering av ett jämställdhetsperspektiv i alla 
politikområden, policyprogram och statliga insatser (Rees 2000, sid 180). På svenska översätts ’gender 
mainstreaming’ ofta till ’jämställdhetsintegrering’ 
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erfarenheter av att bli bortdefinierade. Bland annat i form av avslag från Nutek på en 

ansökan om att utveckla turismnäringen i samverkan mellan södra Lappland och 

Helgeland i Norge. Istället valde Nutek att i det aktuella programmet bevilja medel 

främst till mer industriella projekt som handlade om nätverksbyggen inom 

oljeindustrin och framtagandet av en ny sorts bilbälte. Samtidigt som Emma RC i 

dessa fall exkluderats i genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken, krävde 

Nutek att de skulle komplettera sina ansökningar om projektmedel till resurscentra 

med en beskrivning av projektets koppling till det regionala tillväxtprogrammet och 

det regionala utvecklingsprogrammet och av hur projektet syftar till att förbättra 

kvinnors villkor och förutsättningar i dessa program ur ett genusperspektiv. 

 

Samtidigt upplevde vi att vår kritiska analys av kluster och innovationssystem som 

teoretiska begrepp och praktiska verktyg välkomnades av flera av de forskare som 

själva börjar intressera sig för genus i innovationspolitiken. Dessa forskare var då 

verksamma vid LTU, Uppsala universitet och dåvarande Arbetslivsinstitutet. Som en 

följd av denna uppbackning genomförde vi ett flertal konferenser och träffar i 

samarbete med dessa. Även projektet Lyftet var ett resultat av dessa kontakter, i och 

med att det var under tiden för Emma RC:s projekt som jag och Maria Udén vid LTU 

upptäckte att vi var inne på liknande områden i våra respektive verksamheter. Att 

Emma RC beviljades särskilda medel från Nutek för att genomföra en översiktlig 

studie av kluster och innovationssystem i näringar med många kvinnor och av 

befintligt jämställdhetsarbete i mansdominerade kluster och innovationssystem kan 

även det ses som ett positivt bemötande från omvärlden. 

 

I detta avsnitt har jag presenterat en bild av verksamheterna i Emma RC. Min 

framställning har omfattat organiseringens karaktär, innovationer och 

omvärldsrelationer. I slutet av kapitlet sammanfattas dessa tre aspekter för alla de fyra 

samverkansnätverk som ingått i mitt avhandlingsprojekt.  

   

Företagsamma Kvinnor i Västmanland 

Företagsamma Kvinnor i Västmanland utgör en samlingspunkt för länets lokala 
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resurscentra för kvinnor. Samverkansnätverket drivs av de lokala resurscentra själva i 

form av en ideell förening. Att främja kvinnors företagande genom ömsesidig 

inspiration har varit huvudsyftet med samverkansnätverket som uteslutande består av 

kvinnor som själva driver företag. Finansieringen av Företagsamma Kvinnor kommer 

från medlemsavgifter samt externa medel till de projekt som föreningen driver. 

Exempelvis var projektet KvinnTätt, som drevs 2006-2007, finansierat av Nutek, 

Länsstyrelsen i Västmanland, Arbetsförmedlingen, Integrationsverket och EU:s 

Sociala fond.  

 

Det empiriska materialet om Företagsamma Kvinnor härstammar från de 

dialogseminarier som anordnades i Lyftet samt från deras eget befintliga textmaterial. 

Det första dialogseminariet med Företagsamma Kvinnor hölls den 1 juni 2006 vid 

Mälardalens högskola i Västerås. Sju av samverkansnätverkets medlemmar fanns på 

plats tillsammans med mig, Lina Stenmark och Anders W Johansson. De närvarande 

representerade olika lokala resurscentra i länet, och samtliga var även själva 

verksamma som företagare. Under hösten 2006, närmare bestämt den 20 september, 

anordnade vi ett uppföljande dialogseminarium med Företagsamma Kvinnor. 

Seminariet hölls på samma plats som tidigare, vid Mälardalens högskola i Västerås. 

Sex representanter för lokala resurscentra var närvarande, till stor del samma personer 

som deltog vid vårens dialogseminarium. Den typ av dokument jag har använt mig av 

som empiriskt material för Företagsamma Kvinnor är projektrapporter, 

handlingsplaner, seminarieinbjudningar, minnesanteckningar från möten, e-post och 

hemsidor. En detaljerad förteckning över det empiriska materialet för Företagsamma 

Kvinnor återfinns i Bilaga 1.  

 

Organiseringens karaktär 

Bakgrunden till verksamheterna i Företagsamma Kvinnor var bland annat att det i 

Västmanlands regionala tillväxtprogram stod skrivet att ’hållbar tillväxt’ skulle 

åstadkommas genom fler företagande kvinnor, fler kvinnor med innovationer och 

produktidéer samt ökad export i företag ledda av kvinnor. Den statistik som 

samverkansnätverket hade tillgång till visade att 30 procent av företagarna i regionen 
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Västra Mälardalen är kvinnor och att 40 procent av dem som kombinerar anställning 

och företagande är kvinnor, vilket inom projektet KvinnTätt betraktades som en 

potential att öka företagandet bland kvinnor. Inför den klusterinventering som 

genomfördes som ett delprojekt i KvinnTätt noterades att det fanns ett stigande 

intresse för kluster i hela landet. Inventeringen utgick från antagandet att kluster 

innebär nya samarbetsformer vilket kan leda till nya koncept, som åtföljs av nya 

företag som i slutändan åstadkommer tillväxt. 

 

Det nuläge som målades upp av deltagarna vid det första dialogseminariet med 

Företagsamma Kvinnor var bland annat att många kvinnor upplevt svårigheter med att 

kunna leva på sitt företagande. Det poängterades att det är viktigt att lyfta fram att 

kvinnor redan idag skapar många företag. Däremot ansågs det råda olika villkor för 

företagande i stad respektive landsbygd. Skillnaden ligger främst i att antalet år som 

krävs innan en rörelse blir lönsam samt att kundunderlaget är betydligt mindre på 

landsbygden, menade deltagarna. Angående förhållandena på landsbygden påpekades 

det dock att det finns lika många lantbrukande kvinnor som män.  

 

Vid dialogseminariet gav en av deltagarna sin bild av hur lantbrukande kvinnor och 

män sköter sitt företagande på olika sätt. 

 

”Kvinnliga lantbrukare riktar sig till en helt annan målgrupp. Vad jag har 

sett är att en manlig lantbrukare, han tröskar av sina gärden och åker sedan 

iväg till Lantmanna. Kvinnan, hon åker inte iväg med det som hon har 

tröskat till Lantmanna utan hon syr istället värmekuddar av vetet och så 

åker hon iväg och säljer det istället. De utvecklar sitt företag på helt olika 

premisser. Och visst, pengarna kommer inte så fort när man syr den här 

vetekudden, och man säljer kanske hundra stycken istället för att köra in 

med två, tre ton i stöten. Men det blir mer pengar på slutet och det har 

karlarna fruktansvärt svårt att se. Alltså att de här stora pengarna kommer in 

lite i taget. Oftast har lantbruksföretagen varit sådana att de stora pengarna 

kommit in i en smäll.” (Dialogseminarium i Lyftet, 1 jun 2006) 
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I det befintliga textmaterialet och vid det första dialogseminariet angavs en rad syften 

för de verksamheter som bedrivits av deltagarna i Företagsamma Kvinnor. Dessa var 

bland annat:  

 

• Synliggöra, främja, utveckla och stärka kvinnors företagande 

• Öka kunskapen om kvinnors företagande 

• Företagande på lika villkor 

• Stöttning av kluster i kvinnodominerade branscher 

• Fler förebilder 

• Fler, lönsamma företag drivna av kvinnor 

• Nya kontakter 

• Nya företag inom tjänstesektorn 

• Mer ledighet 

• Självförsörjande kvinnor 

 

En av deltagarna beskrev sin vision för de verksamheter hon var involverad i: 

 

”Vi arbetar mycket för att kunna expandera våra företag, för att överleva. 

Kanske att det till och med finns de som skapar nya företag, bland annat i 

tjänstesektorn.” (Dialogseminarium i Lyftet, 1 jun 2006) 

 

De strategier som seminariedeltagarna uppgav att de använt sig av för att ta sig från 

nuläget till de visioner de gett uttryck för var bland annat skapandet av en 

rekommendations-databas. Även samarbeten och nätverk sågs som centrala strategier, 

exempelvis genom att skapa gemensamma varumärken som Destination Bergslagen. 

Att samla branscher sågs som en framkomlig väg, vilket skulle kunna tillämpas på till 

exempel upplevelseindustrin där både kvinnor och män kan engageras. Även av det 

befintliga textmaterialet framgår att branschöverskridande samarbeten och nätverk är 

två av de strategier som tillämpats i samverkansnätverket. Att uppmuntra 

klusterbyggen i kvinnodominerade branscher, exempelvis hälsa och redovisning, är en 
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strategi som enligt materialet är nära kopplat till denna strategi. I den 

klusterinventering som bedrivits som en del av KvinnTätt har en strategi tillämpats där 

redan existerande samverkansprocesser identifierats. Även i geografisk bemärkelse 

kan en gränsöverskridande strategi urskiljas i KvinnTätt, i och med att projektet korsat 

kommungränserna såväl som gränserna mellan stad och land. Därutöver ville 

nätverksdeltagarna att den handlingsplan som Avance utarbetat för länets satsning på 

att främja kvinnors företagande skulle ingå i det ordinarie arbetet med länets regionala 

tillväxtprogram. En grundläggande princip för arbetet inom projektet KvinnTätt, och 

som beskrevs som unikt, har varit att aktiviteterna letts av kvinnor som själva är 

företagare, och som velat dela med sig av sina erfarenheter till andra kvinnor.  

 

De aktiviteter som har bedrivits av nätverksdeltagarna är exempelvis samordning av 

medlemsorganisationernas aktiviteter. En Internetportal för Företagsamma Kvinnor 

har upprättats. Lokala och regionala projekt har bedrivits. Information och samverkan 

har varit två återkommande aktiviteter. Nätverksdeltagarna har arrangerat seminarier, 

utbildningar, studiebesök, mässor, after work och luncher. Bland annat har föredrag 

om marknadsföring och ett seminarium om företagsstart i offentlig sektor genomförts 

vid sidan av möten för erfarenhetsutbyte. Personlig utveckling har erbjudits. Tre 

verktyg som utvecklats och tillämpats i KvinnTätt är Bankföljeslagare, Förebildsteam 

och Mentorskap. Dessa verktyg ska underlätta kontakter med banken, inspirera till 

företagande och stötta utvecklingen av affärsidéer och produkter. Ytterligare ett 

verktyg som skapats är en Trestegsraket som ska bistå kvinnor i processen från idé till 

företag. I projektet har även en innovationsverkstad anordnats. Vid mässor och i 

broschyrer har kvinnors företagande marknadsförts. Därutöver har kluster i 

kvinnodominerade branscher identifierats och mobiliserats. På uppdrag av 

Länsstyrelsen i Västmanland har några av samverkansnätverkets deltagare tagit fram 

en handlingsplan för att främja kvinnors företagande i länet. 

 

Deltagarna i Företagsamma Kvinnor har organiserat sina verksamheter utifrån både 

den privata och den ideella/civila sektorn i och med att de som enskilda företagare gått 

samman i en ideell förening. Just den ideella organiseringsformen framhölls som ett 
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skäl till att de kunnat överleva även under de perioder då det saknats extern 

finansiering.  

 

”Vi är i högsta grad ideella i det att vi överlever utan projektpengar. Vi har 

byggt oss så att vi överlever utan. Det är bara det att när vi väl har pengar så 

gör vi något mer utav dem. Det är inte så att om Nutek skulle sluta ge oss 

pengar så försvinner vi.” (Dialogseminarium i Lyftet, 20 sep 2006)      

 

En av deltagarna beskrev hur organisationsformen för Företagsamma Kvinnor nyligen 

ändrats från ideell förening till ekonomisk förening, vilket har ökat möjligheten att 

finansiera verksamheten: 

 

”Däremot kan jag berätta att vi kommer att gå från det där med ideell 

förening enbart, för nu har vi bildat en ekonomisk förening. Upprinnelsen 

är att ideella föreningar inte har något vinstsyfte alls och då är momsen en 

kostnad. Och vi betalar allting med moms. Nu ska vi ha en gala med 

biljettförsäljning och det blir ganska dyrt. Så där försökte vi komma runt 

det här med momsen genom att starta en ekonomisk förening. Förra gången 

vi anordnande en mässa hade vi ett företag som agerade mellanhand. Men 

vi kan liksom inte göra det en gång till mot henne. Då sa jag att då behöver 

vi starta något eget. Då kom vi på att egentligen kan vi slå mynt av allt vårt 

kunnande som vi har samlat på oss” (Dialogseminarium i Lyftet, 20 sep 

2006)     

 

Innovation i samverkansnätverket 

I detta avsnitt uppmärksammar jag hur nätverksdeltagarnas verksamheter kan 

relateras till området innovation. Först presenterar jag de verksamhetsområden som de 

bedrivit sina aktiviteter inom, vilket bygger på uppgifter från samverkansnätverkets 

befintliga textmaterial. Detta syftar till att ringa in de områden som kan ha varit 

föremål för innovation. Därefter beskriver jag innehållet i några av de innovationer 

som jag anser ha anknytning till de aktiviteter som deltagarna i Företagsamma 
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Kvinnor bedrivit, vilket åtföljs av en redogörelse för den satsning på kluster som 

genomförts i projektet KvinnTätt. Avslutningsvis lyfter jag fram nätverksdeltagarnas 

egna tankar kring relationen mellan deras insatser och begreppen innovation, 

innovationssystem, triple helix och kluster.  

 

De verksamhetsområden som omnämns i textmaterialet från Företagsamma Kvinnor 

är följande: 

 

• Hälsa 

• Redovisning/Revision 

• Lantbruk 

• Offentlig sektor 

- vård 

- skola 

- omsorg 

• Upplevelseturism 

- anläggningar 

- arrangemang 

- resor 

- restauranger 

- caféer 

- boende 

- hantverk 

- konst 

• Förskolor  

- privata 

• Kulturturism 

• Arrangemang av bröllop och fester 

• Grafik och webbhantering 

• Hästnäring 
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Vid det uppföljande dialogseminariet presenterade jag listan över de 

verksamhetsområden jag funnit att deltagarna i Företagsamma Kvinnor berör i sina 

verksamheter. Deltagarna påpekade att hälsorelaterade områden var 

överrepresenterade jämfört med deras egen uppfattning om vad de jobbat med. Därför 

valde de att komplettera denna lista med ytterligare områden, enligt nedan. 

 

• Tillverkning 

• Mattillverkning 

• Butik 

• Mode 

• Tjänsteförsäljning 

• Konsultverksamhet 

• Personlig utveckling 

 

I dokumentationen från dialogseminarierna med Företagsamma Kvinnor och i 

genomgången av samverkansnätverkets befintliga textmaterial har jag hållit utkik 

efter exempel på innovationer som har anknytning till samverkansnätverkets 

verksamheter. Återigen vill jag påpeka att det är min egen tolkning av hur begreppet 

innovation kan relateras till samverkansnätverken som tillåtits råda. Vid det 

uppföljande dialogseminariet med Företagsamma Kvinnor presenterade jag listan och 

uppmuntrade deltagarna att diskutera den och revidera beskrivningarna av 

innovationsinnehållet i respektive innovation. I nedanstående förteckning över 

innovationer med anknytning till nätverksdeltagarnas verksamheter har jag tagit 

hänsyn till de synpunkter som framfördes.  

 

• Metod för att inventera och stötta kluster i kvinnodominerade 

branschknippen 

→ Denna innovation bygger på att identifiera existerande ansamlingar av 

företag kring en gemensam affärsidé genom rundringning. Snöbollsmetoden 

används i betydelsen att de tillfrågade uppmanas att tipsa om fler potentiella 
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kluster inom branschknippen där kvinnor dominerar som anställda och 

företagare. 

 

• Trestegsraketen, Idélyftet och Bankföljeslagare 

→ Dessa innovationer består dels av nya modeller för att stötta utvecklingen av 

kvinnors idéer till ”bärande affärskoncept”, affärsidéer eller produkter, dels av 

”idésmedjor” riktade till invandrade kvinnor, och dels av en personbank av 

bankföljeslagare som kan följa med företagarkvinnor som vill ha stöd och 

support från en mer erfaren företagare vid möten med bank angående 

finansiering av företaget. Samtliga tre koncept har registrerats som varumärken 

i KvinnTätt. 

 

Vid det uppföljande dialogseminariet med Företagsamma Kvinnor ombads deltagarna 

att komplettera ovanstående lista med de innovationer som de tyckte att jag hade 

missat. Tillskottet kom att se ut så här: 

  

• Fest, bröllop och upplevelser med kulturhistoriska inslag 

→ Denna innovation består av en ny sorts kombination av företagare från olika 

verksamhetsområden i syfte att skapa sammanhållna tjänster och produkter där 

kunderna erbjuds arrangemang av fester, bröllop och upplevelser. Det 

innovativa går dels att finna i kombinationen av koordination, boende, mat, 

blomsterarrangemang, fotografering, skrädderi och tillverkning av brudbuketter 

och handväskor. Betoningen av kulturhistoriska inslag utgör den gemensamma 

nämnaren för de olika insatserna. Inte minst miljön - som bland annat utgörs av 

gruva, slott samt en spa- och konferensanläggning - bidrar till att åstadkomma 

den kulturhistoriska upplevelsen. Därutöver ligger en del av innovativiteten i 

tanken att inte rikta sig direkt till turister som målgrupp, utan att indirekt 

åstadkomma en ökning av turismen genom att satsa på andra målgrupper, 

exempelvis företag, festdeltagare och brudpar. 
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• Hopfällbar transportvagn 

→ Denna innovation består av en ny sorts hopfällbar transportvagn för dem 

som inte vill bära eller släpa på exempelvis matkassar. Uppfälld rymmer 

vagnen fyra papperskassar. När den fälls ihop är den endast 15 centimeter hög, 

vilket gör den lätt att stuva undan eller ta med sig i bilen, båten, husvagnen eller 

sommarstugan. Vagnen har tre hjul vilket gör den lätt att manövrera i trånga 

utrymmen. Idén till vagnen fick innovatören under en seglingssemester där hon 

upplevde att det var jobbigt att handla mat när båten lagt till i hamn. Butikerna 

ligger sällan i anslutning till hamnen vilket gör att seglarna behöver gå långt 

och släpa på tunga kassar för att handla mat. Hon kom på att det borde finnas en 

skrinda ombord på båten som var hopfällbar och därmed stuvbar. 

 

• Uthyrning av fruntimmer 

→ Denna innovation bygger på behovet av utbildad och erfaren arbetskraft 

inom handeln. Det är svårt att få tag på människor med de rätta 

kvalifikationerna, vilket fick innovatören att organisera upplärning av biträden 

och försäljare i sin egen butik som hon sedan hyr ut till andra näringsidkare när 

dessa har behov av kompetent arbetskraft. Genom att kombinera upplärning 

med uthyrning har innovatören lyckats göra det lönsamt att dela med sig av sin 

kunskap. Tidigare förlorade hon ekonomiskt på att dela med sig eftersom de 

biträden hon tränat upp rekryterades av andra arbetsgivare i trakten, vilket 

tvingade henne att börja om från början och lära upp en ny anställd från 

grunden. 

 

En av seminariedeltagarna gav en levande beskrivning av hur hon arbetat med att 

bygga upp nya tjänster, produkter och kluster kring fest, bröllop och upplevelser med 

kulturhistoriska inslag. Idén uppstod när hon besökte en gruva i trakten. 

 

”Jag är nyinflyttad sedan sex år tillbaka. Jag har bott i Stockholm tidigare. 

Efter sex år hade jag fortfarande inte hört någon prata om gruvan, 

egentligen. Och sedan var ju jag där och läste att man kunde ha bröllop där 
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nere. Det var väldigt intressant och jag var jätteförvånad över att inte en 

enda ortsbo tyckte att det där var något märkvärdigt då. Så jag tänkte: är det 

jag som är lite konstig eller vad. Det här är ju jättehäftigt, inser de inte det?” 

(Dialogseminarium i Lyftet, 20 sep 2006) 

 

Efter att ha kopplat ihop en rad aktörer inom bland annat vigsel, mat, boende och 

fotografering bestämde hon sig för att utvidga konceptet ytterligare.  

 

”Nu har vi byggt ut det där. För bröllop är säsongsbetonat, så att jag tyckte 

väl kanske att man kunde koppla ihop lite fler aktörer. Istället för att alltid 

utgå från Stockholm som centrum och arrangera utflykter därifrån, tycker 

jag att man kan ta det härifrån. Så det behöver inte nödvändigtvis vara 

bröllop, det kan mycket väl vara att man marknadsför det hela utomlands 

och att man har sina konferenser här. Sedan kan man göra dagsutflykter till 

Stockholm, man kan göra dagsutflykter till andra orter i Västmanland eller 

vad man nu vill. Men att man utgår härifrån. Så att det inte bara är bröllop 

utan även upplevelser.” (Dialogseminarium i Lyftet, 20 sep 2006) 

 

När jag tog initiativ till att diskutera föreställningen att kvinnors innovationer främst 

skulle bestå av tjänster, beskrev hon hur hennes verksamhet består av en kombination 

av tjänster och produkter. 

 

”Gruvan är unik och de som ska vara med vid bröllopet vill ha väldigt 

unika saker. Visst, jag kan göra en vanlig brudbukett. Men det som jag 

försöker göra är att erbjuda annorlunda bröllopsbuketter. Så jag gjorde till 

exempel en väska. En liten handväska som jag formade på ett visst sätt och 

klädde med blad och satte blommor ovanpå. Jag tyckte att det var häftigt 

och kul att kunna visa att en brudbukett inte behöver vara en handbukett 

eller en buketthållare, utan att det kan vara någonting annat. Väskan blev 

jätteuppskattad. Och sedan gjorde jag något annat som man bara hänger 

över armen, en spiralform som jag formade i ett visst material och gjorde 
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blommor. Och på så sätt försöker jag visa att man kan faktiskt göra annat 

än vanliga brudbuketter. Det vill jag då att även de andra aktörerna ska 

kunna vara med på. Visst, vi kan göra det vanliga, men vi kan också 

dessutom erbjuda det exklusiva. Det var det som var lite tanken med just 

den här unika miljön, att erbjuda något annat som också är unikt.” 

(Dialogseminarium i Lyftet, 20 sep 2006) 

 

Inom ramen för projektet KvinnTätt bedrev Företagsamma Kvinnor en satsning på 

kluster i kvinnodominerade branscher. Satsningen inleddes med en inventering för att 

identifiera de kluster och klusterembryon som fanns i länet. För att hitta dessa 

samverkanskonstellationer tog de hjälp av kommunernas näringslivskontor och av de 

kontakter som fanns inom det egna samverkansnätverket. Vid intervjuer tillfrågades 

informanterna om antalet företag i branschknippet, eventuell gemensam affärsidé, 

antal företagande kvinnor, existerande nätverk, kontakt med utbildningsenhet och 

samhälle samt om de var intresserade av att vidareutvecklas. Resultatet visade att det 

fanns ”klusterembryon” inom upplevelseindustrin (restauranger, caféer, boende, 

hantverk, konst), hälsa, konfektion, grafisk form, webbdesign samt privata förskolor 

och skolor. Tanken var att några av dessa samverkansnätverk skulle stöttas i sin 

vidareutveckling till fullfjädrade kluster. En av de formationer som därefter åtnjutit 

engagemang från KvinnTätt är Hälsoforum Västmanland, som är en plattform för 

hälso- och friskvårdsföretag i länet. Att få igång varaktig samverkan mellan företagen i 

länet och att utveckla gemensamma friskvårdslösningar riktade till organisationer och 

företag uppges vara drivkrafterna bakom satsningen.  

 

Vid det uppföljande dialogseminariet frågade jag deltagarna i Företagsamma Kvinnor 

om de ansåg att begreppen innovation och innovationssystem gick att relatera till deras 

verksamheter. Detta ledde till ett samtal om hur innovation kan förstås. I följande citat 

är jag frågeställare. 

 

”- Vad tänker du när man säger innovation? 

- Då tänker jag på att uppfinna nya prylar och sådant. 
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- Inte tjänster? 

- Nej, inte sådant som vi utvecklar medan vi jobbar, utan fysiska saker. Det 

kan vara det som kvinnor hittar på inom sjukvården; gasmasker för små 

bebisar eller en napp. Eller det kan vara klädsel för ammande kvinnor. Det 

kan vara så mycket, fastän det ändå är vardagligt. Men det kan även vara 

mäns innovationer. Det är när man behöver ta fram prototyper, söka patent 

och allt sådant där. Det är en väldigt lång process och det är mycket svett 

och tårar.” (Dialogseminarium i Lyftet, 20 sep 2006) 

 

Deltagarna noterade att innovation har blivit ett populärt begrepp i de policyprogram 

som Företagsamma Kvinnors sökt projektmedel från. 

 

”Allting skulle vara innovativt. Även om man visste att det skulle fungera 

jättebra som vi hade gjort. Det är någon sjuka som de har i den här 

innovationspolitiken. Det är bra att de har fått ett ord för det, då kan jag 

säga det. Men det är en sjuka därför om man har saker som man ser 

fungerar jättebra så spelar det ingen roll därför att det ska vara något nytt 

och fräscht som de ska sätta klorna i på Nutek till exempel. Och det är så att 

man ska hålla på och samverka med hur många som helst och ju fler desto 

bättre. Man slår ju kullerbyttor, man gör ju det. Tycker man att det är kul att 

göra det någon gång så är det intressant. Men det tar på krafterna.” 

(Dialogseminarium i Lyftet, 20 sep 2006) 

 

De påpekade att det inte är alla aktörer som är bekanta med de nya begrepp som 

används. 

 

”Alla de föreningar som sitter ute på vischan och inte får igenom sina 

ansökningar därför de inte kan inte vända på och göra de här orden. 

Innovation, alltså. Det är väldigt orättvist.” (Dialogseminarium i Lyftet, 20 

sep 2006) 

 



 180

Apropå den förståelse av innovationssystem som dominerat i forskning och politik - 

där triple helix-modellens fokus på privat, offentlig och akademisk sektor utgör norm - 

berättade en av deltagarna berättade att hon varit involverad i Företagsamma Kvinnors 

satsning på kluster och att hon då haft att göra med såväl offentlig som privat och 

ideell/civil sektor. 

 

”I det här klusterprojektet har jag varit mycket i kontakt med offentlig 

sektor. Jag har även varit mycket i kontakt med forskning och utveckling. 

Och med civil sektor. Det är kopplingen till Avance som är en ideell 

förening. Och så privata företagare.” (Dialogseminarium i Lyftet, 20 sep 

2006) 

 

Deltagarna förespråkade en nyanserad bild där resurscentra för kvinnor sågs som 

inlemmade i såväl privat, offentlig som ideell/civil sektor. 

 

”Man kan ju undra om Företagsamma Kvinnor är aktörer i näringslivet. Det 

är som både och egentligen. När det har blivit ett triple helix, då har ju på 

något vis det här ideella engagemanget blivit ett ekonomiskt. Det har blivit 

till pengar i någon form. Så då behöver man inte ge så mycket ideellt för att 

då bär det sig. Man kanske har fått projektpengar eller det kanske bär sig på 

annat sätt. Så var det ideella benet borta, liksom. Man kan ju alltid hoppas 

på det, så man slipper jobba ideellt hela sitt liv.” (Dialogseminarium i 

Lyftet, 20 sep 2006) 

 

Att Företagsamma Kvinnor utgör ett samverkansnätverk av företagare, samtidigt som 

själva samverkansnätverket kan betraktas som ideellt, var en aspekt som lyftes fram.  

 

”Men det är ju likadant med företag som bildar nätverk. Då är alltså 

företaget näringsliv och nätverket är ju ideellt. Så det går ihop där i alla fall. 

Du kan ju inte vara med i nätverket om du inte är företagare oftast. Det 

beror ju på. Som i vårt nätverk till exempel. Där är du ju tvungen att vara 
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företagare för att kunna vara med.” (Dialogseminarium i Lyftet, 20 sep 

2006) 

 

Omvärldens betydelse 

I dokumentationen från dialogseminarierna och i samverkansnätverkets befintliga 

textmaterial framgår att de aktörer som deltagarna i Företagsamma Kvinnor haft att 

göra med är de som presenteras i Tabell 7 nedan. Precis som i fallet med de andra tre 

samverkansnätverken har jag delat in aktörerna i fyra kategorier: privat, offentlig, 

akademisk och ideell/civil sektor. 

 
 
Privat sektor 
Kvinnor med företag eller företagsidéer, 
Tillväxtgruppen i norra Västmanland, 
Näringslivsrådet i Köping, Destination 
Bergslagen, Banker, Almi, Coompanion, 
Andra företagsfrämjare, LRF Konsult, 
Teknikbyn i Västerås 
 

 
Offentlig sektor 
Nutek, ESF-rådet, Länsstyrelsen i 
Västmanland (sakkunnig i jämställdhet, 
lantbruksenheten och näringslivsenheten), 
Näringslivsrådet i Köping, Turistbyrån, 
Arbetsförmedlingen, Företagsnära, 
Kommuner, Kommunernas 
näringslivsenheter 

      
      Akademisk sektor 
       Mälardalens högskola 

 
Ideell/Civil sektor 
Projekt KvinnTätt, Avance, Embla, 
Kanalnätet, Sala Q, andra lokala resurscentra 
i länet, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), 
LRF Kvinnor, Idea Plant, Järnkvarns kyrka, 
Trivselföreningen, Hembygdsföreningen, 
Sockengillet, Släktforskarföreningen, 
Handelskammaren, Företagarna, Svenskt 
Näringsliv, Aroslotsarna 
 

 

Tabell 7. Aktörer i Företagsamma Kvinnors omvärld 

 

Aktörerna i ovanstående tabell har spelat en rad olika roller i Företagsamma Kvinnors 

verksamheter. I första hand är det de lokala resurscentra själva som fungerat som 

projektägare. I rollen som finansiärer omnämns bland andra Nutek, länsstyrelsen och 

ESF-rådet. Deltagare har bland annat utgjorts av lokala resurscentra och företagande 

kvinnor. Verksamheterna har riktat sig mot målgrupper som exempelvis kvinnor med 

företag eller företagsidéer, kommunernas näringslivsenheter och företagsfrämjare. 

Ytterligare anknytningar och samarbeten har funnits med bland andra 
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Arbetsförmedlingen, Svenskt Näringsliv, Coompanion, Teknikbyn i Västerås och Idea 

Plant. 

 

 

 
           Figur 12. Teckning från uppgiften om aktörer i Företagsamma Kvinnor 

 

Under den första övningen vid det inledande dialogseminariet med 

samverkansnätverket (som illustreras i Figur 12) redogjorde en av deltagarna för sina 

kontakter med olika aktörer enligt följande citat. 

 

”Så det är Tillväxtgruppen. Där kommer vi att ha ett samarbete. Turistbyrån 

är också en viktig aktör. De har varit ett stöd så att jag har kunnat göra 

saker och ting. Det är också kommunen, som är kopplad till turism. Sedan 

kan vi ta Destination Bergslagen, som är en ekonomisk förening som vi ska 

samarbeta med (…) Och sedan har vi ju bollplank, som jag kan bolla med 

på helgerna när han är hemma (skratt). KvinnTätt också. Anledningen till 

att jag skrivit Embla där är för att tanken är att i höst när vi ska presentera 
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det här så kommer de att vara med på en liten kant.” (Dialogseminarium i 

Lyftet, 1 jun 2006) 

 

Senare tillade hon att ambitionen att samarbeta med Destination Bergslagen gick om 

intet på grund av maktstrider, men att det resurscentra hon är verksam inom istället 

har gått vidare och bildat ett samverkansnätverk av företagare under namnet Visit 

Bergslagen. 

 

En annan deltagare beskriver hur hon använt sin plats i Företagarnas styrelse till att 

verka för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män när det gäller företagande. 

 

”Jag är med i Företagarna lokalt och sitter med i valberedningen. Jag gjorde 

en kupp på senaste årsmötet. Då var vi tre i valberedningen, jag och två 

män. Då sa vi så här: - Vi kan tänka oss bli omvalda och så har vi en som 

vill bli invald. Det var en kvinna. Och vad kan de säga då liksom på ett 

årsmöte? Så nu är vi två kvinnor och två män. För jag tror ju att män har 

sina nätverk och vi har våra nätverk. Jag har ju lättare att hitta en kvinna till 

en styrelse än vad en man har. Därför tycker jag att det är viktigt att försöka 

påverka. I mitt företagande så träffar jag många företagande kvinnor. Jag 

jobbar mycket mot småföretagare till exempel. Jag jobbar mycket med att 

kvinnors företagande ska lyftas.” (Dialogseminarium i Lyftet, 1 jun 2006) 

 

Samtidigt beskrev en annan deltagare hur hon upplevt ett ökat intresse för kvinnors 

företagande från omvärlden på sistone. 

 

”Nuläget, där tycker jag att det som är mest spännande är den signal jag 

fick när vi hade seminariet i tisdagskväll. Arbetsförmedlingen kom, 

tillväxtgruppen kom och turistbyråerna kom. Kommunalråden kom båda 

två för att delta och var aktiva i seminariet. Det tycker jag är fantastiskt. Ett 

av kommunalråden sa att: - Oj, det verkar finnas ett behov här. För vi var så 

många, 35 stycken. Och det är ju väldigt positivt att Arbetsförmedlingen 
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direkt erbjöd sig att vid nästa uppföljningsmöte de ska komma och berätta 

vad de kan hjälpa till med. Så jag tror att det har blivit så tydligt att de 

måste göra någonting. Nu kan de inte bara prata. Och det är en stor resurs 

att ta tillvara på kvinnors företagande och kvinnor som kan tänka sig att 

starta företag. Det är en stor säck.” (Dialogseminarium i Lyftet, 1 jun 2006) 

 

Att söka finansiering till verksamheterna, och den idoghet som krävs för att lyckas, 

var ett annat tema som fördes fram av deltagarna vid seminariet. 

 

”ESF-rådet ser jag som mycket viktigt, men mindre väl fungerande. De är 

viktiga för att hitta finansiering till olika projekt, inte minst i form av 

medfinansiering och inte minst i småföretagar-utvecklingsprogram. Men 

man måste vara jäkligt driven för få medel från dem. Det ska inte behöva 

vara sådana personer som jag på varje ort inte.” (Dialogseminarium i 

Lyftet, 1 jun 2006) 

 

Finansieringen via den statliga myndigheten Nutek har enligt en av deltagarna 

fungerat bättre. 

 

”Alltså, vad skulle vi göra utan Nutek? Då skulle vi harva runt med lite 

lottförsäljning och få en pepparkaka med kaffe. Nej, men de är guld värda. 

Vilken skjuts vi har fått av dem!” (Dialogseminarium i Lyftet, 1 jun 2006) 

 

Förhållandet mellan Företagsamma Kvinnor och Länsstyrelsen i Västmanland verkar 

ha bestått av ett mentalt likväl som ett ekonomiskt stöd. Den mentala stöttningen 

beskrevs på följande sätt av en seminariedeltagare: 

 

”Men det kan jag säga, att redan från början när vi startade Företagsamma 

Kvinnor så har jämställdhetsexperten vid Länsstyrelsen varit jätteviktig. Jag 

brukar säga att Länsstyrelsen är vår supporterklubb.” (Dialogseminarium i 

Lyftet, 1 jun 2006) 



 185

 

En aspekt på finansiering som lyftes fram var hur möjligheten att skriva 

framgångsrika ansökningar kräver anpassning till finansiärernas önskemål, 

exempelvis vad gäller språket.  

 

”Anpassningen är den att det gäller helt enkelt att hitta någon människa 

som kan vränga till orden. För hittar man inte den som kan vränga till 

orden, då får man helt enkelt ingenting. Så hårt är det alltså. Så KvinTätt 

och hela Företagsamma Kvinnor har tur som har x, som kan vränga till 

alltihop. Vi har ju henne.” (Dialogseminarium i Lyftet, 20 sep 2006)      

 

I och med att finansiärerna ofta kräver att de projekt som beviljas medel ska bidra till 

jämställdhet blir språket ett centralt verktyg på det området. En av seminariedeltagarna 

påpekade att Företagsamma Kvinnor har ett försprång i detta i och med att de jobbar 

praktiskt med att främja kvinnors företagande. 

 

”Vi kanske har det så naturligt i oss, vi behöver inte skriva saker som vi 

inte står för. En näringslivsavdelning måste till exempel säga: - Vi kommer 

att satsa på kvinnors företagande därför att bla, bla, bla. Men sedan gör de 

ändå inte det, därför att det inte betyder någonting för dem. Därför att de 

bara behöver skriva det.” (Dialogseminarium i Lyftet, 20 sep 2006)      

   

Som motverkande krafter omnämndes bland annat problem att vissa inte kommer på 

de träffar som samverkansnätverket anordnar i kommunerna, att kvinnor inte är 

tillräckligt bra på att anlita varandra, samt att män har sina informella nätverk. 

Ytterligare en faktor som ansågs motverka Företagsamma Kvinnors verksamheter var 

andra företagsfrämjares oförmåga att visa upp företagande kvinnor. 

 

”Om vi ska få förebilder så måste vi visa upp människor också. Men jag 

tänkte bara säga att nu är jag igång. Det var den här Företagarbåten till 

exempel som x (en annan företagsfrämjare) gjorde, och då var det bara män 
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som skulle föreläsa. Sedan så frågar till och med en varför det var så och då 

svarade x att han måste ringa två eller tre fler samtal innan han hittar en 

kvinna jämfört med innan han hittar en man. Och då tänker jag: - Är det 

han som ska ringa? Han kanske kan använda sina kvinnomedarbetare som 

skulle kunna använda sina nätverk?” (Dialogseminarium i Lyftet, 1 jun 

2006)      

 

 
Figur 13. Teckning från uppgiften om verksamhet över tid i Företagsamma 
Kvinnor 

 

Utvecklingen över tid fokuserades i den tredje övningen vid det inledande 

dialogseminariet (vilket illustreras i Figur 13). Där beskrev deltagarna hur deras 

verksamheter känts framgångsrika när de blivit beviljade basfinansiering och 

projektmedel från Nutek, fått uppdrag från Länsstyrelsens jämställdhetsexpert att 

upprätta en handlingsplan för att främja kvinnors företagande i länet, när det 

gemensamma regionala projektet KvinnTätt drog igång, när delprojektet för 

klusterinventering startade i KvinnTätt, när de genomfört insatser för 

kompetensutveckling och när de lokala resurscentra fått egna lokaler. Sämre har det 

känts när näringslivsforum för kvinnor lades ned och när kommunen begravde den 

namnlista över kvinnor som en av deltagarna i Företagsamma Kvinnor varit med om 
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att ta fram. En av deltagarna fick en nedslående upplevelse när hon i början av sitt 

engagemang bland annat deltog vid det hon kallade för ett ”kvinnoseminarium”. 

 

”Vi hade en kickoff på KvinnTätt och jag tyckte att det var lite för mycket 

av ’kvinnor är bra, män är skit’. Sedan hade vi en annan sammankomst när 

det var ett slags kvinnoseminarium som inte heller föll mig i smaken. Det 

gick ut på att man blir illa behandlad som kvinna. Man blir olika behandlad, 

det kan man säga, men jag har inte upplevt att jag har blivit illa behandlad 

som företagare och kvinna. Så det föll mig inte heller i smaken. Och då 

funderade jag ett tag på att: - Nej, det här vill jag inte hålla på med. Men 

sedan började vi jobba och hade ett projektledarmöte där jag inte kände den 

här atmosfären så starkt. Så då gick det bättre.” (Dialogseminarium i Lyftet, 

1 jun 2006) 

 

Deltagarna i Företagsamma Kvinnor gav ett flertal beskrivningar av hur det gensvar de 

fått av andra aktörer har påverkat inriktningen och utformningen av deras 

verksamheter. I det befintliga textmaterialet fann jag på flera ställen uttryck för att de 

verksamheter som samverkansnätverket bedrivit ligger i linje med de prioriteringar 

som gjorts i den regionala utvecklingspolitiken. Exempelvis har KvinnTätts 

verksamhet stämt överens med länets tillväxtprogram och handlingsplanen för att 

främja kvinnors företagande har ingått i det ordinarie arbetet med programmet. 

Dessutom stämdes den klusterinventering i ”kvinnobranscher” som utfördes inom 

KvinnTätt av med Länsstyrelsen, innan fasen av aktivt klusterbygge inleddes. 

 

Vid båda dialogseminarierna gavs det flera exempel på hur deltagarna blivit bemötta 

av omgivningen. En av deltagarna beskrev hur hon mött fördomsfulla attityder 

gentemot sig själv som företagande kvinna: 

 

”Något som jag fått höra mycket i början i alla fall, då de flesta inte riktigt 

visste vad jag jobbade med och då jag inte heller jobbade heltid och då det 
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mest var bröllopsarrangemang, var frågan från nya personer som jag 

träffade:  

- Jaha, och du är hemmafru?  

- Nej, jag är egen företagare.  

- Jaha, vad pysslar du med då?  

Pysslar (skratt).  

- Jag har ett företag och jag jobbar nu med bröllopsbindning.  

- Jamen, då är du ju hemmafru. 

När man jobbar hemma då är man hemmafru. Det är synd, det ser man inte 

som ett företagande bara för att man jobbar hemma.” (Dialogseminarium i 

Lyftet, 1 jun 2006) 

 

Nuteks inställning till deltagarnas verksamheter beskrevs vid det första 

dialogseminariet i positiva ordalag, åtminstone när det gällde de praktiska 

arrangemangen kring finansieringen. 

 

”Vi har ju haft basfinansieringen från Nutek från början och de är inte så 

hårda, om man säger så. Man får pengar i förskott. Från alla andra får man 

pengar i efterskott. Man får liksom hålla på att kämpa och kämpa med 

likviditet och pengar. Men vid Nutek är det som bara: chop, ut med 80 000 

kronor, redovisa sedan, när ni har gjort slut på dem. Och vill man rekvirera: 

inga problem, det här blir nog bra. Bara man visar hur många kvinnor och 

män som deltagit, det vill säga indikatorerna. Lite statistik så blir de glada. 

Nej, men jag menar så här att vi inte skulle kunna vara ett sådant starkt 

nätverk om vi inte haft Nutekpengarna från början. De är jätteviktiga.” 

(Dialogseminarium i Lyftet, 1 jun 2006) 

 

En annan offentlig aktör som uppgavs ha gett deltagarna ett positivt bemötande är 

Länsstyrelsen i Västmanland. I detta fall var det dock snarare på det strategiska än på 

det finansiella planet som stöttningen gör sig synligt.  
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”Utan Länsstyrelsen hade vi inte varit där vi är idag. De lyfter upp och ser 

till att vi ligger i framkant hela tiden. Det är inte pengamässigt, utan 

strategiskt. De ser till att vi är med, ser till att vi är där och ser till att vi är 

en aktör att räkna med. Än är vi inte till hundra procent accepterade eller 

involverade med alla aktörer, det är vi absolut inte, men ändå.” 

(Dialogseminarium i Lyftet, 20 sep 2006) 

 

Samtidigt gavs exempel på hur deltagare i Företagsamma Kvinnor blivit exkluderade 

från vissa sammanhang och finansieringsmöjligheter från offentligt håll, bland annat 

med hänvisning till verksamheternas ringa storlek. En av nätverksdeltagarna delade 

med sig av sin erfarenhet av att bortdefinieras som målgrupp i de delar av offentliga 

policyprogram som täcker generell näringslivsutveckling. 

 

”Jag har hållit på att skriva om min projektbeskrivning samt kollat var jag 

skulle kunna söka pengar till mitt projekt Bröllop, fest och upplevelser med 

kulturhistoriska inslag. Men det verkar oerhört svårt. För att få pengar för 

klusterbyggande behöver man vara större aktörer.” (E-post till mig från en 

deltagare i Företagsamma Kvinnor, 24 nov 2006) 

 

Detta bemötande fick henne att ändra strategi. 

”Efter mycket om och men bestämde jag mig för att inte söka pengar och 

att istället jobba på med det som jag känner så oerhört varmt för. Så nu har 

jag startat ett mindre nätverk tillsammans med en fotograf och skräddare. 

Tanken är att jag ska jobba som blomsterdekoratör samt som fest- och 

bröllopskoordinator. Vi kommer att jobba med flera aktörer som kan vara 

aktuella för fest och bröllop och andra upplevelser, däribland en gruva och 

en spa- och konferensanläggning. På så sätt blir vi ett litet nätverk i ett 

större sammanhang.” (E-post till mig från en deltagare i Företagsamma 

Kvinnor, 24 nov 2006) 
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Även på den kommunala nivån har vissa av deltagarna upplevt sig bli motarbetade. 

En av deltagarna sätter ord på sin motvilja till samverkan med kommunen: 

 

”Har man blivit nedlagd av kommunen så vill man ju inte bli involverad där 

igen. Nu kan de inte lägga ner oss. Det är en styrka. En jättestyrka.” 

(Dialogseminarium i Lyftet, 1 jun 2006) 

 

Bakgrunden till detta uttalande gick enligt deltagarna att finna i kommunens 

dåliga hantering av den namnlista över de företagande kvinnor som varit aktiva i 

satsningen Näringslivsforum för kvinnor.  

”Näringslivsforum för kvinnor var på topp där och sedan lades det ner. Det 

var 400 kvinnor som var med. Delar lades över till kommunen och 

näringslivsenheten där. Sedan stoppade de undan det någonstans och gav 

fan i det under ett och ett halvt år. De skickade ut två e-mail eller någonting 

sådant. I princip så begravdes de 400 namnen som hade varit jätteaktiva 

då.” (Dialogseminarium i Lyftet, 1 jun 2006) 

 

Detta gjorde att deltagarna istället började eftersträva att vara så fristående som 

möjligt från den kommunen. En av deltagarna beskrev hur Nutek har möjliggjort 

detta. 

 

”Vi har aldrig sökt pengar från kommunen efter det. Det här att vi kan söka 

pengar från Nutek gör att vi är helt oberoende. Vi sitter inte i klorna på 

kommunen utan vi är en fristående part.” (Dialogseminarium i Lyftet, 1 jun 

2006) 

 

En av deltagarna har även upplevt ett ointresse från kommunens sida när det gäller 

den näringslivsutveckling som bedrivits av deltagarna i Företagsamma Kvinnor. 
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”Jämfört med ICA, då är vi bara som en flugskit. Nämen, det är inget fel på 

näringslivschefen. Men vi är inte hans målgrupp. Han ska inte hålla på med 

oss. De vill etablera, se till att det kommer hit företag som kan bygga och 

anställa folk.” (Dialogseminarium i Lyftet, 20 sep 2006) 

 

En annan deltagare upplevde dock en ljusning i relationen till sin kommun. 

 

”Fast hemma i min kommun har de börjat vakna. Vi har blivit kallade till 

ett möte med kommunalrådet och näringslivssekreteraren och gud vet allt 

vad för någonting. De vill alltså att vi ska träffas: kvinnliga företagare och 

de som har nystartade företag. Så att de har nog börjat vakna och förstå att 

man kanske är en kraft att räkna med.” (Dialogseminarium i Lyftet, 20 sep 

2006) 

 

I detta avsnitt har jag presenterat en bild av de verksamheter som bedrivits av 

Företagsamma Kvinnors deltagare. Min framställning har omfattat organiseringens 

karaktär, innovationer och omvärldsrelationer. I slutet av kapitlet sammanfattas dessa 

tre aspekter för alla de fyra samverkansnätverk som ingått i mitt avhandlingsprojekt.  

 

Lika Villkor i Södermanland 

Lika Villkor drevs under perioden 2003-2007 i formen av ett nationellt pilotprojekt 

med Länsstyrelsen i Södermanland som huvudman. Projektet utgjorde en plattform för 

samverkan och utveckling mellan länets lokala resurscentra för kvinnor. Målet med 

Lika Villkor var att utveckla ”metoder för att synliggöra och ta tillvara företagande 

kvinnors idéer och utvecklingskraft i lokalt och regionalt tillväxtarbete”. Lika Villkor 

finansierades av Nutek, Länsstyrelsen i Södermanland samt av länets åtta lokala 

resurscentra.  

 

Det empiriska materialet om Lika Villkor härstammar från de dialogseminarier som 

anordnades i Lyftet samt från deras eget befintliga textmaterial. Det första 

dialogseminariet med samverkansnätverket Lika Villkor i Södermanland hölls den 4 
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april 2006 i Flens kommunhus. Fem av samverkansnätverkets medlemmar fanns på 

plats tillsammans med mig, Maria Udén, Lina Stenmark och Anders W Johansson. De 

närvarande representerade olika lokala resurscentra i länet. Under hösten 2006 

anordnades ett uppföljande dialogseminarium inom Lyftet med Lika Villkor, även 

denna gång i Flens kommunhus. Vid detta tillfälle deltog fyra personer, varav två 

stycken representerade olika lokala resurscentrum, en det regionala projektet Support-

Koordination-Attityd (SKA) och en den regionala projektledningen för Lika Villkor. 

Eftersom Lina Stenmark under hösten befann sig på en forskningsvistelse i Indien 

genomfördes seminariet med mig som enda representant för Lyftets forskare. Den typ 

av dokument jag har använt mig av som empiriskt material för Lika Villkor är 

projektrapporter, nyhetsbrev, informationsmaterial, seminarieinbjudningar, 

minnesanteckningar från möten, e-post och hemsidor. En detaljerad förteckning över 

det empiriska materialet för Lika Villkor återfinns i Bilaga 1.  

 

Organiseringens karaktär 

Länsstyrelsen i Södermanland har länge medvetet satsat på utvecklingen av lokala 

resurscentra på kommunal nivå och regionalt resurscentrum på länsnivå. Gemensamt 

för de lokala resurscentra i Södermanland är att de alla arbetar med att främja 

kvinnors företagande, samtidigt som de skiljer sig åt när det gäller organisationsform. 

Vissa är organiserade som ideella föreningar medan andra är en del av kommunens 

näringslivsenhet eller sköts av en extern konsult på uppdrag av kommunen. På 

regional nivå är det Lika Villkor som samlat länets lokala resurscentra i en gemensam 

plattform. I den kartläggning som utfördes inom Lika Villkor av den alternativa 

hälsobranschen uppmärksammades att intresset för tjänster inom hälsa har växt bland 

konsumenterna vilket gjort att nya typer av hälso- och friskvårdsföretag kunnat växa 

fram. Det noterades att det saknades statistik över könsfördelningen bland företagarna 

i denna bransch. Eftersom resurscentra varje år träffar cirka 200 företagande kvinnor, 

varav många är verksamma i hälsobranschen, anade Lika Villkors deltagare att 

kvinnor utgjorde en stor andel av företagarna. För att lyfta företagarnas kapacitet 

krävdes ökad kunskap om branschens sammansättning och utveckling. 
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Kultur var ett annat område som deltagarna i Lika Villkor satsade på att utveckla 

företagandet inom. Enligt deras uppgifter är 70 procent av Sveriges kulturarbetare 

kvinnor. Trots detta syns män mer, har högre löner och är oftare chefer, konstnärliga 

ledare, dirigenter och regissörer. Eftersom riktad affärsrådgivning varit en effektiv 

arbetsmetod för att stötta kvinnor med företagsidéer i lokala resurscentra, tänkte Lika 

Villkors deltagare att sådana insatser skulle kunna göras även för kulturarbetare. 

Genom att på dessa sätt ta till vara både kvinnors och mäns resurser och kompetens 

skulle ’hållbar utveckling’ kunna uppnås, menade nätverksdeltagarna. Men 

deltagandet bland företagande kvinnor i det lokala och regionala utvecklingsarbetet 

uppgavs fortfarande vara lågt. Vidare ansågs det att stöd och förebilder för 

företagande kvinnor från etniska minoriteter saknas. Inte heller fanns det särskilt 

mycket statistik eller forskning om entreprenörskap bland kvinnor från etniska 

minoriteter. 

 

Här följer ett citat från diskussionen vid det första dialogseminariet om nuläget för 

resurscentra: 

 

”Erkännande för resurscentra, jag tycker inte att vi får det idag. Vi gör en 

massa bra saker, men vi osynliggörs också. Precis som kvinnors 

företagande överhuvudtaget osynliggörs.” (Dialogseminarium i Lyftet, 4 

april 2006) 

 

Det är inte bara resurscentra som osynliggörs, menade seminariedeltagarna. Även 

kvinnor i gemen får svårt att väcka intresse hos länets företagsfrämjare. 

Överhuvudtaget upplevde nätverksdeltagarna att kvinnors företagande ges en låg 

status i media och bland folk i allmänhet. Dessutom förringar småföretagare ofta sina 

egna verksamheter, vilket deltagarna trodde var vanligare bland kvinnor än bland 

män. Att arbetsmarknaden och näringslivet är starkt könssegregerade antogs bidra till 

dessa skilda värderingar av kvinnors och mäns företagande. Däremot tyckte några av 

deltagarna att flera banker har blivit bättre på att se människan i företagaren och på 

sätt kunnat utöka sin stöttning av tjänsteföretag och kvinnors idéer. Det var dock inte 
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alla av seminariedeltagarna som höll med om den beskrivningen. Istället påpekades 

det att resurscentra i Södermanland till stor del har byggts upp i projektform med 

kortsiktig finansiering. En kommun framställdes som ett undantag, i och med att 

resurscentrum där införlivats i kommunens näringslivskontor.  

 

Lika Villkors deltagare ville att deras verksamheter skulle bidra till att skapa en 

permanent kunskapsplattform om jämställdhet, mångfald och antidiskriminering inom 

arbetsmarknad och entreprenörskap. Att utveckla och stärka resurscentras roll i länets 

tillväxtarbete uppgavs vara en central del i detta. Vidare ville nätverksdeltagarna 

uppnå ett ’jämställt näringsliv’ med en ’hållbar tillväxt’ i Södermanland. Samma 

möjligheter för kvinnor och män i näringsliv, samhällsliv och arbetsliv eftersträvades. 

Främjandet av kvinnors företagande sågs då som ett medel för att skapa jämställdhet. 

Inte minst ansågs det viktigt att stötta invandrade kvinnors företagande. Tanken var 

även att utveckling av kunskap om kvinnors företagande skulle vara användbart för 

länets övriga företagsfrämjare. Särskilt ville nätverksdeltagarna skapa en allmän 

förståelse för tillväxtpotentialen inom den alternativa hälsobranschen och åstadkomma 

stabilare inkomster för kulturföretagare. 

 

Vid det första dialogseminariet ombads Lika Villkors deltagare att formulera vilka 

visioner de strävade efter att uppnå i sina verksamheter. Några av de visioner som 

nämndes var:  

 

• Ett jämställt icke-segregerat näringsliv 

• En ’One stop shop’ där blivande företagare lätt kan få hjälp 

• Södermanland - bäst i Sverige på att stötta företag 

• Erkännande och långsiktighet för resurscentra 

• Alla företagsstödjare ska ha kunskap om kvinnor och män 

• Rådgivare ska inte avgöra vad som är rätt och fel, de ska vara kreativa 

• Lagar och trygghetssystem som hänger med när allt fler går från anställning till 

eget företagande 
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Så här uttryckte en av nätverksdeltagarna visionen om ett jämställt näringsliv:  

 

”Ett jämställt näringsliv både på korsen och tvärsen. Att kvinnor syns på 

samma villkor som män, finns i samma maktpositioner och har lika 

inflytande. Det ska vara jämställt överallt. Inte bara räknat i antal personer 

som startar företag, utan det är ett vidare begrepp än så. Till exempel att 

man korsar branscherna så att det inte blir så uppdelat. Företagande är idag 

lika uppdelat som arbetsmarknaden i övrigt. Segregationen ska minska så 

att det blir ett icke segregerat näringsliv”. (Dialogseminarium i Lyftet, 4 

april 2006)    

   

Samma deltagare utvecklade därefter sin vision om en ’One stop shop’ för blivande 

företagare och erkännande för resurscentras roll som företagsfrämjare. 

 

”För folk som ska starta företag så ska det inte finnas någon tvekan om vart 

man ska vända sig. Någon sorts ’One stop shop’ ser jag framför mig. Så det 

blir lätt för folk att hitta adekvat hjälp. Alla rådgivare möter människan, 

individen, ser möjligheten. Vi ska bli bäst i Sverige.” (Dialogseminarium i 

Lyftet, 4 april 2006) 

 

En del i visionen om en ’One stop shop’ för blivande företagare var att 

företagsfrämjande insatser i framtiden inte skulle bygga på segregerande 

föreställningar om kön.  

 

”Grejen på sikt är att man inte ska dela på kvinnligt och manligt. Nej, utan 

alla som jobbar med företagsfrämjande ska ha den kunskapen och insikten 

att möta människan, oavsett om det är en man eller kvinna, med respekt och 

lyhördhet. Samtidigt så ska vi vara experter just på att förstå kvinnor. Alla 

bör ju vara experter på så sätt. (Nämner namnet på en annan 

företagsfrämjare) också, de möter också människor.” (Dialogseminarium i 

Lyftet, 4 april 2006) 
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Nära kopplat till denna vision fanns konkreta föreställningar om hur nyföretags- och 

affärsrådgivning bör gå till för att människor ska våga ta steget från idé till 

förverkligande. 

 

”Alla rådgivare ska sluta berätta för folk vad som är bra och inte. Alltså se 

det som idéer, som utveckling. En idé är kanske först inte genomtänkt. Så 

att folk blir bemötta på rätt sätt. Det är viktigt, så att man inte hämmas för 

det. Folk känner sig förminskade.” (Dialogseminarium i Lyftet, 4 april 

2006) 

 

På frågan om hur deltagarna arbetade för att utvecklingen skulle framåt svarade de att 

Lika Villkor var ett exempel på detta. Vidareutbildning av dem som jobbar i 

resurscentra sågs som en annan främjande insats. Dessutom framhöll deltagarna 

vikten av att försöka få delta i arbetet med de regionala tillväxt- och 

utvecklingsprogrammen. En annan framåtdrivande kraft var strukturpåverkan via 

förändring av attityder, spridning av kunskap, nätverk för företagare samt goda 

exempel och förebilder. På individnivå ansågs utbildning, projekt, rådgivningssamtal 

vara givande. Att synas i media och att sitta i arbetsgrupper där de inte förväntades 

sitta - och där lyfta frågor de anser vara viktiga - var ytterligare en ansträngning som 

framhölls. Argumenten bakom några av dessa framåtsträvande initiativ formulerades 

så här: 

 

”Vi jobbar ju med Lika Villkor och det är ju ett sätt att jobba för att uppnå 

visionen. Att komma in i RTP och RUP - överhuvudtaget allt som vi gör 

för att påverka strukturer i stort och smått. Det handlar om allt från 

attitydpåverkan till kunskapsspridning. Vara ambassadör för frågan och 

sitta med i olika sammanhang. Om man går på en annan nivå: bygga 

nätverk så att företagarna ser varandra, hittar till större grupper och känner 

större samhörighet. En typ av mötesplats och lyfta upp goda exempel, så 

andra kan se sig själv i situationen. Bra förebilder, stötta människor på 
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individnivå, rådgivningssamtal, synas i media. Där finns det en strategi.” 

(Dialogseminarium i Lyftet, 4 april 2006) 

 

Enligt det befintliga textmaterialet använde deltagarna i Lika Villkors deltagare en rad 

olika strategier i sina verksamheter. Bland annat gjorde de en åtskillnad mellan 

”traditionella strukturer” (äldre företagsfrämjande organisationer, exempelvis ALMI) 

och ”nya strukturer” (nyare företagsfrämjande organisationer, till exempel resurscentra 

och Kooperativ Utveckling). Både ’gender mainstreaming’ och riktade insatser till 

kvinnor ansågs vara viktiga strategier. Projekt, samverkansnätverk och kluster 

användes som strategier för att utveckla företagandet i branscher med många kvinnor, 

bland annat den alternativa hälsobranschen. Nätverksdeltagarna ville skapa ett 

tydligare varumärke för Lika Villkor genom utvecklandet av en gemensam affärsplan, 

som skulle göra dem till ledande i Södermanland med att erbjuda ”genusmedvetna och 

attraktiva tjänster i affärsrådgivning”.  

 

Enligt Lika Villkors deltagare arbetade resurscentra i Södermanland på tre nivåer:  

• Individnivå → rådgivning, coachning, bollplank, lokaler 

• Gruppnivå → projekt, utbildningar, föreläsningar, seminarier 

• Strukturnivå → samverkan inom det regionala tillväxtprogrammet, utbildning 

av andra aktörer, attitydpåverkan, lyfta fram kvinnor som förebilder 

 

En av de aktiviteter som har bedrivits i Lika Villkor är en klusteranalys av den 

alternativa hälsobranschen, där många kvinnor driver företag, vilket ledde till starten 

av HälsoSam Sverige. Vidare har en kunskaps- och metodutveckling skett för att 

analysera satsningar på att främja kvinnors företagande ur ett genusperspektiv, och 

spridning av detta till andra företagsfrämjare. I samarbete med Mälardalens högskola 

anordnades följeforskning till Lika Villkor. Ett samverkansnätverk med hantverkande 

kvinnor har byggts upp. Rådgivning och coaching har använts för att utveckla 

kvinnors företagande.  
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En av uppgifterna som deltagarna ställdes inför vid det första dialogseminariet 

handlade om att illustrera verksamheternas utveckling över tid. Se Figur 14. 

 

 
        Figur 14. Teckning från uppgiften om verksamhet över tid i Lika Villkor 

 

Övningen avslöjade att tillfällen då deltagarna uppfattat sina verksamheter som 

positiva och framgångsrika har varit i samband med uppkomsten av projektidéer, start 

av projekt, engagemang hos enskilda projektarbetare, start av lokala resurscentra, 

framtagandet av affärsplan för Lika Villkor, genomförandet av en branschanalys av 

den alternativa hälsobranschen i Södermanland, samarbete med andra aktörer samt 

arbetet med det regionala tillväxtprogrammet. Det har varit tuffare i de perioder som 

kännetecknats av slut på finansiering, slut på projekttid samt när enskilda personer 

lämnat sina uppdrag vid resurscentra.  

 

”Sedan delade de på den här tjänsten, och jag kom in som projektledare. De 

hade förstås flera olika projektledare för lokala projekt, jag kan inte alla 

detaljer. Sedan kom x in och jag var projektledare. Sedan avgick hon som 
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var ordinarie tillförordnad. Och x slutade till förmån för Länsstyrelsen och 

y slutade, men började igen ett halvår senare. Det var så oroligt. Man 

tappade fart, naturligtvis, när man bytte personal. Det går inte komma ifrån. 

Samtidigt tror jag att det positiva i att byta personal är att man får in nya 

infallsvinklar. Man tappar fart men får in ny energi också.” 

(Dialogseminarium i Lyftet, 4 apr 2006) 

 

Vid ett av dialogseminarierna diskuterades hur Lika Villkors deltagare byggt upp sina 

verksamheter utifrån olika samhällssektorer - privat, offentlig, akademisk och 

ideell/civil sektor. Först kretsade resonemangen kring hur de olika lokala resurscentra i 

länet var organiserade, och vilka skilda förutsättningar detta skapat i respektive 

verksamhet.  

 

”Man har ju väldigt olika förutsättningar att göra saker beroende på vad 

man har för medel. Uppdragen skiljer sig också åt. Är man anställd i 

kommun då är man bakbunden på vissa sätt. Man måste hålla sig till det 

som sägs inom kommunen, vi måste hålla oss inom de ramarna Jag tror att 

om man är ideellt organiserad kan man uttala sig tuffare ibland. Det kan 

inte vi. Vi gjorde det en gång, uttalade oss lite dumt om en sak. Eller vi 

tyckte inte att det var så dumt, men det visade sig att det var dumt. Då blev 

vi inkallade till kommundirektören som sa: - Det här är inte kommunens 

policy.” (Dialogseminarium i Lyftet, 21 sep 2006) 

 

Men att som resurscentrum vara organiserad som en ideell förening fristående från 

kommunens organisation innebär inte alltid att man har råd att vara frispråkig. 

 

”Samtidigt är det så att det finns andra som ska böna och be om offentliga 

medel från kommunerna. De kan inte heller vara hur karska som helst när 

de står där med mössan i hand.” (Dialogseminarium i Lyftet, 21 sep 2006) 
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Dessutom kan den ideella organiseringen innebära brist i kontinuitet, vilket illustreras i 

följande citat.  

 

”Det är en stor sårbarhet i ideella föreningar eftersom de riskerar att dö när 

eldsjälarna tröttnar. Det har jag varit med om ganska många gånger, då det 

inte funnits någon finansiering överhuvudtaget.” (Dialogseminarium i 

Lyftet, 21 sep 2006) 

 

Att istället vara införlivad i kommunal verksamhet kan ge materiella fördelar, menade 

en av seminariedeltagarna. 

 

”Det tycker jag är skönt, att man har en kommunal administrativ service 

som inte räknas av någonstans. Man har en e-postadress som man vet 

fungerar. Och fungerar det inte har man hela tiden en back-up och service. 

Det tycker jag är positivt.” (Dialogseminarium i Lyftet, 21 sep 2006) 

 

Det kan vara svajigt att basera verksamheten på den ideella/civila sektorn, menade 

deltagarna. Inte minst eftersom de föreningar som ingår i dessa ofta själva saknar 

finansiella medel för att säkra varaktiga anställningar eller göra investeringar i 

maskiner och material. De ideella insatserna kan också innebära minskad möjlighet att 

delta på regional nivå. 

 

”Den ideella tiden som man i de flesta fall får lägga, den räcker inte till 

allting. Att då se sig i ett regionalt sammanhang, det är långt.” 

(Dialogseminarium i Lyftet, 21 sep 2006) 

 

Dessutom ligger det en problematik i att det är just kvinnor som förväntas finansiera 

vissa delar av resurscentra med sina ideella insatser. 

 

”Det borde komma fram mer hur mycket tid som läggs ned. Hur mycket 

kvinnor faktiskt subventionerar verksamheten i resurscentra. Det är kvinnor 
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som lägger ned jättemycket tid och då kan man fråga sig om det är lika 

vanligt inom manliga verksamheter att man lägger ned så mycket ideell tid. 

Varför ska vi subventionera samhället så mycket? Att jag reagerar så starkt 

är för att hela kulturlivet är uppbyggt på ideella krafter. Och så säger man 

att det går väldigt mycket bidrag till kulturarbetarna. Men egentligen är det 

tvärtom. Kulturarbetare subventionerar hela kultursverige genom jättedåligt 

betalt och jättemycket ideell tid.” (Dialogseminarium i Lyftet, 21 sep 2006) 

 

I anknytning till diskussionen om olika varianter för organisering av lokala 

resurscentra påpekade en av deltagarna en viktig sak i tolkningen av de synpunkter 

som förts fram under det andra dialogseminariet. 

 

”Du har ingen företrädare för en ideell förening i den här dialogen. Vi som 

sitter här är alla på olika sätt övertygade om att våra organisationsformer 

för resurscentra är överlägsna den ideella föreningen.” (Dialogseminarium i 

Lyftet, 21 sep 2006) 

 

En annan synpunkt som kom upp vid samma seminarium var att en och samma 

verksamhet eller organisation kan sägas tillhöra olika samhällssektorer på en och 

samma gång.  

 

”Att bedriva projekt med basfinansiering är som att driva ett företag 

egentligen. Det spelar ingen roll hur man är anställd, för driver man projekt 

i någon form så har man sin egen drivkraft. Man driver efter sitt eget 

förstånd och gör det bästa möjliga. Om man då ska prata ideell tid beror på 

vad man räknar. Man kanske inte är ute och har möten eller träffar. Det 

mesta ligger här hela tiden, i huvudet. Det försvinner inte bara för att man 

går hem.” (Dialogseminarium i Lyftet, 21 sep 2006) 
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Det förekom även ett utbyte av vokabulär och metoder mellan de privata, offentliga, 

akademiska och ideella samhällssektorerna, viket avspeglar logiken bakom 

uppbyggnaden av Lika Villkor, enligt följande uttalande från en av deltagarna. 

 

”Vi lånar vokabulär och metoder från den privata sektorn. Vi har jobbat 

med en affärsplan. Det ligger i Lika Villkors målsättning eftersom den är 

tudelad. Det ena är att få en långsiktighet i starkare resurscentra. Att bli en 

långsiktig stabil regional aktör. Och det är där som arbetet med affärsplanen 

ligger. Kompetensutveckling av resurscentra och sådana saker. Det andra 

benet vi står på är att vi också ska dela med oss av kunskaper till andra 

aktörer så fler blir genusmedvetna i det regionala tillväxtarbetet. Och de 

benen eller delarna är inte helt kompatibla. Det är ganska motstridiga 

målsättningar som finns i projektet. Man ska både dela med sig av kunskap 

till andra samtidigt som man ska bygga upp en stabilitet för resurscentra 

själva. Det sätt resurscentra kan få en långsiktig stabilitet genom, är att bli 

proffs och hitta en långsiktig finansiering för sin verksamhet. Att inte leva 

år från år. Då handlar det om att kränga den kunskap man har, att ta betalt 

för det kanske, eller att på något sätt få in medel. På ett säkrare sätt få in 

medel till verksamheten. Och då blir det motstridigt att vi både ska bjuda 

allmänt på kunskap och att vi ska konkurrera.” (Dialogseminarium i Lyftet, 

21 sep 2006) 

 

Innovation i samverkansnätverket 

I detta avsnitt riktas uppmärksamheten mot hur Lika Villkor-deltagarnas 

verksamheter kan relateras till området innovation. Först presenterar jag de 

verksamhetsområden som de bedrivit sina aktiviteter inom, vilket bygger på uppgifter 

från samverkansnätverkets befintliga textmaterial. Detta syftar till att ringa in de 

områden som kan ha varit föremål för innovation. Därefter beskriver jag innehållet i 

några av de innovationer som jag anser ha anknytning till de aktiviteter som bedrivits 

av deltagarna i Lika Villkor. Dessutom uppmärksammar jag de insatser som utförts av 

samverkansnätverket när det gäller att inventera och stötta kluster i ett branschknippe 
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där många kvinnor driver företag. Detta åtföljs av en redogörelse för 

nätverksdeltagarnas egna tankar kring relationen mellan deras insatser och begreppen 

innovation, innovationssystem, triple helix och kluster.  

 

De verksamhetsområden som Lika Villkors deltagare har bedrivit sina aktiviteter 

inom är bland annat: 

 

• Den alternativa hälsobranschen 

• Upplevelsenäringen 

• Affärsrådgivning för kvinnor 

• Branschanalys av branscher där många kvinnor driver företag 

• Kulturföretagande och kulturarbete 

• Mat 

• Hantverk 

• Design 

• Besöksnäring 

• Handel 

• Kooperativ utveckling 

• Organisationsutveckling av resurscentra för kvinnor 

• Kompetensutveckling 

• Jämställdhetsintegrering 

• Nätverk och mötesplatser 

• Coaching och mentorskap 

• Starta eget-rådgivning (kan ev. innefattas i området affärsrådgivning) 

• Strukturpåverkan 

• Internationellt samarbete 

• Mikrokrediter 

• Konsultverksamhet 

• Tillverkningsindustri 
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Det sista området - tillverkningsindustri - härrör från den diskussion som kom upp 

kring hur många av de kvinnor som söker sig till resurscentra för affärsrådgivning och 

starta eget-rådgivning som är verksamma inom mansdominerade 

verksamhetsområden, med tillverkningsindustrin som exempel. Så här uttryckte sig en 

av deltagarna: 

 

”De är inte så många. Inte i den traditionellt manliga verkstadsindustrin och 

tillverkning. Men numera är de företag som startas väldigt mycket 

konsulting, där det ju är lika många kvinnor som män. Men inom 

tillverkningsindustrin… Det händer ju, men det är väldigt sällsynt.” 

(Dialogseminarium i Lyftet, 21 sep 2006) 

 

Seminariedeltagarna påpekade att de inom Lika Villkor brukar beskriva sina 

verksamhetsområden under fyra rubriker, som är 1) Branschanalyser 2) 

Jämställdhetsintegrering 3) Kompetensutveckling och kvalitetssäkring, samt 4) 

Affärsplan. Dessutom uttrycktes en önskan om att koppla varje verksamhetsområde till 

den strategi som denna är en del av. Deltagarna reagerade nämligen så här på listan 

över verksamhetsområdena: 

 

”Jag tyckte när jag såg det här att det såg lite fjuttigt kvinnligt ut (skratt). 

Lite gulligull, lite hantverk och lite duttiledutt.” (Dialogseminarium i 

Lyftet, 21 sep 2006) 

 

”Det jag saknar i det här är någon slags struktur. Om man visar det här för 

någon extern som inte är insatt i resurscentras eller Lika Villkors 

verksamheter så kommer de att tro att resurscentras verksamhet är 

synonymt med vissa branscher. Så är det ju inte. Vi kan jobba med 

rådgivning för alla typer av branscher. Men sedan är det så att vi har som 

strategi att genom till exempel branschanalyser lyfta fram och synliggöra 

branscher där många kvinnor driver företag. Så det är liksom mer 

komplicerat än vad den där listan visar. Det finns mer tanke bakom den än 
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vad det ser ut att vara när man bara rapar upp allting på det sättet, helt 

blandat och okritiskt. Det tror jag är viktigt att framhålla. Men vi har våra 

specialiteter, till exempel det här med kultur. Rådgivning till 

kulturföretagare är en spetskompetens inom resurscentra. Vi har också den 

alternativa hälsobranschen som vi faktiskt har spetskompetens inom, i och 

med att vi har specialgranskat den.” (Dialogseminarium i Lyftet, 21 sep 

2006) 

 

Deltagarna bidrog med förslag på passande nivåer. Dessa var bland annat kluster, 

projekt, nätverk, rådgivning, branschanalys, företagsutveckling, strukturpåverkan och 

mötesplatser. Några exempel på kluster som nämndes var Hjälmaren Runt inom 

turism och HälsoSam inom den komplementära hälsobranschen. Därutöver utpekades 

en rad spetskompetenser som Lika Villkor ansågs besitta, exempelvis inom kultur, 

hälsa och design.  

 

I dokumentationen från dialogseminarierna och i Lika Villkors befintliga textmaterial 

har jag hållit utkik efter exempel på innovationer som har anknytning till 

nätverksdeltagarnas verksamheter. Precis som tidigare är det min egen tolkning av hur 

begreppet innovation kan relateras till de fyra samverkansnätverken i Lyftet som 

tillåtits råda, vilket bland annat innefattat en vid definition av innovation med nya 

metoder, tjänster, produkter och upplevelser (jmfr Benner 2005; Frankelius 2005). 

Vid det uppföljande dialogseminariet med Lika Villkor presenterade jag listan och 

uppmuntrade deltagarna att diskutera och revidera beskrivningarna av 

innovationsinnehållet i respektive innovation. I nedanstående förteckning över 

innovationer med anknytning till nätverksdeltagarnas verksamheter har jag tagit 

hänsyn till de synpunkter som framfördes.  

 

• Metod för klusteranalys av branscher där många kvinnor driver företag 

→ Denna innovation utgörs av en metod för att kartlägga och analysera 

regionala ansamlingar av företagare i branscher där många kvinnor driver 

företag. Kartläggningen sker med hjälp av en kreativ kombination av SNI-
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koder, alternativa företagsregister och nyckelord. På så sätt synliggörs 

branschknippen som annars skulle förbli dolda i statistiken. Om detta utvecklas 

till en tjänst som säljs via samverkansnätverket kan till exempel kommuner och 

regionala myndigheter komma att utgöra kunder.34 

 

• Klusterbygge i den alternativa hälsobranschen 

→ Utifrån den branschanalys som samverkansnätverket genomförde angående 

den alternativa hälsobranschen har ett antal företag inom branschen gått 

samman i ett gemensamt kluster vid namn HälsoSam Sverige för att genom en 

ökad affärs- och kundnytta bidra till tillväxten i branschen. Denna organisering 

kan betraktas som en innovation i bemärkelsen att ett sådant medvetet 

klusterbygge baserat på en systematisk branschanalys i en bransch där många 

kvinnor driver företag är sällsynt i Sverige. 

 

• Intressanta, attraktiva, och genusmedvetna tjänster  

→ Tanken är här att samverkansnätverket på affärsmässig basis ska kunna 

erbjuda till exempel offentliga myndigheter att köpa ”intressanta, attraktiva, och 

genusmedvetna tjänster”, bland annat i form av affärsrådgivning för kvinnor. 

Rådgivningen kommer även fortsättningsvis att vara kostnadsfri för de personer 

som söker sig till den. Affärsrådgivning i sig är inte en innovation i 

Södermanlands geografiska och historiska kontext eftersom metoden tillämpats 

av myndigheter och andra organisationer under lång tid. Affärsrådgivning 

särskilt anpassad till behoven hos, och villkoren för, kategorin kvinnor kan 

däremot betraktas som en innovation. Men även denna har tillämpats av 

resurscentra för kvinnor i Sverige under drygt tio års tid, vilket inte gör den ny i 

Södermanlands kontext. Det nya utgörs istället av att Lika Villkor valt att 

organisera affärsrådgivningen som en tjänst på den ekonomiska marknaden. 

Detta gör att resurscentra har möjlighet att driva denna del av sin verksamhet på 

affärsmässig basis istället för att fortsätta göra detta med hjälp av projektmedel 

från offentligt håll. 

                                                 
34 En detaljerad beskrivning av de nio steg som Lika Villkors branschanalys består av ges i Hallencreutz (2007). 
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• Riktad affärsrådgivning till kulturföretagare 

→ Affärsrådgivning är som sagt inte en innovation i Södermanlands 

geografiska och historiska kontext, inte heller riktad affärsrådgivning till 

kvinnor. Däremot är riktad affärsrådgivning till kulturföretagare en innovation. 

Den är visserligen tidigare prövad i Västerbotten (i projektet ARCIV), men i 

Södermanland tillämpas den i en ny geografisk kontext. Även den sociala 

kontexten är ny eftersom Södermanlands metod hämtat inspiration från av 

framgångarna för den riktade affärsrådgivning till kvinnor som resurscentra i 

länet bedrivit. Affärsrådgivningen riktar sig till alla kulturarbetare, oavsett kön. 

 

• Mikrokrediter till kvinnor i etniska minoriteter 

→ Syftet med mikrokrediterna är att hjälpa kvinnor i etniska minoriteter till 

egen försörjning. De ges möjlighet att låna ett mindre belopp vid start av 

företag eller utveckling av ett befintligt företag. Många banker är ovilliga att ge 

så pass små lån som dessa personer efterfrågar, eftersom det medför höga 

administrativa kostnader och eftersom det bedöms ligga en hög risk i att låna ut 

till företag inom handel och service, där många kvinnor enligt statistiken är 

verksamma. Själva fenomenet med mikrokrediter är inte en innovation eftersom 

det tillämpas på andra platser runt om i världen. Däremot är det en innovation i 

bemärkelsen att använda mikrokrediter för att inkludera och öka 

självbestämmandet just bland kvinnor i etniska minoriteter och just i 

Södermanlands geografiska kontext. 

 

Vid det uppföljande dialogseminariet bad jag deltagarna att fundera på om jag missat 

någon innovation som de tycker har anknytning till sina verksamheter. Listan 

kompletterade då med ytterligare en innovation: 

 

• Strategier för strukturpåverkan 

→ De strategier som Lika Villkors deltagare och projektledare använder för att 

påverka strukturer baserade på föreställningar om kön borde kunna betraktas 
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som innovationer i betydelse av nya metoder som skapar ett värde i samhället. 

Dessa innovationer har bland annat tagit sig form av en metod för att sätta 

rubriker på inbjudningar så att både kvinnor och män känner sig välkomna, 

samt en metod för att säkra representationen av kvinnor vid vissa möten. En del 

av strategiernas framgång ligger emellertid i att de delvis hålls hemliga, 

eftersom de inte skulle få avsedd verkan om de blev kända.  

 

Seminariedeltagarna gav några exempel på hur dessa strategier för strukturpåverkan 

kan se ut i praktiken. 

 

”Vi anordnar förseminarier speciellt för kvinnor med målet att fler kvinnor 

ska söka in och gå på en viss företagarutbildning. Problemet är att 

utbildningen fortfarande är lika könsblind som vanligt. Hur stöttar vi de 

kvinnor som vi hjälper till att slussa in här, så att de inte går in i väggen på 

en gång när de kommer in på utbildningen? För då har de i två seminarier 

omhuldats eller umgåtts i kvinnlig miljö eller fått verktyg och kunskap, 

men de är kanske inte jättemedvetna genuskvinnor. Hur ska vi göra för att 

de ska fullfölja eller gå på många seminarier och känna sig välkomna där? 

Då har vi som strategi att vi ska se till att resurscentras representanter finns 

med på alla de fem seminarierna. Vi har då en lista som cirkulerar med 

vilka som ska gå på vilka seminarier, med strategin att finnas där, ställa 

frågor, bekräfta kvinnorna som går där, eller säga: - Som hon just sa… För 

att vi kan härskartekniker och så att det ställs relevanta frågor till 

föreläsarna som säkert kanske är väldigt genusblinda. Det här kan vi inte 

säga…” (Dialogseminarium i Lyftet, 21 sep 2006) 

 

”Vi tänker på hur vi ska göra inbjudningar till våra seminarier. Vi får inte 

skriva något om jämställdhet för då kommer inte de personer som vi vill nå. 

Men vi har massor av kunskaper, erfarenheter, kompetens inom det här 

området. Vi har massor med strategier som vi jobbar med men som kanske 
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inte alltid lämpar sig i skrift (skratt).” (Dialogseminarium i Lyftet, 21 sep 

2006) 

 

Spänningsfältet mellan att betrakta dessa strategier som en innovation och den 

diskretion som strategierna kräver innebar en knepig situation för Lika Villkors 

deltagare, vilket följande citat visar. 

 

”Men det är en innovation. Samlar man all den kunskapen så är det klart att 

det också är en innovation. Men det är betydligt knepigare (skratt) att skriva 

om.” (Dialogseminarium i Lyftet, 21 sep 2006) 

 

”Ett problem, ja, det är det. Samtidigt som jag vill att det lyfts fram, att det 

här faktiskt är en innovation som resurscentra i Södermanland jobbar med. 

Om vi definierar innovationer på det sätt som du inledde det här mötet med 

så är det samtidigt en sak som är mycket, mycket svårare för oss att prata 

om utanför det här rummet och att beskriva utan att trampa i klaveret. Utan 

att lämna ut någon, utan att få backlash i det vi faktiskt ska fortsätta göra. 

Men man kan ju benämna det strategisk strukturpåverkan. Det behöver man 

kanske inte definiera så mycket.” (Dialogseminarium i Lyftet, 21 sep 2006) 

 

Inom ramarna för Lika Villkor har en särskild insats kring kluster genomförts, vilken 

beskrivs i samverkansnätverkets befintliga textmaterial. En metod för branschanalys 

har utarbetats för att möjliggöra analyser av status och tillväxtpotential i branscher där 

många kvinnor är verksamma som företagare eller anställda. Analysmetoden har 

tillämpats på den alternativa hälsobranschen i länet och resultaten har publicerats i en 

rapport skriven av Margareta Bergmark och Kristina Gilbert. Rapporten avslöjar att 

hela 85 procent av de privata företagarna i den alternativa hälsobranschen är kvinnor 

och att det också är dessa som stått för merparten av den snabba tillväxt som skett i 

branschen under de senaste åren. Genom en kreativ kombination av SNI-koder, 

nyckelord och olika företagsregister har Lika Villkor lyckats urskilja konturerna till 

ett kluster som ditintills varit dolt i statistiken. Några av de uppgifter som tagits fram 
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rör antalet företagare, könsfördelningen bland företagarna, tillväxttakt, 

verksamhetsområden, bransch- och intresseorganisationer, utbildning, 

marknadsföring, kundkategorier, omsättning och sysselsättning. Den statistiska 

kartläggningen har sedan kompletterats av intervjuer med företagare inom 

branschknippet samt med en trendanalytiker. Efter rapporten gick ett antal företagare 

inom branschknippet samman för att vidareutveckla klustret. Under namnet HälsoSam 

skapade de en plattform för samverkan som skulle bidra till ökad tillväxt i 

hälsobranschen. 

 

Som jag tidigare visat ansåg deltagarna i Lika Villkor att kluster var en av de 

strategier som de använde sig av för att uppnå sina syften. Några av de kluster som de 

ansåg sig ha varit involverade i var Hjälmaren Runt inom turism och HälsoSam inom 

den komplementära hälsobranschen. Vid det andra dialogseminariet med Lika Villkor 

frågade jag om de ansåg att Lika Villkor kan betraktas som ett innovationssystem, i 

betydelsen av en samverkansplattform som främjar utvecklingen av innovationer. 

Frågan fick ett jakande svar. I följande citat är jag frågeställare och svaren framfördes 

av flera olika deltagare. 

 

”- Känns det främmande att betrakta resurscentrum som ett 

innovationssystem? 

- Nej, det är ju det som vi på ett sätt är. 

- Ja, det känns väldigt tydligt. Fast jag har inte tänkt så (tidigare). 

- Jag tycker att det stämmer att man kan se resurscentrum som ett 

innovationssystem. Det blir spännande att se hur det vidareutvecklas.” 

(Dialogseminarium i Lyftet, 21 sep 2006) 

 

Men det var inte bara innovationssystem som seminariedeltagarna ansåg vara en 

relevant etikett. 

 

”Man kan ju både säga kluster och innovationssystem. Nu när Lika Villkor 

går in på sista året försöker vi lyfta diskussionen: vad händer efter Lika 
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Villkor? Vi har tankar kring att man kanske kan applicera samma tänk som 

Länsstyrelsen gör på andra kluster i länet. Länsstyrelsen i Södermanland 

har till exempel med Idea Plant och andra kluster en slags uppgörelse, en 

överenskommelse, där man säger att Länsstyrelsen stöttar med ekonomiska 

medel, en klustermotor, kunskap eller vad det nu kan vara för någonting. 

Och så ställer man vissa krav på klustret att leverera andra saker: att man 

har en affärsplan och att man har en årlig uppföljning bland medlemmar 

och aktörer om hur nöjda de är med arbetet i klustret.” (Dialogseminarium i 

Lyftet, 21 sep 2006) 

 

Kluster verkade ses som en lösning på en längre tids funderingar kring Lika Villkors 

fortsatta organisering, vilket enligt seminariedeltagarna har varit en energikrävande 

process. 

 

”- Det här regionala samarbetet som vi har jobbat för i tre år gör att vi 

känner oss lite mätta eller lite trötta. Tiden är lång och vi har jobbat hela 

tiden på (att skapa) en plattform, affärsplan och allting. Men när det kom 

upp sist att man kanske kunde betrakta det som kluster så tänkte jag: Ja, det 

är säkert lösningen på något sätt. För jag tror ändå att det behövs någon 

som sitter här och ser till att vi träffas.  

- Det tror jag också. Jag tror att det är nödvändigt också och så blir det. Om 

Länsstyrelsen skulle dra sig bort helt, då skulle vi tappa lite av vår 

trovärdighet.” (Dialogseminarium i Lyftet, 21 sep 2006) 

 

Samtidigt konstaterades det att det råder stora skillnader vad gäller de villkor som 

olika kluster i länet bedrivs under. Länets kluster kring robotar och fordon, som främst 

involverar mansdominerade verksamhetsområden, ansågs exempelvis ha mer gynnsam 

offentlig finansiering till sin utveckling än HälsoSam, som deltagarna i Lika Villkor 

varit med om att bygga upp. 
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”Ta Fordons-klustret och så tittar du på HälsoSam, det måste ju vara 

skillnad som natt och dag. Titta på Robotdalen. Vad får de? Tio miljoner 

om året i tio år, eller vad är det.” (Dialogseminarium i Lyftet, 21 sep 2006) 

 

Klustret kring HälsoSam ansågs av deltagarna vara ett betydelsefullt resultat av Lika 

Villkors verksamheter. 

 

”Som en start för våra kluster och som vi i alla fall kan slå oss för bröstet 

för är HälsoSam. För det är ändå någonting som kommer ur resurscentras 

verksamhet, som har sin grund därifrån. Och där kan man se att 

branschanalysen är en del. Det är en liten start för ett sådant klusterarbete 

som man sedan går vidare med, inte vet jag.” (Dialogseminarium i Lyftet, 

21 sep 2006) 

 

Omvärldens betydelse 

I dokumentationen av dialogseminarierna och i det befintliga textmaterialet för Lika 

Villkor fann jag att nätverksdeltagarna har haft att göra med en rik flora av 

omvärldsaktörer. Dessa presenteras i Tabell 8 nedan, där jag har delat in dem i fyra 

kategorier. 
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Privat sektor 
Företagare, Företagsamma kvinnor, 
Kulturföretagare, Näringsliv, Media, SEB, 
LRF Konsult AB, SAGA Regionalt 
Resurscentrum i Gävleborg, Munktell 
Science Park, Coach, ALMI, Designstugan, 
Revisionsbyråer, Kooperativ utveckling i 
Södermanland, Social ekonomi i Roslagen, 
Södermanlands sparbank, Företagsfrämjare, 
Göteborg Artist Center, Business Region 
Göteborg, Grafikens Hus, Transferens AB, 
Intersecta AB 
 

 
Offentlig sektor 
Nutek, Länsstyrelsen i Södermanland, 
Projekt Genväg Sörmland, Regionförbundet 
i Södermanland, Regionala 
Tillväxtprogrammet, Regionala 
Utvecklingsprogrammet, 
Arbetsförmedlingen, Aktörsnätverket, 
Politiker, ESF-rådet, Näringsdepartementet, 
Regeringen, SCB, ITPS, Kommunerna i 
Eskilstuna, Flen, Trosa, Gnesta och 
Nyköping, Länsstyrelsen i Västmanland, 
Projektet ARCIV 

      
     Akademisk sektor 
     Mälardalens högskola (Ekonomihögskolan,    
     Institutionen för innovation, design och  
     produktutveckling, studentkåren, Idélab),  
     Projektet Robotdalen, Linköpings  
     universitet, Åsa folkhögskola 

 
Ideell/Civil sektor 
Nationellt resurscentrum för kvinnor (NRC), 
Idea Plant, Nyföretagarcentrum, 
Handelskammaren, Internationella 
företagarföreningen, Fabriksföreningen, 
HälsoSam, BalticFem, Strängnäs Q, QUL 
Lokalt resurscentrum, projekt NEEM, 
Sparbanksstiftelsen Rekarne, SENS – 
Sociala ekonomins nätverk i Skaraborg, 
Baltiskt-Ryskt-Svenskt Resurscentrum, 
Östgöta resurscentrum, Resurscentra i 
Ryssland, Kulturarbetare, PROWESS, 
Företagarna, Svenskt Näringsliv, 
Företagarna, Matkluster i Södermanland, 
Upplevelsenätverket 
 

 

Tabell 8. Aktörer i Lika Villkors omvärld 

 

Ovanstående aktörer har spelat flera olika roller i relation till Lika Villkors 

verksamheter. Som projektägare har bland andra länsstyrelsen, kommunen och lokala 

resurscentra agerat. I rollen som finansiärer har exempelvis Nutek, lokala resurscentra 

(i form av egen tid), regionförbundet och banker engagerats. Deltagare i de olika 

verksamheterna har bland annat varit lokala resurscentra i länet, länsstyrelsen och 

Kooperativ Utveckling. Målgrupper för verksamheterna har exempelvis varit 

beslutsfattare, andra företagsfrämjare, företagande kvinnor, kvinnor i ledande 

befattningar och kulturföretagare. Slutligen har Lika Villkors verksamheter 

anknytningar och samarbeten till bland andra regionalt resurscentrum i Gävleborg, 

Arbetsförmedlingen, konsultföretag och tre resurscentra i Ryssland. 
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               Figur 15. Teckning från uppgiften om aktörer i Lika Villkor 

 

Under den första övningen vid det inledande dialogseminariet (vilket illustreras i Figur 

15) beskrev en av deltagarna sina omvärldsrelationer så här:  

 

”Självklart är kommunen viktig eftersom jag är projektanställd där. Den 

viktigaste i kommunen här är näringslivschefen, tillika en kamrat, som är 

kvinna. Tyvärr så måste jag säga att jag inte känner mig så beroende av 

politiker eftersom de inte är så intresserade av min verksamhet, tror jag. Det 

är läpparnas bekännelse så länge någon annan finansierar. Så jag är 

finansierad av utvecklingskontorets projektpengar. Förut var det 

näringslivskontoret eller företagskontoret. För det är min absolut viktigaste 

bas, fotstöd, armstöd, trygghet och stöttning. Det jag känner att jag har 

jättestor glädje och nytta av det är Lika Villkor, mina kollegor här i länet. 

Sedan är jag ju glad för Länsstyrelsen och Nutek eftersom de är finansiärer 

ibland. Länsstyrelsen håller inte med reda pengar just nu, men de har ju 

gjort det i tidigare projekt. Just det att ha ett nätverk här i länet är bra. Jag 

har skrivit Arbetsförmedlingen ute på kanten här. Jag känner mig just nu 

inte så involverad i dem och deras verksamhet och inte de i min heller just 
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nu, tror jag. Det varierar över tid. Bollplank i form av företagare är 

jätteviktigt, för där har jag ett stort nätverk.” (Dialogseminarium i Lyftet, 4 

apr 2006) 

 

En annan aspekt i samverkan med omgivningen, som togs upp vid dialogseminariet, 

rörde kunskapen om statistik och politik. 

 

”Det jag tycker är jätteviktigt när man jobbar med det här, det är statistik. 

SCB har jag skrivit. Och regeringen, för att känna till olika möjliga 

lagförslag, allting på jämställdhetsområdet och även på företagarsidan. 

ITPS har jag också skrivit. Jag tänker förankra mycket av mitt arbete i 

statistik. Sedan har jag skrivit om vårt samarbete med regionalt 

resurscentrum i Gävleborg.” (Dialogseminarium i Lyftet, 4 apr 2006) 

 

Det gavs även exempel på mindre väl fungerande relationer olika företagsfrämjare 

emellan. 

 

”Jag skulle vilja säga så här: att man slussar emellan. Men det blir snarare 

så att om någon säger till mig att (nämner namnet på en annan 

företagsfrämjare) rekommenderade henne att hon skulle göra en viss sak, så 

tänker jag: - Jaha, det behöver man inte lyssna på. Jag har ingen respekt. Så 

det är snarare så att jag tycker så här att om (nämner namnet på den andra 

företagsfrämjaren) rekommenderar mig en revisor, så tänker jag: Jag ska 

nog inte ta den för vi har så olika syn på saker och ting. Men jag skulle ju 

vilja samarbeta eftersom vi jobbar med företagare allihop. Så om vi hade 

samma inriktning så skulle vi kunna öka nyföretagandet och vi skulle 

kunna ge bättre villkor för företagare. Jag skulle vilja det, för egentligen har 

vi samma uppdrag.” (Dialogseminarium i Lyftet, 4 apr 2006) 

 

En annan av deltagarna berättade om sin relation till samma företagsfrämjare 

enligt följande citat. 
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”Visst existerar de, för jag ser att de är viktiga och de får mycket 

uppmärksamhet. De får mycket pengar. Jag ser allt detta. Så det är klart att 

de är viktiga. Men i min värld - som jag har ritat här - så är de inte viktiga.” 

(Dialogseminarium i Lyftet, 4 apr 2006) 

 

Överhuvudtaget verkade Lika Villkors deltagare inte känna att de alltid får 

erkännande från omvärlden i sin roll som företagsfrämjare. 

 

”Vi borde få större erkännande för det vi redan gör. För när man nämner 

företagsstödjare så nämns oftast inte resurscentra. Det är jättekonstigt. När 

kommunerna radar upp vart man kan vända sig för att få hjälp tar man inte 

med resurscentra. Så jag menar att vi inte ens får credit för det vi gör. Det 

betyder att de som är satta att bestämma på något sätt måste ändra sig och 

acceptera att det här är någonting som än så länge behövs, speciellt för 

kvinnor och kvinnors företagande. Så visionen måste vara att vi finns och 

faktiskt kommer att finnas. Eller att det blir integrerat överallt så man har 

resurser att jobba med ett blandat näringsliv och företagande.” 

(Dialogseminarium i Lyftet, 4 april 2006) 

 

Deltagarna i Lika Villkor har samverkat med aktörer på flera olika geografiska nivåer; 

lokal, regional, nationell och internationell. Men när jag vid ett av dialogseminarierna 

påstod att kontakterna på internationell nivå varit färre än de på andra nivåer, 

protesterade en av deltagarna. 

 

”Nej, det tycker inte jag. Titta på varje lokalt resurscentrum. Till exempel 

Vingåker, de har mycket samarbete med Italien och Tyskland. Vi har flera 

andra som jobbar i internationella projekt: Gnesta och inte minst NEEM. 

Det finns både från lokalt håll att man har nätverk och projekt ihop. Och 

inom Lika Villkor har vi det här Gender Focus i samarbete med 
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Storbritannien. Vi har även Sydafrika på gång.” (Dialogseminarium i 

Lyftet, 21 sep 2006) 

 

På internationell nivå har alltså ett kunskapsutbyte skett till och från Lika Villkor, inte 

minst på temat om hur resurscentra för kvinnor har organiserats i Sverige. 

 

”Vi är efterfrågade. Nu har vi fått en förfrågan om att komma till Estland 

om en månad för att prata just om hur man bygger upp lokalt, regionalt och 

nationellt resurscentrum.” (Dialogseminarium i Lyftet, 21 sep 2006) 

 

De internationella kontakterna får betydelse på hemmaplan, menade deltagarna. 

 

”De internationella projekten och kontakterna hjälper till att lyfta 

resurscentra lokalt och regionalt. Det tycker jag eftersom vi har fått 

uppmärksamhet i tidningarna när vi haft utländska besök. Då kan man helt 

plötsligt få uppmärksamhet. Men när man gnetar på i sitt vanliga arbete är 

det inte lika lätt att få folk att lyssna.” (Dialogseminarium i Lyftet, 21 sep 

2006) 

 

Ytterligare en dimension som jag föreslog var hur olika aktörer knyts till Lika Villkors 

verksamheter i olika roller. En av nätverksdeltagarna i Södermanland berättade om den 

konferens som anordnades av bland andra Svenska Institutet och Färgfabriken i 

Stockholm våren 2006, med Richard Florida som huvudtalare. Han höll där ett 

föredrag utifrån sin bok The rise of the creative class i vilken han visar på 

kulturarbetares och andra kreativa näringars betydelse för regional tillväxt. Några 

månader efter detta besök anordnade hon själv ett seminarium under rubriken ”Hur ska 

Södermanland attrahera den kreativa klassen?” inom ramarna för det projekt hon då 

drev. Av följande citat framgår det dock att arrangemanget inte i första hand var tänkt 

att bidra till hennes egen kunskapsutveckling: 
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”Jag visste väl allting som han sa (skratt). Men det gav legitimitet att ta dit 

honom. Vårt seminarium anordnade jag inte för någon inom kultursektorn. 

Alla i kultursektorn kan det där och vet det även om de inte har hans ord på 

det. Men övriga näringslivet tycker att det är mycket mer intressant när en 

amerikansk professor kommer fram till någonting. Det seminariet ingår i 

det som jag kallar för attitydpåverkan. Det riktar sig utåt till det övriga 

näringslivet och andra företagsfrämjare. Det är väl förmätet att säga, men 

jag tycker inte att hans tankar ger så mycket nytt. Men det är otroligt viktigt 

att han har kommit fram till detta och blivit populär och skrivit forskning 

om sådant. Nu kan man ju säga att: - Ja, kreativitet behöver vi. Han har satt 

igång tankeverksamheten hos många. Sedan är det jätteviktigt, måste jag 

säga, när man jobbar med någonting relativt nytt som mitt projekt (för 

utveckling av kulturföretagande) att det inte är helt nytt, utan att man kan 

visa att det här är på en linje som andra redan har slagit in på. Det är inget 

humbug, utan så här är det. Det finns redan forskning på det här.” 

(Dialogseminarium i Lyftet, 21 sep 2006) 

 

Vid det första dialogseminariet tillfrågades deltagarna om de ansåg att processen för 

att förverkliga deras visioner gick framåt eller bakåt just då. Några uppgav att 

utvecklingen stod still. Andra uppgav sig uppleva en långsam acceleration från nuläge 

till vision i och med att jämställdhetsfrågor blivit allt mer accepterade i lokalpolitiken, 

att det har med generationer att göra, samt att andelen nyföretagande kvinnor i 

Södermanland ökat. De krafter i omvärlden som enligt seminariedeltagarna ansågs 

motverka deras verksamheter var dålig kunskap och dåliga attityder hos andra aktörer. 

De kände sig osynliggjorda i de gamla strukturer som råder och har bemötts med 

härskartekniker och segregerande ordval (”kvinnlig företagare” framhäver till 

exempel den manliga företagaren som norm). Dessutom påpekades att ”rabiata 

feminister” har bidragit till en backlash för jämställdheten. Detta uttalande ifrågasattes 

dock av andra deltagare.  
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Även vilken kommunchef som för tillfället varit i tjänst kan påverka hur 

verksamhetens framgång har upplevts av Lika Villkors deltagare. 

 

”Det har varit turbulent på chefssidan. Första chefen som fanns här tyckte 

att det var skitjobbigt få ett resurscentrum för kvinnor på halsen. Och sedan 

blev det en tillförordnad chef som var ganska välvilligt inställd, men ganska 

tam. Nu har vi en ny chef sedan 2005, och det känns bra för resurscentrats 

del.” (Dialogseminarium i Lyftet, 4 apr 2006)    

 

I dokumentationen från de två dialogseminarier som hölls med Lika Villkor och i det 

befintliga textmaterial som jag haft tillgång till urskiljer jag samma mönster som i de 

övriga tre samverkansnätverken, nämligen hur omvärldens inflytande påverkat deras 

möjligheter att bedriva olika verksamheter. Vid dialogseminarierna framhölls det vid 

ett flertal tillfällen hur Lika Villkors verksamheter på området företagsfrämjande 

behandlats annorlunda än en annan affärsfrämjare i regionen. 

 

”De känns viktiga för de har så mycket makt. De är så stora och får så 

mycket uppmärksamhet från andra, alltså från nationellt håll. Och de får 

uppdrag och de blir tillfrågade. Det är ju de som på något sätt nästan styr 

det som vi jobbar med. De blir alltid tillfrågade och därför känner jag att de 

är viktiga.” (Dialogseminarium i Lyftet, 4 apr 2006) 

 

Efter att ha läst en första sammanställning av mitt empiriska material från Lika Villkor 

poängterade dock en av seminariedeltagarna att det resurscentra hon jobbar för numera 

har ett bättre samarbete med andra företagsfrämjare. 

 

Inflytandet från aktörer i omgivningen handlade till viss del om resurstilldelning från 

offentligt håll.  

 

”Det måste finnas resurser att jobba med kvinnor och kvinnors företag, och 

då små företag som det ofta är. Sedan tycker jag inte att resurscentra ska 
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vara ett projekt som det är idag. Idag är det ett år i taget. Man måste kunna 

jobba långsiktigt. Det ska finnas samma förutsättningar som för (andra 

företagsfrämjare).” (Dialogseminarium i Lyftet, 4 apr 2006) 

 

Omgivningens syn på resurscentra jämfört med andra företagsfrämjare i regionen har 

enligt seminariedeltagarna blivit synligt inom den regionala utvecklingspolitiken. 

 

”Regionförbundet ger väldigt gärna uppdrag till (andra företagsfrämjare). 

Det är de i första hand. Och visst, de är väl bra på att hålla sig framme. Det 

är vi dåliga på kanske.” (Dialogseminarium i Lyftet, 4 apr 2006) 

 

Överhuvudtaget präglas deltagarnas beskrivning av Lika Villkors relation till 

Regionförbundet av en ambivalens. 

 

”Regionförbundet är mycket mer positivt till vårt arbete nu för tiden. Det 

finns fortfarande osynliggörande från dem också. Jag tänker på 

marknadsgruppen, där är jag fortfarande besviken. Vi har ändå fått en del 

inflytande som vi inte hade för några år sedan. Absolut. Sedan kan man inte 

ställa upp på allting och vara med på allting. Fördelningen av pengar var 

inte så värst generös. Och sedan vet jag att när min kollega satt i den här 

arbetsgruppen blev hon utsatt för härskartekniker, jätteskarpt. Hon blev illa 

bemött.” (Dialogseminarium i Lyftet, 4 apr 2006) 

 

Också kommunala representanters inställning till resurscentra upplevs som en 

betydelsefull faktor för verksamheterna. 

 

”Det är ganska bra att ha ett kvinnligt kommunalråd, upplever jag. Därför 

att hon är intresserad. Vi vet inte hur fortsättningen blir, men hon är 

intresserad av frågan. Hon kommer till exempel på mina lunchträffar om 

hon bara kan. Det är inte så ofta hon kan, men hon är väldigt intresserad att 

vara med om det är någonting som rör sig bland företagare. Även de 
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kvinnliga företagarna är hon väldigt intresserad av, faktiskt.” 

(Dialogseminarium i Lyftet, 21 sep 2006) 

 

I genomgången av det befintliga textmaterialet ser jag hur Södermanland vid 

upprepade tillfällen målas upp som ett framsynt län när det gäller att erkänna och ta till 

vara på kvinnors bidrag till den regionala utvecklingen. Med anledning av 

Länsstyrelsens initiering av HälsoSam efter Lika Villkors analys av den alternativa 

hälsobranschen, sade en av deltagarna att det var fantastiskt att beslutsfattarna i 

regionen ville satsa på dem och att hon inte kände till något annat län som var så 

framsynt. Denna bild bekräftades senare av en tjänsteman vid Länsstyrelsen som 

menade att han såg Lika Villkors branschanalys som en början till en klusterprocess. 

Att Lika Villkor varit organiserat som ett projekt med Länsstyrelsen som projektägare 

är ytterligare ett tecken på hur länets lokala resurscentra betraktats som en relevant 

part i genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken. Även i framtagandet av 

denna politik har samverkansnätverket varit verksamt, i och med att de aktivt deltog i 

utarbetandet av det regionala tillväxtprogrammet under 2003. Detta har bland annat 

givit resultatet att Lika Villkor omnämns som en part i programtexten, inom 

insatsområdet entreprenörskap. 

 

En liknande beskrivning av framgång när det gäller integreringen av resurscentras 

agenda i offentliga myndigheters ordinarie verksamheter uttrycktes på följande sätt av 

representanterna för ett lokalt resurscentrum: 

 

”Jag ser det i tre faser. Första fasen handlade om att knacka på överallt och 

bjuda upp överallt. Säga: - Hallå vi finns, hör på oss! Andra fasen, då blir vi 

plötsligt tillfrågade och vi blir uppbjudna. Vi blir en aktör. Om inte annat så 

tänker de väl: - Så har vi ordnat med jämställdheten så att de är med och det 

blir tyst på den sidan. Och tredje fasen, som vi känner att vi är i nu, brukar 

vi ibland kalla för från alibi till nytta. Vi känner att vi inte bara är med som 

jämställdhetsalibin. Vi brukar i alla fall säga så att vi blir inbjudna till 

saker. Folk vill ha oss med.” (Dialogseminarium i Lyftet, 21 sep 2006) 
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Ordvalens betydelse gör sig synligt även i den dagliga verksamheten hos Lika Villkors 

deltagare. En av deltagarna beskrev hur hon upplevt att beroende på hur hon väljer att 

tala om sin verksamhet påverkats omgivningens bemötande.  

 

”Jag säger aldrig att jag arbetar med ett kulturarbetarprojekt eller kultur 

utan att jag driver ett projekt inom näringslivsutveckling med fokus på 

kulturföretagande. Då får jag en massa intresserade som annars inte skulle 

vara intresserade av att jag håller på med kultur. För då skulle de bara höra: 

kultur, jaha, konst. Men när jag säger näringslivsutvecklingsprojekt, då kan 

de bli lite mer intresserade. En del säger: - Oj, det låter konstigt. Kultur och 

företagande, hur passar det ihop? Det väcker några frågor och då kan jag 

förklara hur projektet ser ut. Men om jag börjar med kultur då stänger en 

del av.” (Dialogseminarium i Lyftet, 21 sep 2006) 

 

I detta avsnitt har jag presenterat en bild av de verksamheter som bedrivits av 

deltagarna i Lika Villkor. Min framställning har omfattat organiseringens karaktär, 

innovationer och omvärldsrelationer. I det följande avsnittet sammanfattas dessa tre 

aspekter för alla de fyra samverkansnätverk som ingått i mitt avhandlingsprojekt.  

 

Samverkansnätverkens organisering, innovation och omvärld 

I detta kapitel har jag gestaltat verksamheterna i de fyra samverkansnätverk som ingått 

i mitt avhandlingsprojekt. Det som förenar dessa samverkansnätverk är de alla har 

uppmärksammat ett område som hittills marginaliserats i innovationspolitik och 

innovationsforskning, nämligen kvinnors företagande och innovation. Gestaltningen 

av deras verksamheter har omfattat bakgrund, syfte, strategier, omvärldsrelationer, 

verksamhetsområden och innovationsinnehåll. Som avslutning på detta kapitel vill jag 

lyfta fram några av de drag som jag tycker utmärker samverkansnätverkens 

verksamheter vad gäller organiseringens karaktär, innovation i samverkansnätverken 

och omvärldens betydelse.  
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Organiseringens karaktär 

Vad gäller organiseringens karaktär, visar mitt empiriska material att 

samverkansnätverken delar ambitionen att vilja främja kvinnors företagande och 

innovation. I Norrbotten framfördes även en önskan att bidra till lokal utveckling, 

teknisk utveckling och jämställdhet mellan kvinnor och män, inte minst i relation till 

renskötande kvinnors livsvillkor. Även i Västerbotten hoppades nätverksdeltagarna 

kunna underlätta lokal och regional utveckling via jämställdhetssatsningar, i syfte att 

möjliggöra för kvinnor att leva och verka i Vilhelmina kommun. I Västmanland ville 

man förbättra villkoren för kvinnors företagande för att öka kvinnors möjlighet att 

försörja sig själva och få mer ledighet. Att uppnå ett jämställt näringsliv framhölls som 

centralt av nätverksdeltagarna i Södermanland, vid sidan av att stärka resurscentras roll 

i länets tillväxtarbete. Bakom dessa förhoppningar låg uppfattningen att kvinnors 

insatser för samhällelig utveckling osynliggörs och att det inte råder lika villkor för 

kvinnor och män när det gäller att driva företag eftersom de bedöms olika. Jag tolkar 

samverkansnätverkens ambitioner som uttryck för ett behov av att lyfta fram ’kvinnor’ 

som kategori i relation till samhällsutveckling, företagande och innovation utifrån 

erfarenheten att det i första hand varit mäns insatser som uppmärksammats och 

belönats av politiker, tjänstemän och forskare trots att nätverksdeltagarna själva sett 

hur kvinnor stått för liknande insatser. 

 

De aktiviteter som samverkansnätverken bedrivit för att uppnå sina syften har bland 

annat varit nätverk, kluster och innovationssystem, projekt, deltagande i regionala 

tillväxt- och utvecklingsprogram, rådgivning, seminarier, studiebesök, 

metodutveckling och förebilder. Detta visar att alla fyra samverkansnätverk använt sig 

av gränsöverskridande som strategi, där olika aktörer och områden har involverats 

utifrån de behov som funnits med förhoppningen att samverkan mellan dessa skulle 

leda till bättre villkor för kvinnors företagande och innovation än om 

nätverksdeltagarna skulle ha genomdrivit insatserna på egen hand. Nätverksdeltagarna 

har inte bara etiketterat dessa gränsöverskridande insatser som ’nätverk’, utan även 

som ’kluster’ och ’innovationssystem’. Att döma av diskussionerna vid 

dialogseminarierna och i det befintliga textmaterialet är nätverksdeltagarna väl 



 224

medvetna om att det kontrasterar mot den befintliga innovationspolitiken och 

innovationsforskningen att etikettera insatser för att främja kvinnors företagande och 

innovation på detta sätt. Denna kontrast verkar ha motiverat dem att delta i 

arbetsprocessen kring de regionala tillväxt- och utvecklingsprogrammen. Projekt har 

varit den dominerande formen för verksamheterna i samverkansnätverken, vilket flera 

av nätverksdeltagarna anser har försvårat långsiktigheten i verksamheterna. 

 

Innovation i samverkansnätverken 

Min genomgång av det empiriska materialet visar på ett stort antal 

verksamhetsområden som omfattats av samverkansnätverkens insatser. Gemensamt för 

alla fyra samverkansnätverk är att de har varit verksamma på områden som rör service 

och upplevelser, exempelvis turism, kultur, arrangemang, hälso- och sjukvård, 

barnomsorg och genus/jämställdhet. I alla samverkansnätverk utom ett har dessa 

områden dominerat i verksamheterna. I SAGA har även IT och renskötsel betonats vid 

sidan av service och upplevelser. I de övriga samverkansnätverken förekommer 

enstaka exempel på verksamheter utanför service och upplevelser. Det rör sig då om 

livsmedelsförädling i Västerbotten respektive tillverkningsindustri i Västmanland och 

Södermanland. Eftersom service och upplevelser är områden som sysselsätter många 

kvinnor medan IT, renskötsel och tillverkning är mansdominerade områden har tre av 

de fyra samverkansnätverken i första hand lyft fram verksamhetsområden där många 

kvinnor är företagare eller anställda. Det som utmärker det fjärde samverkansnätverket 

är att de även har fokuserat kvinnors betydelse i mansdominerade näringsgrenar. 

 

Samverkansnätverkens verksamhetsområden ger en fingervisning om hur de 

innovationer som har anknytning till nätverksdeltagarnas verksamheter sett ut. Flera av 

innovationerna har nämligen tydliga kopplingar till de områden som respektive 

samverkansnätverk varit verksamma inom. Även här går det att urskilja en skiljelinje 

mellan de tre samverkansnätverk som främst satsat på service och upplevelser och det 

fjärde samverkansnätverket som även fokuserat IT-utveckling. Inom det senare har 

några av deltagarna utvecklat innovationer som exempelvis ett fördröjningstolerant 

system för Internetuppkoppling i glesbefolkade områden, hemtjänst till hus i periferin 
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med hjälp av IT och Internetförsäljning av slöjd. I de samverkansnätverk som främst 

satsat på service och upplevelser består innovationerna exempelvis av metoder för 

inventering och stöttning av kluster och innovationssystem i branscher med många 

kvinnor, modeller för att stötta utvecklingen av kvinnors affärsidéer, arrangemang av 

fest och bröllop, samt mikrokrediter riktade till kvinnor i etniska minoriteter. De 

innovationer jag kunnat urskilja består därmed till största delen av nya metoder, 

tjänster och upplevelser.  

 

Av de diskussioner som fördes vid dialogseminarierna och i det befintliga 

textmaterialet framgår att flera av nätverksdeltagarna delar uppfattningen att den syn 

på innovation, kluster och innovationssystem som dominerar i politik och forskning 

inte tar hänsyn till deras egna erfarenheter av att främja kvinnors företagande och 

innovation. Flera kommentarer avslöjar att de begrepp som används upplevs som 

fjärmande och införda uppifrån. Deltagarna påpekade även att triple helix-modellens 

betoning av tre aktörer - stat, näringsliv och akademi - osynliggör den roll som 

civilsamhället spelar i utvecklingen av innovationer via samverkansnätverk. Vissa 

aktörer, varav resurscentra för kvinnor är en, ansågs kunna tillhöra flera 

samhällssektorer samtidigt. Att män och mansdominerade branscher gjorts till norm 

när det gäller kluster och innovationssystem var en analys som förenade flera av 

samverkansnätverken. Nätverksdeltagarnas upplevelser av att kvinnor och 

kvinnodominerade områden har marginaliserats i innovationspolitiken verkar vara en 

av anledningarna till att alla fyra samverkansnätverk har genomfört insatser för att öka 

kunskaperna om kvinnors initiativ till kluster och innovationssystem. På dessa sätt har 

de utmanat den dominerande synen på vilka aktörer och verksamhetsområden som är 

centrala för dessa typer av samverkansnätverk för innovation.  

 

Omvärldens betydelse 

Det empiriska materialet visar att alla fyra samverkansnätverk har haft omfattande 

kontakter med aktörer i omvärlden för att genomdriva sina aktiviteter och uppnå sina 

syften. Samtliga har i samband med detta involverat aktörer från fyra olika 

samhällssektorer: den privata, den offentliga, den akademiska och den ideella/civila 
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sektorn. Varje samverkansnätverk har dock haft olika mycket kontakt med vissa av 

sektorerna. Emma RC har exempelvis haft minst utbyte med aktörer i det privata 

näringslivet, medan Företagsamma Kvinnor och Lika Villkor har haft minst kontakt 

med företrädare för akademin. Samtliga samverkansnätverk har haft omfattande 

relationer till aktörer i den civila och offentliga sektorn. Omvärldsaktörerna har intagit 

olika roller för samverkansnätverken, bland annat som finansiärer, målgrupper, 

samarbetspartners och projektägare.  

 

Vad gäller omvärldens betydelse ger alla fyra samverkansnätverk exempel på hur de 

tvingats anpassat sina insatser efter omvärldens bemötande. Myndigheter på 

kommunal, regional och nationell nivå har avgjort om samverkansnätverken fått 

finansiering eller ej och deras uttalade (eller uteblivna) stöd och inbjudningar till att 

delta i arbetet med de regionala tillväxt- och utvecklingsprogrammen har spelat en 

viktig roll på det mentala planet för nätverksdeltagarna. Även relationen till andra 

företagsfrämjare har påverkat samverkansnätverkens sätt att bedriva sina 

verksamheter. Detta beroende på om dessa varit villiga att samverka och sätta sig in i 

kvinnors situation eller ej och beroende på om andra aktörer tillskrivit resurscentra 

samma vikt som övriga företagsfrämjare. I vissa fall har nätverksdeltagarna upplevt sig 

bli avfärdade och förlöjligade av tjänstemän och rådgivare som hävdat att kvinnor, 

renskötare eller kulturarbetare inte har de kunskaper, kontakter eller egenskaper som 

krävs för att förverkliga en innovation eller en affärsidé.  

 

Flera nätverksdeltagare vittnar om en nagelfarning av de verksamheter som bedrivs av 

kvinnor på ett sätt som många män slipper. Till exempel ställs helt andra krav på 

redovisning av budget och uppvisande av resultat. De summor som beviljats till 

resurscentras projekt har dessutom varit betydligt lägre än de summor som delats ut till 

mansdominerade kluster och innovationssystem via regionala och nationella 

policyprogram. Även långsiktigheten i samverkansnätverkens verksamheter har 

begränsats av bristande finansiering, i och med att nya projektmedel ständigt måste 

sökas vilket tagit tid och kraft från de huvudsakliga verksamheterna. Samtidigt 

upplever vissa nätverksdeltagare att vinden vänt och att de efter många års slitsamt 
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arbete äntligen bjuds in till aktiviteter kring företagande och regional utveckling och 

att det till och med förs diskussioner om resurscentra skulle kunna utgöra ett kluster 

som åtnjuter aktiv stöttning från länet.  

 

Sammanfattande tabell 

I Tabell 9 sammanfattas några av de aspekter som framstått som centrala i det 

empiriska materialet från de fyra samverkansnätverken. Syftet med tabellen är att ge 

en lättöverskådlig bild av samverkansnätverkens verksamheter.  

 
 SAGA Emma RC Företagsamma 

Kvinnor 
Lika Villkor 

Syfte Lokal utveckling 
Teknisk utveckling 
Jämställdhet 

Lokal utveckling 
Regional 
utveckling 
Jämställdhet 

Självförsörjande 
kvinnor 
Mer ledighet 

Jämställt 
näringsliv 
Stärka 
resurscentra i 
RTP/RUP 

Exempel på 
aktiviteter 

Projekt 
Nätverk 
Innovationssystem 
Teknikutveckling 
Rådgivning 

Projekt 
Nätverk 
Kluster 
Innovationssystem 
Bok 

Projekt 
Nätverk 
Kluster 
Mässor 

Projekt 
Nätverk 
Kluster 
Rådgivning 
 

Dominerande 
verksamhetsområden 

IT 
Service & 
upplevelser 

Service & 
upplevelser 

Service & 
upplevelser 

Service & 
upplevelser 

Exempel på 
innovationer 

System för 
Internetuppkoppling 
Hemtjänst med IT 

Kulturcafé 
Metod för 
klusteranalys 

Fest och bröllop 
Metod för 
klusterinventering 
 

Genusmedvetna 
tjänster 
Metod för 
klusteranalys 

Insats för kluster och 
innovationssystem 

Rapporter om SNC-
processen som 
innovationssystem 

Genusanalys och 
jämställdhetsarbete 
i kluster och 
innovationssystem 

Inventering och 
stöttning av 
kluster i kvinno-
dominerade 
branscher 

Klusteranalys 
av den 
alternativa 
hälsobranschen 
där många 
kvinnor arbetar 

Omvärldskontakter Lika mycket med 
alla sektorer 

Minst med privat 
sektor 

Minst med 
akademisk sektor 

Minst med 
akademisk 
sektor 

 

Tabell 9. Organisering, innovation och omvärld i de fyra samverkansnätverken  
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6. Samverkansnätverkens utmaning av innovationsforskning 
och innovationspolitik 
 

I detta kapitel använder jag erfarenheterna från de fyra samverkansnätverkens insatser 

för att främja kvinnors företagande och innovation till att utmana befintlig 

innovationsforskning och innovationspolitik. Min analytiska referensram - som 

presenterades i avhandlingens tredje kapitel - hjälper till att gestalta denna utmaning. I 

referensramen ingår bland annat teorier om nedifrånperspektiv i studier av politik, om 

görande av kön i politik och forskning, samt om organisering och klassificering av 

innovationssystem. Jag menar att erfarenheterna från de fyra samverkansnätverkens 

insatser kan bidra till att vidareutveckla befintliga teorier om hur innovation kan 

främjas genom ökad samverkan. På detta sätt vill jag bidra både till den etablerade 

forskningen om innovationspolitik och innovationssystem och till den spirande 

forskningen om genus i innovationspolitik och innovationssystem. Avhandlingens 

syfte är att utforska hur spänningsfältet mellan ett uppifrån- och ett nedifrånperspektiv 

påverkar hur kön görs i innovationsforskning och innovationspolitik. I enlighet med 

detta syfte intresserar jag mig särskilt för de maktrelationer och genuskonstruktioner 

som verkar ha betydelse för vilka aktörer, verksamhetsområden och innovationer som 

värderas högt respektive lågt i satsningarna på innovationssystem, triple helix och 

kluster. Ett nedifrånperspektiv löper som en röd tråd genom kapitlet. Detta i betydelsen 

av en analytisk ansats som jag använder för att uppmärksamma hur en vid syn på 

innovation och innovationssystem kan synliggöra ett bredare spektrum av 

betydelsefulla faktorer i organiseringen av samverkansnätverk för innovation.  

 

I kapitlet analyseras de fyra samverkansnätverkens verksamheter med hjälp av den 

modell för genusforskning om innovationssystem som jag vidareutvecklat utifrån 

Emma Resurscentrums ursprungliga modell. Modellen innefattar de fyra cirklarna 

Problemrepresentation, Organisering, Materiella effekter och Immateriella effekter. 

Teorier om innovationspolitik och innovationssystem - med särskilt fokus på 

maktrelationer och genuskonstruktioner utifrån ett nedifrånperspektiv - har inspirerat 

cirklarnas innehåll. De tre huvudsakliga teorier som används är Carlssons (1996, 
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2000a, 2000b) angreppssätt för icke-hierarkiska studier av politik, Bacchis (1999) 

angreppssätt för att studera problemrepresentation i politiken och Frankelius (2005) 

angreppssätt för studier av innovationssystem. Inom ramen för de fyra cirklarna 

diskuterar jag även de övriga teman som framträtt vid genomgången av det empiriska 

materialet från de fyra samverkansnätverken. Dessa övriga teman rör bland annat 

villkoren för samverkan med omvärlden, målgruppens betydelse, förutsättningarna för 

verksamheternas långsiktighet, insatser i form av ideellt arbete, samt 

samverkansnätverkens initiativ till att kartlägga och stötta kluster och 

innovationssystem.  

 

Analys utifrån modellens innersta cirkel: Problemrepresentation 

Inledningsvis ska jag med utgångspunkt i analysmodellens innersta cirkel resonera 

kring de problemrepresentationer som de fyra samverkansnätverken arbetat utifrån. 

Med inspiration från Carlssons (1996, 2000a, 2000b) angreppssätt för icke-hierarkiska 

studier av politik och Bacchis (1999) angreppssätt för att studera 

problemrepresentation i politiken ställer jag frågan ”Vad är problemet?” och försöker 

därigenom belysa verksamheternas syften, visioner, bakgrund och nuläge. Jag 

använder mig även av Frankelius (2005) angreppssätt för studier av innovationssystem 

för att rannsaka de antaganden som stått i centrum för samverkansnätverkens 

organisering.  

 

I alla fyra samverkansnätverk fann jag exempel på uppfattningen att det råder olika 

villkor för kvinnor och män i samhället vad gäller företagande och innovation. 

Kvinnors insatser osynliggörs och bedöms annorlunda än mäns, menade 

nätverksdeltagarna. Detta utgör samverkansnätverkens ’problemrepresentation’, för att 

använda Bacchis (1999, sid 1) begrepp. Utifrån denna problemrepresentation kan 

’jämställdhet’ sägas ha utgjort ett av de huvudsakliga syftena i samverkansnätverkens 

verksamheter. Som jag poängterade i avhandlingens andra och tredje kapitel finns det 

ingen entydig definition av jämställdhet som begrepp. Detta avspeglas i 

nätverksdeltagarnas resonemang. Flera av dem definierade jämställdhet i termer av en 

jämn representation av män och kvinnor. Andra lyfte fram kvinnors och mäns villkor i 
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relation till företagande och teknisk utveckling. Att kunna leva och verka i sin bygd 

var ett annat mål som ansågs vara relaterat till jämställdhet. Tillgången till resurser 

sades även det ha betydelse för jämställdheten. Nätverksdeltagarnas uppfattning att det 

i första hand varit mäns insatser som uppmärksammats och belönats i relation till 

företagande och innovation bekräftar Wendt Höjer & Åses (1999, sid 8) slutsats att 

kvinnor som grupp har mindre makt och inflytande än män i politiken. Ett av de 

områden där nätverksdeltagarna uppmärksammade denna brist på makt var statliga 

insatser för att utveckla innovationssystem och kluster. Där menade deltagarna att 

kvinnor och män borde bemötas på samma sätt av aktörer i omvärlden när de tar 

initiativ till att organisera sådana formationer. Det formulerades en önskan om nya 

arenor för utveckling av innovationer, idéer och visioner, där kvinnor kan känna sig 

välkomna. I några fall kopplades detta till skapandet av attraktiva regioner. Utifrån 

Eduards (2002, sid 152-153) slutsats att kvinnor kan öka sitt politiska 

handlingsutrymme genom att organisera sig menar jag att de arenor som 

nätverksdeltagarna efterfrågat kan ses som ett sätt att uppnå de fyra 

samverkansnätverkens visioner om jämställdhet i företagande och innovation.    

 

De fyra samverkansnätverkens gemensamma fokus har bestått i att försöka 

åstadkomma ekonomisk och social utveckling med jämställdhet mellan kvinnor och 

män som ett uttalat mål. Bakom detta urskiljer jag antagandet att såväl kvinnor som 

män vill och kan utveckla och driva företag, innovationer, projekt och idéer; att de vill 

och kan leva och verka där de själva valt att göra detta; samt att det finns potential för 

lokal och regional utveckling om myndigheterna tar till vara på denna vilja. Jag lägger 

även märke till uppfattningen att lokal och regional utveckling är önskvärt och positivt 

för kvinnor som grupp, så länge den tar hänsyn till både kvinnors och mäns behov och 

insatser. Sådan utveckling verkar av nätverksdeltagarna - inte minst i de två 

nordligaste länen - betraktas som en förutsättning för att såväl män som kvinnor ska 

kunna leva och verka på den plats de önskar. De fyra samverkansnätverken har på så 

sätt organiserat sina verksamheter kring bilden av kvinnor och män som lika kapabla 

att driva företag och bidra till lokal och regional utveckling. De har värderat kvinnors 

bidrag till företagande och innovation lika högt som mäns. Därmed tycker jag att de 
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har ställt samma frågor som Wendt Höjer & Åse (1999, sid 13) i syfte att utmana 

mannen som norm i politiken. Närmare bestämt frågan om vad som erkänns som 

politik och frågan i vilken form politik ska bedrivas för att räknas som detta. Denna 

utmaning liknar Hudson & Rönnbloms (2007, sid 51) beskrivning av hur resurscentra 

för kvinnor har tänjt på regionalpolitikens gränser för vad som kan sägas, vem som 

kan säga det och med vilken auktoritet när det gäller synen på vad denna politik ska 

innehålla och sträva efter.  

 

Utifrån de fyra samverkansnätverkens fokus på villkoren för kvinnors bidrag till 

företagande och innovation har de tillskrivit människor och det sociala en viktig roll i 

organiseringen av innovationssystem och kluster. I relation till Frankelius (2005, sid 

215-217) analysfilter för innovationssystem - där han uppmärksammar hur 

innovationer antas uppstå - placerar sig de fyra samverkansnätverken främst vid den 

extrem som betonar de sociala processernas betydelse för innovation. Deras 

verksamheter har byggt på antagandet att mellanmänskliga relationer påverkar vilken 

sorts kunskap som utvecklas och vilka innovationer som skapas. SAGA var det enda 

samverkansnätverk som tillskrev Frankelius motsatta extrem - teknisk utveckling - en 

central roll i sina verksamheter. Detta manifesterades bland annat i satsningen på att 

utveckla ett nytt system för Internetuppkoppling i områden utan sådan infrastruktur. 

Denna inriktning betydde dock inte att SAGA-deltagarna bortsåg från de sociala 

aspekternas betydelse i sin innovativa process. Tvärtom var det just analysen av 

renskötande kvinnors livsvillkor utifrån ett socialt perspektiv som låg till grund för 

satsningen på IT-utveckling. Jag tolkar detta som att det är möjligt för ett 

samverkansnätverk att placera sig mellan de två motpoler som Frankelius lanserar, det 

vill säga mellan sociala processer och teknisk utveckling. Eller vid båda polerna 

samtidigt. En sådan positionering stämmer överens med en vid syn på innovation och 

innovationssystem i och med att verksamheterna då tar avstamp i ett brett spektrum av 

antaganden.    

 

Analys utifrån modellens andra cirkel: Organisering 

Med avstamp i analysmodellens andra cirkel analyserar jag i detta avsnitt hur de fyra 
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samverkansnätverken har organiserat sina verksamheter. Med inspiration från Carlsson 

(1996, 2000a, 2000b) har jag ställt frågorna ”Vem?” och ”Vad?” för att utröna vilka 

aktörer som involverats i aktiviteterna och inom vilka verksamhetsområden som 

samverkansnätverken utfört sina insatser. Därtill har jag ställt frågan ”Hur?” för att 

rannsaka de strategier som använts och de aktiviteter som genomförts. Bacchis (1999) 

angreppssätt har hjälpt mig att identifiera vilka aktörer som gynnats av 

samverkansnätverkens verksamheter. Frankelius (2005) angreppssätt för studier av 

innovationssystem har vidare gjort det möjligt att analysera vilka omvärldsfaktorer 

som tagits i beaktande i samverkansnätverkens organisering.  

 

Vem? 

I detta avsnitt resonerar jag kring de aktörer som samverkansnätverken valt att knyta in 

i organiseringen. I ljuset av den modell som dominerat i innovationsforskning och 

innovationspolitik - den så kallade ’triple helix’ där näringsliv, stat och 

högskolor/universitet anses utgöra de tre centrala aktörerna i innovationssystem - 

bygger samverkansnätverkens organisering på ett något annorlunda koncept. Dels har 

deras organisering involverat en fjärde sektor - den ideella/civila - exempelvis via 

studieförbund och ideella föreningar. Denna iakttagelse stämmer överens med den 

utvärdering som Tillväxtverket låtit göra av resurscentra för kvinnor där det 

framkommer att ideella organisationer anses vara den tredje viktigaste 

omvärldsaktören utöver myndigheter och företag (Ramböll 2007, sid 17). Dessutom 

har samverkansnätverken i Lyftet utöver högskolor och universitet engagerat 

konsulter, lärcentra och andra utbildande och kunskapsutvecklande organisationer. 

Nätverksdeltagarnas förståelse av hur lokal och regional utveckling kommer till stånd 

verkar därmed ha byggt på en strategi som värdesätter såväl ideella aktörer som ett 

brett spektrum av kunskapsorganisationer. Detta är något som står i kontrast till det 

synsätt som dominerat innovationsforskningen och innovationspolitiken.  

 

I relation till Frankelius (2005, sid 215-217) analysfilter som uppmärksammar vilka 

samhällssektorer som organiseringen av ett innovationssystem berör, placerar sig 

samverkansnätverken nära den extrem som omfattar alla samhällssektorer. I och med 
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att samtliga samverkansnätverk har haft relationer till aktörer i såväl offentlig, privat, 

civil som akademisk sektor går ingen av dem att placera i andra änden av Frankelius 

skala där de innovationssystem som enbart fokuserar privata företag återfinns. Genom 

att involvera flera olika samhällssektorer i sina verksamheter överensstämmer 

samverkansnätverkens organisering med en vid syn på innovation och 

innovationssystem. Som jag beskrivit tidigare gav dock mitt förslag till indelning av 

aktörer i olika sektorer upphov till diskussioner vid dialogseminarierna om hur de fyra 

samverkansnätverken kan anses knyta an till respektive sektor. En återkommande 

synpunkt var att en organisation kan tillhöra flera sektorer samtidigt. Resurscentra för 

kvinnor sades exempelvis beröra såväl offentlig, civil som privat sektor. Detta i och 

med att de finansieras av offentliga medel, att vissa av dem är organiserade som 

ideella föreningar och att mycket av arbetet sker ideellt. Samtidigt som verksamheten 

ofta syftar till att stötta kvinnors företagande inom den privata sektorn.  

 

Detta stämmer överens med arbetslivskonsulten Inger Danildas (2007, sid 31) analys 

av resurscentras aktörer som ’gränsgångare’ med förmåga att röra sig mellan olika 

samhällssfärer. Det stämmer även överens med tidigare forskning om hur moderna 

samverkanskonstellationer sträcker sig bortom dikotomier som exempelvis privat-

offentligt, konsument-producent och lokalt-globalt (Jégou & Manzini, sid 33). Flera av 

deltagarna i Lika Villkor ansåg sig främst tillhöra den offentliga sektorn i och med att 

Länsstyrelsen var drivande i det regionala samarbetet mellan länets lokala 

resurscentra. Samtidigt skiftade organiseringsformerna mellan de lokala resurscentra i 

Södermanland. Vissa hade formen av ideella föreningar medan andra var mer eller 

mindre en integrerad del i kommunens näringslivsenhet. Ett resurscentrum drevs av en 

konsult på uppdrag av kommunen. I Företagsamma Kvinnor var samtliga resurscentra 

organiserade som ideella föreningar, och självständigheten från kommun och 

Länsstyrelse sågs som en styrka. I Västerbotten utgjorde Emma Resurscentrum en 

ideell förening. Deltagarna i SAGA hade sin bas i såväl ideell, offentlig som privat 

sektor. Vissa var egenföretagare, andra var anställda av kommunen eller forskare vid 

universitet och ytterligare andra var aktiva via föreningslivet.  
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För att sätta in denna mångskiftande tillhörighet i ett teoretiskt sammanhang tar jag 

hjälp av statsvetarna Thomas G Weiss och Leon Gordenkers (1996, sid 18-21) 

klassificering av olika organiseringsformer. De urskiljer fyra varianter:  

 

• Non-governmental organisations (NGO:s)  

→ Organiserade fristående från stat och näringsliv och har andra mål än rent 

ekonomiska 

• Intergovernmental organisations (IGO:s)  

→ Helt införlivade i den statliga sektorn 

• Quasi-nongovernmental organisations (QUANGO:s)  

→ Bedriver sin verksamhet fristående från kommun och stat men får 

huvuddelen av sin finansiering därifrån 

• Government-organised nongovernmental organisations (GONGO:s)  

→ Initierade och finansierade av staten och bedriver den verksamhet som 

regering eller myndigheter föreskriver.  

 

De resurscentra som har organiserat sig fristående från kommunen och antagit formen 

av ideella föreningar kan utifrån Weiss & Gordenkers klassificering betecknas som 

NGO:s. Dessa resurscentra är formellt fristående från staten och kan antas verka 

utifrån sina egna agendor. De resurscentra som valt att organisera sig som en 

integrerad del av kommunen kan betraktas som helt införlivade i den statliga sektorn, 

vilket innebär att benämningen IGO:s är mest passande. Dessa resurscentra är formellt 

en del av staten och kan antas verka för att uppfylla statens politiska målsättningar - 

särskilt på områdena regional utvecklingspolitik, kvinnors företagande och 

jämställdhet. De resurscentra som befinner sig däremellan - det vill säga som utför 

verksamhet på uppdrag av kommunen, men som organisatoriskt är fristående från 

denna - är mer svårplacerade. Kanske skulle de kunna klassas som QUANGO:s där 

relationen till staten främst består i ett ekonomiskt beroende. Den kommunala 

finansieringen kan antas innebära att dessa resurscentra styrs av kommunens 

målsättningar inom företagande och jämställdhet. På ett övergripande plan skulle 

emellertid samtliga resurscentra kunna betraktas som GONGO:s i och med att många 
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av dagens resurscentra skapades efter ett riksdagsbeslut om att initiera statligt stöd till 

sådana. Därigenom bedrivs verksamheterna vid resurscentra till stor del utifrån de 

riktlinjer som föreskrivs i anslutning till fördelningen av de statliga medlen till 

basfinansiering och projekt.  

 

Både QUANGO:s och GONGO:s kan betraktas som hybridartade organiseringsformer 

i betydelsen att de uppmärksammar hur en organisation kan vara nära knuten till 

statsapparaten i vissa bemärkelser och fristående i andra. Denna ambivalenta relation 

till staten synliggör ett spänningsfält mellan ett uppifrån- och ett nedifrånperspektiv i 

Weiss & Gordenkers klassificering. Ur ett nedifrånperspektiv verkar organisationerna 

på egen hand utifrån sin egen agenda. Samtidigt som de ur ett uppifrånperspektiv 

verkar för att uppfylla de politiska mål som staten satt upp. Även resurscentras 

hybridartade organiseringsformer befinner sig i spänningsfältet mellan ett uppifrån- 

och ett nedifrånperspektiv. Detta kan antas påverka deras handlingsutrymme att 

utforma och genomdriva sina verksamheter (jmfr Thurén 2003, sid 71-72). Som mitt 

empiriska material visar kämpar de fyra samverkansnätverken ständigt för att 

förverkliga sina egna visioner utifrån det handlingsutrymme som de dominerande 

strukturerna tillåter (jmfr Arora-Jonsson 2009, sid 227 & 229). Nätverksdeltagarna 

handlar på så sätt rationellt utifrån de resurser och riktlinjer som står dem till buds, 

vilket kan antas påverka vilka aktörer de väljer att involvera i sin organisering.  

 

Ett exempel på hur de fyra samverkansnätverken tvingats balansera i spänningsfältet 

mellan det egna handlingsutrymmet och politiska mål är deras erfarenheter av att söka 

finansiering från statliga policyprogram. Nätverksdeltagarna har upplevt svårigheter 

att få tillträde till de policyprogram som inriktats på generella insatser för företagande 

och innovation. Istället har de blivit hänvisade till de policyprogram som inriktats på 

specifika insatser för kvinnors företagande, jämställdhet eller renskötsel. Omvärldens 

bemötande har på så sätt lett till att samverkansnätverken ”spärrats in” i de 

policyprogram som rört kvinnor, jämställdhet och rennäring. Detta har påverkat vilka 

verksamheter de kunnat bedriva (jmfr Danilda 2008, sid 9; Ramböll 2009, sid 27 & 70; 

Regeringskansliet 2009, sid 26-27 & 43). Sådana inspärrningseffekter har 
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uppmärksammats av Johansson (1997, sid 215) som skriver att ”den som blir beviljad 

ett statligt bidrag får samtidigt ingå en överenskommelse att acceptera att bli 

kontrollerad”. Detta har likheter med begreppet ’resursfälla’ som använts för att 

beskriva hur organisationer riskerar att reduceras till att enbart vara det som de har 

resurser till att göra eller till det som de får betalt för att göra (Wijkström & af 

Malmborg 2005, sid 84). Inom ’resursberoendeteorin’ förklaras dessutom hur 

organisationer måste interagera med andra aktörer i omgivningen för att få tillgång till 

externa resurser (Wistus 2010, sid 56). Jag ser även en parallell till Sabatiers (1986, sid 

34-36) beskrivning av hur centrala aktörer indirekt kan påverka de mål och strategier 

som tillämpas av mer perifera aktörer just via resurstilldelning.  

 

För att kunna finansiera sina verksamheter har samverkansnätverken via de statliga 

medlen tvingats acceptera att de i första hand betraktas som aktörer på den 

jämställdhetspolitiska arenan snarare än på den innovationspolitiska. Denna 

inspärrning bekräftar West & Zimmermans (2002, sid 18) analys att kön kan göras 

genom resursfördelning. Den statliga finansieringen har nämligen förutsatt att 

samverkansnätverken accepterat att begränsas till kategorierna ’kvinnor’ och 

’jämställdhet’. Vem som får vad, vem som får makt att styra och vem som blir styrd 

har därigenom bidragit till att göra kön i innovationspolitiken. Även arbetsfördelning 

utgör en ingrediens i detta görande av kön. Detta i och med att de innovationspolitiska 

satsningarna har avgränsats till att omfatta enbart en viss typ av aktörer (män) och 

områden (mansdominerade näringar). Denna avgränsning innebär en arbetsfördelning 

rörande vem som gör vad, hur det görs, vad som görs och när det görs (jmfr Korvajärvi 

2003, sid 50).  

 

Denna gemensamma erfarenhet av att som kvinnor eller som aktiva på områden med 

många kvinnor inte anses passa in i de befintliga strukturerna för finansiering till 

företagande och innovation bekräftar Wendt Höjer & Åses (1999, sid 13) slutsats att 

mannen utgör norm i politiken. De fyra samverkansnätverkens verksamheter har inte 

uppfyllt de rådande normerna och har därmed fallit mellan stolarna. Wendt Höjer & 

Åses fråga om i vilken form politik ska bedrivas för att räknas som politik är därmed 
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högst väsentlig att ställa i relation till dessa samverkansnätverk. Enligt 

nätverksdeltagarnas erfarenheter räknas deras verksamheter inte som relevanta i 

innovationspolitiken. Det placerar dem i en knepig situation där de får statliga medel 

för att främja kvinnors företagande och innovation, samtidigt som deras insatser och 

resultat hålls separerade från de generella offentliga satsningarna på att öka 

företagande och innovation.  

 

Här vill jag passa på att återknyta till det som Bacchi (1999, sid 2) kallar ’lived 

effects’, det vill säga upplevda effekter. Att kvinnor - oavsett bransch - haft svårigheter 

att beviljas statliga medel till sina samverkansnätverk för innovation kan tolkas som en 

sorts upplevd effekt av de offentliga policyprogrammen. På samma sätt skulle en del 

av denna upplevda effekt i framtiden kunna bestå i en inkludering av de 

innovationssystem och kluster som organiserats av de fyra samverkansnätverken i de 

innovationspolitiska programmen. Då såväl i programskrivningarna som i de beslut 

som fattas på basis av dessa program. De effekter som nätverksdeltagarna upplevt 

visar att det spelar roll om det är ett uppifrån- eller ett nedifrånperspektiv som tillåts 

överväga i innovationspolitik och innovationsforskning. Ett nedifrånperspektiv medför 

att fler aktörer, verksamhetsområden och innovationer tillåts bidra till och dra nytta av 

de innovationspolitiska satsningarna. Medan ett uppifrånperspektiv medför att de 

verksamheter som nätverksdeltagarna bedrivit inte bedöms passa in och faller mellan 

stolarna. 

 

Att de fyra samverkansnätverken uppvisar hybridartade organiseringsformer i enlighet 

med Weiss & Gordenkers (1996, sid 18-21) modell har betydelse för hur triple helix 

bör tillämpas som modell i samverkansnätverk för innovation. Det kan i vissa fall vara 

alltför generaliserande att värdera aktörer utifrån deras sektorstillhörighet eftersom det 

bygger på en förenklad föreställning om tillvarons komplexa beskaffenhet (jmfr 

Berglund m.fl. 2005, sid 236). Risken är att det leder till att viktiga aktörer utesluts 

eller bortdefinieras innan de givits tillfälle att bevisa sin relevans i sammanhanget, 

vilket står i kontrast till det nedifrånperspektiv jag tillämpar som analytisk ansats. 

Även de roller som de olika aktörerna i samverkansnätverk för innovation spelar 
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visade sig överlappa varandra i de fyra samverkansnätverkens fall. Exempelvis intog 

Länsstyrelsen i Västmanland den dubbla rollen som finansiär och bollplank till 

Företagsamma Kvinnor. Ytterligare exempel är hur ett studieförbund i Västerbotten 

bidrog med utveckling och spridning av kunskap såväl som med finansiering till delar 

av Emma Resurscentrums verksamheter. I den process av IT-utveckling som två av 

SAGA:s deltagare initierat åtog de sig rollen som potentiella användare samtidigt som 

de även engagerades i rollen av projektledare, innovatörer och konsulter. I Lika 

Villkor gavs den forskare som vanligtvis nyttjades för kunskapsutveckling kring 

kulturföretagande istället rollen som legitimerande kraft för att mobilisera respekt och 

resurser till utvecklingen av kulturnäringen.  

 

När jag granskar de roller som civilsamhällets aktörer intagit i de fyra 

samverkansnätverkens organisering framträder en mångfacetterad bild där dessa stått 

för nya idéer, projektägarskap och ideella arbetstimmar. Detta kan jämföras andra 

studier som visar att det civila samhället och dess aktörer främst fyller tre funktioner i 

samhället: 1) Rollen som röstbärare och opinionsbildare, där de ger röst åt olika 

gruppers behov, värderingar och intressen, 2) Rollen som serviceleverantörer till sina 

medlemmar eller till människor i allmänhet, samt 3) Rollen som utförare och 

leverantör av tjänster, vilket i regel utförs mot full kostnadsersättning från stat eller 

kommun (Regeringskansliet 2009, sid 42-43). I de fyra samverkansnätverkens fall har 

civilsamhällets bidrag i form av nya idéer likheter med den förstnämnda rollen som 

röstbärare och opinionsbildare. Civilsamhällets bidrag som projektägare har likheter 

med rollen som utförare och leverantör av tjänster mot statlig eller kommunal 

ekonomisk ersättning. Bidraget i form av ideella arbetstimmar har likheter med rollen 

som serviceleverantörer till medlemmar eller allmänhet utan full kostnadsersättning.  

 

De ideella arbetstimmar som civilsamhällets aktörer bidragit med till de fyra 

samverkansnätverkens verksamheter kan betraktas som en sorts ”osynlig valuta”. Det 

ekonomiska värdet av det ideella arbetet i föreningar runt om i Sverige har beräknats 

uppgå till samma nivå som föreningarnas bokförda ekonomiska omsättning 

(Regeringskansliet 2009, sid 89). Vissa finansiärer har godkänt denna sorts osynliga 
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valuta som medfinansiering i samverkansnätverkens projekt. Vad gäller 

projektägarskap har olika ideella föreningar i Norrbotten tagit på sig uppgiften att 

driva kompletterande projekt vid sidan av det huvudprojekt som främst tar sikte på 

universitetens insatser för teknikutveckling. Dessa kompletterande projekt har då 

räddat en del av den teknikutveckling som inte lyckats få finansiering från annat håll, 

det vill säga den del som skett i samverkan mellan tekniker och potentiella användare. 

Den ideella/civila sektorn har även fungerat som buffert i de tider mellan 

projektperioder då det saknats externa medel till verksamheten, bland annat i 

Västmanland och Västerbotten. Att aktörer i civilsamhället har fört in nya idéer i 

samverkansnätverkens verksamheter liknar entreprenörskapsforskaren Malin Gawells 

(2005, sid 67) syn på det civila samhället som en sektor där ”innovativa 

entreprenöriella processer” finns. När ideella föreningar bedrivit kompletterande 

projekt har nya idéer omsatts till innovationer och arbetstillfällen skapats, vilket kan 

ses som ett bidrag från den ideella/civila sektorn till regional utveckling och 

ekonomisk tillväxt (jmfr Berglund m.fl. 2005, sid 249; Johansson m.fl. 2005, sid 42; 

Eriksson m.fl. 2008, sid 20; Regeringskansliet 2009, sid 85).  

 

Vad gäller könsfördelning och genusrelationer i civilsamhället är den befintliga 

forskningen begränsad. De få studier som finns uppvisar dessutom motstridiga resultat. 

Enligt SCB är graden av medlemskap och aktivitet i ideella föreningar något högre 

bland män än bland kvinnor (Regeringskansliet 2009, sid 36-37 & 111). Andra studier 

visar att män och kvinnor engagerar sig i ideell verksamhet i lika hög utsträckning, 

men att de deltar på olika villkor och på olika sätt (Berglund m.fl. 2005, sid 239). Det 

finns exempelvis skillnader mellan könen när det gäller inom vilka områden som det 

ideella engagemanget sker. Omsorg, solidaritet, kultur och religion är områden som 

engagerar flest kvinnor. Män är framförallt aktiva inom områdena motor, idrott, 

politiska partier, aktieföreningar och ordenssällskap. Vad gäller arbetsfördelningen 

inom organisationerna har män oftare högre positioner och fler förtroendeuppdrag än 

vad kvinnor har (Regeringskansliet 2009, sid 111).  
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De omvärldsfaktorer som de fyra samverkansnätverken tagit i beaktande i sin 

organisering sträcker sig bortom det som Frankelius (2005, sid 215-217) kallar 

’traditionella ekonomiska faktorer’. Det vill säga marknadsaktörer i rollen av köpare, 

säljare, leverantörer och konkurrenter. Dessa traditionella ekonomiska faktorer utgör 

exempel på en snäv syn på innovation och innovationssystem i och med att de i 

förhand anger att vissa roller är viktigare än andra. Snarare har samverkansnätverkens 

omvärldsfaktorer drag av det som Frankelius kallar ’nya ekonomiska faktorer’. Det vill 

säga ett brett spektrum av roller och som jag kopplar till en vid syn på innovation och 

innovationssystem. De målgrupper som samverkansnätverken involverat verkar 

nämligen inte enbart ha betraktats i rollen som konsumenter på den ekonomiska 

marknaden. De har även tillskrivits rollen som medborgare och efterfrågare utifrån 

ideella och sociala behov. Detta blev exempelvis tydligt i de fall där Länsstyrelsen 

bidrog med mental stöttning till Företagsamma Kvinnor vid sidan av det finansiella 

stödet och där initiativtagarna till systemet för Internetuppkoppling i SAGA fick 

utgöra såväl avlönade konsulter som potentiella användare med begränsad budget. 

 

Vad?     

Som avstamp för min analys av vilka verksamhetsområden som samverkansnätverken 

varit verksamma inom ger jag i Tabell 10 en översiktlig bild av dessa områden. Vid 

det återkopplande dialogseminariet med Lika Villkor blev jag uppmanad att presentera 

deras verksamhetsområden utifrån de strategier som de är en del av. Därför har jag i 

tabellen kopplat de olika verksamhetsområdena till de övergripande strategier som 

dessa områden kan relateras till. Jag vill understryka att det är jag som på egen hand 

har sorterat in de olika verksamheterna utifrån uppgifter i det empiriska materialet, 

med undantag för Lika Villkor där sorteringen gjordes vid det återkopplande 

dialogseminariet. Därmed kan tabellen ses som en analytisk sortering av empirin från 

de fyra samverkansnätverken. 
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Lika Villkor Företagsamma Kv. Emma RC SAGA 

Strategier Verksamhetsområden Verksamhetsområden Verksamhetsområden Verksamhetsområden 
Kluster och 
innovationssystem 

Hälsa 
Turism 

Bröllop 
Upplevelseindustri 
Hälsa 
Konfektion 
Grafisk form 
Webbdesign 
Privata för- och 
grundskolor 

Turism 
Livsmedels- 
förädling 

System för IT 

Nätverk Upplevelser - Hantverk 
Örter 

Sameslöjd 

Mötesplatser Hälsa 
Företagande 

Företagande Hantverk 
Kultur 

- 

Metoder/tjänster Bransch- och 
klusteranalys 
Affärsrådgivning 
Starta eget-rådgivning 
Resurscentra 
Kompetensutveckling 
Coachning/mentor 
Mikrokrediter 

Klusterinventering Klusteranalys Arrangemang 
Utbildningar 
Genusfrågor 
Föreningskunskap 
Innovationsprocesser 

Projekt Kultur 
Design 

Klusterkunskap Klusterkunskap 
Upplevelser 
Kvinnors villkor 
Matkultur 
Folkmusik 
Gruva 
GIS 

Distansöverbryggande 
IT 
E-hälsa 
Distansundervisning 
IT i Hemtjänst 
Mobila lösningar 
Renskötsel 
Lokal utveckling 
Turism 
Kultur 
Upplevelser 

Rådgivning Kultur 
Hantverk 
Design 
Handel 
Tillverkning 

Tillverkning 
Matproduktion 
Butik 
Mode 
Tjänster 
Konsultarbete 
Personlig utveckling 

Ingen rådgivning Byautveckling 
Social ekonomi 

Strukturpåverkan Jämställdhets- 
integrering 

Jämställdhets- 
integrering 

Jämställdhets- 
integrering 

Jämställdhets- 
integrering 

 

Tabell 10. Exempel på strategier och verksamhetsområden i de fyra 
samverkansnätverken 
 

Som Tabell 10 visar har verksamhetsområden som kan kopplas till service- och 

upplevelsenäringar förekommit i alla fyra samverkansnätverk. Att de har bedrivit 

verksamheter på just dessa områden tycker jag inte är förvånande eftersom deras 

insatser syftat till att främja kvinnors företagande och innovation. Service- och 

upplevelsenäringarna kännetecknas nämligen av att många kvinnor är anställda och 

företagare där. Samtidigt har några av samverkansnätverken varit verksamma även 

inom mansdominerade näringsgrenar. Några av nätverksdeltagarna i SAGA har drivit 
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ett flertal projekt kring IT-utveckling, vilket inneburit att de intagit en 

innovationsfrämjande roll i en näringsgren som i stort domineras av män.35 Emma 

Resurscentrum har drivit några enstaka projekt kring IT, bland annat kopplat till 

Geografiska Informationssystem (GIS). De har även drivit ett projekt i samverkan med 

gruvnäringen, som även det är en mansdominerad näring. Både Företagsamma 

Kvinnor och Lika Villkor har haft rådgivning till enstaka företagare inom 

tillverkningsindustri. 

 

De fyra samverkansnätverkens verksamhetsområden visar att det i första hand är 

kvinnor som har gynnats av och som utsetts till subjekt i deras organisering (jmfr 

Bacchi 1999, sid 12-13). Detta kan tolkas som en följd av samverkansnätverkens 

problemrepresentation att det råder olika villkor för kvinnor och män i samhället vad 

gäller företagande och innovation. Innebär då samverkansnätverkens fokus på 

kategorin ’kvinnor’ att de själva har bidragit till att återskapa de isärhållande och 

hierarkiska genuskonstruktioner som inneburit att kvinnor och kvinnodominerade 

verksamhetsområden marginaliserats i innovationspolitik och innovationsforskning? 

Och innebär det att jag bidrar till detsamma genom att främst koppla 

samverkansnätverkens insatser till området service och upplevelser? Så är inte 

nödvändigtvis fallet. De genusteorier som ingår i min analytiska referensram visar att 

kön ofta görs på ett sätt där mäns insatser värderas högre än kvinnors och därmed blir 

till norm för hur politiken ska utformas (Wendt Höjer & Åse 1999; Eduards 2002; 

Andersson m.fl. 2009, sid 33 & 101). En genusteoretisk förankring uppfordrar därmed 

till en problematisering av hur kvinnors respektive mäns erfarenheter och behov 

inkluderas i politik och forskning. Snarare än till att stämpla kvinnors erfarenheter som 

irrelevanta i sammanhanget. På så sätt riktas strålkastarljuset mot fördelning och makt 

istället för mot människors egna könsidentiteter (jmfr Wendt Höjer & Åse 1999; 

Eduards 2002; Rönnblom 2002; West & Zimmerman 2002; Korvajärvi 2003). 

 

                                                 
35 En studie av IT-branschen visar att det främst är män som arbetar med programmering, systemutveckling, 
grafisk design och annat innehållsarbete. De kvinnor som arbetar i branschen återfinns främst inom personal, 
administration och ekonomi. Det är bara projektledning som är någorlunda jämnt fördelat mellan män och 
kvinnor i IT-branschen (Augustsson & Sandberg 2006, sid 225). 
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Distinktionen mellan kategorierna ’män’ och ’kvinnor’ skulle bli onödig på 

innovationsområdet om vissa aktörer och verksamhetsområden inte längre uteslöts på 

grund av isärhållande och hierarkiska genuskonstruktioner. De fyra 

samverkansnätverkens strävan att nå bortom denna distinktion har likheter med det 

som statsvetaren Judith Squires (2005, sid 369) kallar för ’displacement’. Enligt 

antropologen Britt-Marie Thuréns (2003, sid 77) tolkning innebär detta ett 

överskridande av dikotomier. Squires (2005, sid 369) ser överskridandet av dikotomier 

som oumbärligt i politiska satsningar på ’gender mainstreaming’.36 Problematiseringen 

av hur kvinnor och män värderas betyder emellertid inte att alla kvinnor förväntas ha 

samma erfarenheter och behov, eller att det inte finns män som delar upplevelserna 

från service- och upplevelsenäringar. Detta har jag bland annat uppmärksammat i 

SAGA-deltagarnas satsning på innovation inom en mansdominerad näring. De 

genusteorier som ingår i min analytiska referensram indikerar att görandet av kön är 

relaterat till politisk makt (Wendt Höjer & Åse 1999; Eduards 2002). Bland annat kan 

den som har makt bestämma när och hur genus ska göras relevant (Andersson m.fl. 

2009, sid 34). Detta avspeglas i nätverksdeltagarnas upplevelser. Genom sina 

verksamheter har de visat att de är betydelsefulla aktörer när det gäller att främja 

företagande och innovation. Därmed har de förmedlat en önskan om att genus inte ska 

göras relevant när finansiärerna värderar olika aktörer och verksamhetsområden. När 

politiker, tjänstemän och forskare avfärdar kvinnor och näringar med många kvinnor i 

satsningar på kluster och innovationssystem är det ett tecken på att de offentliga 

aktörerna har makt att bestämma att genus ska göras relevant. Detta eftersom 

värderingen av olika aktörer och verksamhetsområden då görs utifrån isärhållande och 

hierarkiska genuskonstruktioner (jmfr Hirdman 1990).  

 

Genom att uppmärksamma maktrelationers betydelse för hur kön görs i 

innovationsforskning och innovationspolitik vill jag förflytta uppmärksamheten från 

innehåll till villkor. Vem har makt att skapa de goda villkor som gör att ens insatser för 

företagande och innovation räknas? Utifrån en genusteoretisk utgångspunkt går det 

inte att avfärda de fyra samverkansnätverkens insatser genom att hävda att de är 

                                                 
36 På svenska översätts ’gender mainstreaming’ ofta till ’jämställdhetsintegrering’ 
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verksamma på ”fel områden”. Istället måste villkoren för deras verksamheter stå i 

blickfånget. Vilka villkor gäller exempelvis för organiseringen av nya 

samverkansnätverk inom service- och upplevelsenäringar? I policyprogrammen 

prioriteras samverkansnätverk i mansdominerade näringar vilket gör det svårt för 

aktörer i andra näringar att få statlig finansiering till sin organisering (Utbult 2007, sid 

117; Lindberg 2008, 2009, 2010). Detta innebär att de statliga stöden till 

innovationssystem och kluster ensidigt främjar utvecklingen av mäns arbetsmarknad. 

Samtidigt som de statliga stöden till att utveckla kvinnors arbetsmarknad via 

resurscentra för kvinnor utsätts för nagelfarning och utpekas som könssegregerande. 

Det är stor skillnad på de summor som tilldelats innovationssystem och kluster i 

jämförelse med resurscentra för kvinnor. De förra har tilldelats upp till tio miljoner 

kronor per år under tio års tid medan de senare fått nöja sig med en basfinansiering på 

cirka 150 000 kronor per år och projektfinansiering på i snitt 450 000 kronor för hela 

projekttiden (Andersson 2004, sid 2; www.vinnova.se/Verksamhet/Starka-forsknings--

och-innovationsmiljoer 3 mars 2009; 

www.tillvaxtverket.se/download/18.3c4088c81204cca906180003324/Bifall2009.pdf 

14 maj 2009). Dessa skillnader i finansiering påverkar möjligheterna att organisera 

samverkansnätverk för innovation.  

 

En annan relevant fråga är hur villkoren för att delta i de etablerade 

samverkansnätverken ser ut. Att många av de samverkansnätverk som främjas av 

innovationspolitiken och den regionala utvecklingspolitiken bygger på redan 

etablerade kontakter mellan likasinnade deltagare gör det svårt för aktörer utanför 

dessa konstellationer att få tillträde, påverka och ta del av resurserna (Rönnblom 2003, 

sid 54; Melin 2007, sid 5; Utbult 2007, sid 77; Johansson & Malmström 2008, sid 117-

118; Lindgren & Forsberg 2010). Statsvetaren Gun Hedlund (2008, sid 2010) och 

arbetslivsforskaren Hanna Westberg (2008, sid 176) menar att inrättandet av 

’partnerskap’ som samverkansform i den regionala utvecklingspolitiken har försvårat 

kvinnors deltagande. Detta eftersom andelen kvinnor som ingår i de informella nätverk 

som partnerskapen bygger på är lägre än i de forum som utmärker den representativa 

demokratin. Enligt de slutsatser som dragits i projektet Innovationssystem och 
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homosociala strukturer - exemplet Värmland bygger de informella nätverken på bland 

annat släktskap och hemort. De kluster som har prioriterats i länet rör följaktligen 

främst näringar med gamla anor och råvarubaserade industrier (Fürst Hörte 2009, sid 

36-37; Lindgren & Forsberg 2010). Nyberg (2009, sid 103) har visat hur de kvinnor 

som lyckats förverkliga sina innovationer främst har fått hjälp av män som delat med 

sig av sina kontakter och kunskaper. De mansdominerade miljöernas inflytande över 

kvinnors tillgång till resurser uppmärksammas även i en rapport om orsakerna till den 

låga andelen kvinnor bland de ansökande i Vinnovas utlysningar: 

 

”Ett tredje krav (…) är att den sökande ska kunna skriva adekvata 

ansökningar. Detta innebär att den sökande måste ha ett grundmurat 

självförtroende och en självbild att bära upp sin organisations identitet. I de 

traditionellt manliga miljöer som inbjudan vänder sig till kan detta 

missgynna kompetenta kvinnor eftersom män i dessa miljöer har en 

benägenhet att inte släppa in kvinnor i sina nätverk.” (Byrman 2006, sid 27) 

 

De fyra samverkansnätverken i Lyftet har utifrån denna bakgrund genomfört sina 

insatser för att främja företagande och innovation under andra villkor än de 

samverkansnätverk som finansierats via Sveriges innovationspolitik. De har inte på ett 

självklart sätt haft tillträde till de etablerade samverkansnätverk där kontakter, kunskap 

och ekonomiska resurser till innovation och regional utveckling funnits att tillgå.37 

Därför har de tvingats söka nya vägar och bygga upp egna samverkansnätverk, med 

aktörer och verksamhetsområden som de ansett kunna bidra till främjandet av kvinnors 

företagande och innovation. Kanske är detta en av anledningarna till att den 

ideella/civila sektorn har haft betydelse i nätverksdeltagarnas verksamheter? I 

avsaknad av andra resurser har ideella insatser använts som kompensation. På detta 

sätt kan anknytningen till den ideella/civila sektorn ha varit en nödvändighet för att få 

verksamheterna att fungera. Detta tolkar jag som en sorts ’coping strategy’ eller 

’hanteringsstrategi’ från nätverksdeltagarnas sida utifrån vad de har ansett vara möjligt 

                                                 
37 En mångsidig bild av genusrelationers påverkan på tillgången till information, nätverk och resurser i 
innovationssammanhang ges i LTU:s tidskrift Genus i Norrsken, nr 1-2 2010. Numret kan beställas av 
barbro.bladmo@ltu.se  
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och realistiskt att förverkliga (jmfr Berglund m.fl. 2005, sid 249; Johansson m.fl. 2005, 

sid 59).  

 

Samtidigt har de fyra samverkansnätverken - och då särskilt de som har anknytning till 

resurscentra för kvinnor - av sin omgivning snarare uppmuntrats att utveckla sina 

relationer till den privata sektorn. Bland annat via regeringens uppdrag till resurscentra 

att främja kvinnors företagande och bidra till ’hållbar tillväxt’. Som Hudson & 

Rönnblom (2007, sid 53) påpekar har kvinnors arbetskraft och expertis då främst 

betraktats som varor på en kommersiell marknad. Nätverksdeltagarnas ideella insatser 

kan också ses som karaktäriserande för den grupp av näringar som dominerar i 

samverkansnätverkens insatser för att främja kvinnors företagande och innovation, 

nämligen service- och upplevelsenäringar. Kulturgeografen Max Jakobsson (2009) 

konstaterar att mycket av arbetet inom upplevelseindustrin görs ideellt eller på deltid. 

Han påpekar också att denna obetalda arbetskraft har stor betydelse för tillväxten. 

Detta riktar återigen uppmärksamheten mot hur den nuvarande innovationspolitiken 

och innovationsforskningen subventioneras av de ideella insatser som görs av de fyra 

samverkansnätverken och andra aktörer inom service- och upplevelsenäringarna.    

 

Samverkansnätverkens fokus på kvinnor och näringar där många kvinnor arbetar 

betyder dock inte nödvändigtvis att de bedrivit sitt arbete på ett sätt som återskapar 

isärhållande och hierarkiska genuskonstruktioner. I och med att nätverksdeltagarna 

varit så pass drivande i frågor som rör företagande och innovation har de tillskrivit sig 

själva rollen som agerande subjekt i innovationspolitiken, snarare än som passiva 

objekt och offer för de rådande föreställningarna om kön. Detta överensstämmer med 

Hudson & Rönnbloms (2007, sid 51) slutsats att resurscentra för kvinnor har ifrågasatt 

den bild av kvinnor som passiva och i behov av stöd som ordet ’resurs’ i deras namn 

kan ge associationer till. Det överensstämmer även med Eduards (2002, sid 152) 

iakttagelse att kvinnors organisering medför att kvinnor gör sig till medvetna och 

aktiva medborgare på ett sätt som vidgar deras politiska handlingsutrymme. Genom att 

ifrågasätta de gränslinjer som dragits upp i politik och forskning när det gäller vilka 

aktörer, verksamhetsområden och innovationer som anses vara betydelsefulla har 
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nätverksdeltagarna skapat ett handlingsutrymme att omdefiniera innovationssystem, 

triple helix och kluster som teoretiska begrepp och politiska verktyg. De fyra 

samverkansnätverken har sålunda utmanat det sätt som kön gjorts i politik och 

forskning, där kvinnor och näringar med många kvinnor konstruerats som mindre 

betydelsefulla för innovation, ekonomisk tillväxt och regional utveckling. Som jag 

konstaterat tidigare är det nämligen främst mansdominerade näringar som har 

prioriterats i nationella och regionala policyprogram för innovationssystem och kluster 

(Lindberg 2008, 2009, 2010). Därtill har Pettersson & Saarinen (2004, sid 5) exponerat 

hur män som aktörer och manliga kunskaper framställts som viktigast i sådana 

satsningar.  

 

I enlighet med teoribildningen kring ’doing gender’, där begreppet ’kön’ tillämpas som 

något som görs av människor i vardagen har nätverksdeltagarna nyttjat det 

handlingsutrymme de skapat till att göra kön på ett annorlunda sätt (jmfr West & 

Zimmerman 1987 & 2002; Thurén 2003, sid 71-72). I kontrast till den dominerande 

politiken och forskningen har de poängterat det bidrag som kvinnor och 

kvinnodominerade näringar stått för när det gäller företagande och innovation. Genom 

att göra sig till aktiva och medvetna medborgare har de fyra samverkansnätverken 

bekräftat Nybergs (2009, sid 127) modell som visar att kvinnor är aktörer inom 

innovation och att sektorer som sysselsätter många kvinnor är innovativa. Trots att 

detta ofta osynliggörs i politik och forskning. Samverkansnätverken har genom sin 

utmaning tagit till vara på den möjlighet som Bacchis (1999) angreppssätt ’What’s the 

problem?’ skapar. Närmare bestämt möjligheten att synliggöra dominerande normer 

och värderingar och att ifrågasätta de rådande mönstren av inflytande och nytta, i 

politik och forskning. Detta synliggörande kan även beskrivas som en övergång från 

’scientisation’ till ’politisation’ (Parry 2009, sid 95). De fyra samverkansnätverken har 

nämligen förkastat den dominerande innovationsforskningens tendens att behandla 

innovation och innovationssystem som en fråga som uteslutande rör vetenskap och 

teknik och att den expertis som vetenskapen står för skulle vara politiskt neutral (jmfr 

Walby 2005, sid 331). Istället har de bejakat en syn där innovation betraktas som en 
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social fråga, vilket gör att området öppnas upp för politisk diskussion (jmfr Hudson & 

Rönnblom 2007, sid 62 ff; Ramböll 2009, sid 71).  

 

Med andra ord har samverkansnätverken ’denaturaliserat’ och ’politiserat’ de normer 

som råder i innovationspolitik och innovationsforskning och visat att dessa inte är 

neutrala (jmfr Squires 2005, sid 383). På så sätt har deras verksamheter gjort det 

synligt att dagens prioriteringsmönster av aktörer, verksamhetsområden och 

innovationer bygger på hierarkiska maktrelationer och isärhållande 

genuskonstruktioner, där kvinnor och män tillskrivs olika värde i relation till 

innovation och innovationssystem. De fyra samverkansnätverken uppmanar därmed 

omvärlden att rikta strålkastarljuset mot fördelning och makt, snarare än mot 

människors egna könsidentiteter. Upplevelsen att avvika från normen verkar ha gjort 

det nödvändigt för samverkansnätverken att överskrida befintliga genusgränser i 

innovationsforskning och innovationspolitik. Gränsöverskridandet skulle kunna 

betraktas som en potential i relation till innovation och innovationssystem där 

nytänkande och kreativitet framställs som centralt. Istället för en stigmatisering utifrån 

synen att kvinnor och näringar med många kvinnor inte har något att bidra med på 

dessa områden synliggörs då den stigmatiserande norm som bygger på segregerande 

och hierarkiska genuskonstruktioner och som begränsar kvinnors möjligheter att bidra 

till och dra nytta av de statliga satsningarna på samverkansnätverk för innovation.  

 

Hur? 

I denna del besvaras frågan ”Hur?” genom en analys av hur de fyra 

samverkansnätverkens organisering gått till. Det vill säga vilka strategier som använts 

och vilka aktiviteter som genomförts. Några av de strategier som nätverksdeltagarna 

har använt i sina verksamheter är enligt mitt empiriska material: 

 

• Gränsöverskridanden 

• Målgruppen i centrum 

• Nätverk, kluster och innovationssystem 

• Kunskapsutveckling 
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I detta avsnitt kommer jag att diskutera dessa fyra strategier var för sig, med början i 

strategin kring gränsöverskridanden. Därefter diskuterar jag strategin kring 

målgruppen i centrum, strategin kring nätverk/kluster/innovationssystem och till sist 

strategin kring kunskapsutveckling.  

 

I mitt empiriska material ser jag hur gränsöverskridanden har varit en framträdande 

strategi i samverkansnätverken. Detta genom att de korsat befintliga gränser i 

geografisk, sektoriell och tidsmässig bemärkelse. Emma Resurscentrum knöt samman 

aktörer över sektorsgränserna likväl som över kommungränserna i Södra Lappland och 

över nationsgränsen mellan Sverige och Norge. Även i SAGA arbetades det 

gränsöverskridande i form av nydanande konstellationer där forskare, tekniker, 

beslutsfattare, handläggare och potentiella användare samarbetade kring ett 

gemensamt mål. Vissa av SAGA:s deltagare vittnar om att de har nyttjat  

nationella kontakter för att övertyga aktörerna på hemmaplan om att deras satsning på 

att utveckla ett nytt IT-system låg i framkanten av den tekniska utvecklingen i Sverige. 

Företagsamma Kvinnor och Lika Villkor arbetade gränsöverskridande i bemärkelsen 

att de samlade lokala resurscentra till en gemensam regional satsning. Tre av 

samverkansnätverken knöt kontakter över nationsgränserna, vilket kan tolkas som ett 

försök att söka nya vägar när kontakterna på hemmaplan inte ansetts vara tillräckliga. 

Undantaget är Företagsamma Kvinnor där jag inte kunnat finna några exempel på 

internationalisering. De internationella kontakterna användes i flera fall som en 

strategi för näringslivsutveckling genom utbyte av erfarenheter, kunskap och teknik 

samt genom nya marknader.  

 

Enligt de beskrivningar som SAGA:s deltagare gav vid dialogseminarierna tvingades 

de söka nya vägar och organisera nya samarbetskonstellationer eftersom de ofta stötte 

på motstånd på lokal och regional nivå. Motståndet kom från de organisationer och 

handläggare som hade i uppgift att främja företagande och innovation med offentliga 

medel. Även de övriga nätverksdeltagarna vittnade om svårigheter att bli betraktade 

som värdefulla och kompetenta aktörer i sammanhang som rört företagande och 
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innovation. I Norrbotten och Västerbotten upplevde nätverksdeltagarna att deras 

ansökningar och projektbeskrivningar utsattes för en överdriven detaljgranskning av 

skeptiska handläggare. Detta tyder på att Eduards (2002, sid 154-155) slutsats att 

kvinnors organisering ofta möter motstånd av omvärlden stämmer i 

samverkansnätverkens fall. Åtminstone i bemärkelsen att de bemötts med skepsis och 

avfärdanden av vissa omvärldsaktörer. Johansson (2008a, sid 132) noterar hur 

samhällets stöd till kvinnors företagande blivit föremål för uppmärksamhet och 

ifrågasättande på ett sätt som inte motsvarar den låga summa medel som fördelats till 

denna målgrupp i jämförelse med de betydligt större summor som satsats på mäns 

företagande. Av rapporten Utfall och styrning av statliga insatser för 

kapitalförsörjning ur ett könsperspektiv (2007, bilaga 1) framgår att endast en mindre 

andel av de statliga finansiella företagsstöden har tilldelats kvinnor.  

 

Den jämställdhetspolitiska norm som råder föreskriver att kvinnor ska samarbeta med 

män i strävan efter jämställdhet (Eduards 2002, sid 154-155; Rönnblom 2002, sid 248; 

Arora-Jonsson 2009, sid 228). Samtidigt är villkoren för samarbete inte alltid lika 

utformade. I en utvärdering av resurscentra för kvinnor under åren 2006-2009 

konstateras att det finns en obalans i kravet på resurscentras samarbete med aktörer i 

omvärlden. Samtidigt som Tillväxtverkets program för resurscentra anger att 

resurscentra ska samarbeta med centrala aktörer i de regionala tillväxt- och 

utvecklingsprogrammen, finns inget motsvarande krav på att de regionalpolitiska 

aktörerna ska samarbeta med resurscentra (Ramböll 2008, sid 22). Eduards (2002, sid 

154-155) noterar att normen om att kvinnor ska samarbeta med män medför att 

kvinnor som organiserar sig endast har två alternativ: samarbete eller konflikt. Hon 

tillägger att det är svårt att finna mellanlägen mellan dessa extremer. Denna situation 

tycker jag avspeglas i samverkansnätverkens val mellan att anpassa sig till de normer 

som råder inom de existerande strukturerna för företags- och innovationsutveckling 

eller att överge de befintliga strukturerna för att istället bryta ny mark genom 

gränsöverskridande strategier.  
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SAGA:s strategi att bygga ett helt nytt samverkansnätverk för att få till stånd 

utvecklingen av det IT-system de önskade sig och Emma Resurscentrums initiativ att 

samla personer och organisationer med en kritisk syn på innovationspolitiken tyder på 

att dessa har valt det senare alternativet. Flera av samverkansnätverken uppvisar dock 

en kombination av samarbete och konflikt. Detta kan exemplifieras med Lika Villkors 

ansträngningar att räknas som kompetenta och betydelsefulla affärsrådgivare, vilket 

krävde samarbete med myndigheter och övriga affärsrådgivare. Samtidigt analyserade 

och stöttade de på egen hand kluster inom den alternativa hälsobranschen vilket jag 

menar innebar konflikt med länets regionala tillväxtarbete där näringar med många 

kvinnor givits en låg prioritet. Empirin från samverkansnätverken tyder således på att 

det visserligen inte varit lätt för dem att finna mellanlägen mellan samarbete och 

konflikt, vilket överensstämmer med Eduards slutsats (2002, sid 154-155). Däremot 

visar deras verksamheter på att det är möjligt att växla mellan dessa två extremer inom 

ramarna för ett och samma samverkansnätverk.      

 

Nätverksdeltagarnas balansgång mellan att förverkliga sina idéer inom ramarna för 

existerande samverkansnätverk för företags- och innovationsutveckling och att bygga 

nya samverkansnätverk utifrån de egna behoven liknar Cookes (m.fl 2004, sid 4) 

åtskillnad mellan ’Institutional Regional Innovation Systems’ (IRIS) och 

’Entrepreneurial Regional Innovation Systems’ (ERIS). I IRIS sker planeringen av 

innovationsutvecklingen i förväg och på lång sikt, och de huvudsakliga aktörerna 

utgörs där av etablerade organisationer från olika samhällssektorer. I ERIS utvecklas 

kontakterna allt eftersom utan långsiktig planering, och enskilda aktörer knyter an till 

varandra först när behov uppstår. De fyra samverkansnätverken har till stor del fått lov 

att använda sig av ERIS som strategi, eftersom de har haft svårt att få gehör inom de 

existerande innovationssystemen. Detta liknar Nybergs (2002, sid 213-216) slutsats att 

de uppfinnande kvinnor som inte redan tillhör ett etablerat institutionellt sammanhang 

framstår som systembyggande innovatörer. Dessa formar inte endast nya tekniska 

lösningar utan även det större sammanhang som krävs för att förverkliga dessa 

lösningar. Nätverksdeltagarna har därmed främst tillämpat ett nedifrånperspektiv i sin 
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organisering, där fruktsamma samarbeten byggts upp efter behov utifrån ett brett 

spektrum av aktörer och verksamhetsområden.    

 

Även tidsmässiga gränser överskreds i de fyra samverkansnätverkens verksamheter. I 

och med att många av deras verksamheter finansierades via projektmedel, var 

tidsspannet för varje insats begränsat till ett fåtal år och i vissa fall till bara några 

månader. Enligt nätverksdeltagarnas uppfattning har detta påverkat möjligheten att 

driva sina verksamheter på ett långsiktigt sätt. Varje svacka i finansieringen innebar ett 

potentiellt hot mot de fyra samverkansnätverkens existens. Nätverksdeltagarna i 

Västmanland och Västerbotten vittnade om att det varit lättare att överleva avbrott i 

finansieringen som ideell förening, där styrelsens ideella insatser fungerat som en sorts 

buffert. Nätverksdeltagarna i Södermanland menade att det å andra sidan kan vara 

osäkert att basera verksamheten på den ideella/civila sektorn eftersom de ideella 

föreningarna ofta saknar tillräckliga finansiella medel för att kunna behålla sina 

anställda eller investera i nödvändiga maskiner och material. De resurscentra som 

baserat sina verksamheter på ideella insatser har även upplevt svårigheter att delta i 

regionala sammankomster eftersom dessa ofta varit förlagda till dagtid, vilket krockat 

med de ideellas ordinarie lönearbete. Några av nätverksdeltagarna ansåg att det 

dessutom är problematiskt att det är just kvinnor som förväntas finansiera vissa delar 

av resurscentra med ideella insatser, på grund av en orimligt låg nivå på den statliga 

finansiering som funnits tillgänglig. Detta gäller exempelvis basfinansieringen från 

Nutek/Tillväxtverket till resurscentra.  

 

Men inte heller kommunala anställningar kan säkerställa samverkansnätverkens 

varaktighet, framhöll nätverksdeltagarna. Det vittnades om korta projektanställningar 

och deltidsanställningar, vilket försvårat kontinuiteten och tillgängligheten gentemot 

samverkansnätverkens målgrupper. Ett tredje alternativ för att säkra långsiktigheten i 

verksamheterna testades av Lika Villkor. De ville ge resurscentra för kvinnor en stabil 

inkomstkälla genom att kommersialisera vissa av de tjänster som resurscentra erbjöd, 

till exempel inom affärsrådgivning och branschanalys. Till grund för detta utarbetades 

en affärsplan inom ramen för Lika Villkors regionala samarbete mellan länets lokala 
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resurscentra. I detta blir ytterligare en strategi synlig, nämligen att placera målgruppen 

i centrum. I Lika Villkors fall tycker jag mig nämligen se att det var målgruppen av 

företagande kvinnor som motiverade satsningen på att kommersialisera tjänsterna. 

Även i den process som drevs av några nätverksdeltagare i SAGA för att utveckla ett 

nytt IT-system stod målgruppen - det vill säga de potentiella användarna - i centrum 

redan från start. Detta i och med att det var målgruppens behov som initierat processen 

och som sedan tilläts påverka systemets utformning.  

 

Flera av samverkansnätverken har haft fler än en målgrupp att ta hänsyn till i sina 

verksamheter. Både SAGA och Emma Resurscentrum sade sig vilja stötta kvinnor som 

företagare, projektledare och innovatörer. Lika Villkor och Företagsamma Kvinnor 

hade en snävare målgrupp där främst företagande kvinnor ingick. Strategin att sätta 

dessa målgrupper i centrum kan anses vara en av de faktorer som legat bakom 

samverkansnätverkens initiering av teknikutveckling och annan innovation. Precis som 

i fallet med deras problemrepresentationer, kan alltså även deras strategier placeras vid 

den extrem i Frankelius (2005, sid 215-216) analysfilter som betonar de 

mellanmänskliga relationernas betydelse i samverkansnätverk för innovation. Detta 

samtidigt som även den andra extremen med teknikutveckling har varit relevant i 

SAGA-deltagarnas verksamheter. Att samverkansnätverken har låtit målgruppernas 

behov stå i centrum kan förstås utifrån deras gemensamma fokus på kvinnors 

företagande och innovation. Deras förhoppning har varit att kunna motverka att 

företagare bemöts och bedöms utifrån segregerande och hierarkiska föreställningar om 

kön (jmfr Hirdman 1990). 

 

Inom forskningsinriktningen ’feminist science and technology studies’ har 

användarnas roll lyfts fram som en ingång för att förstå hur kvinnor inte bara är 

passiva konsumenter av den teknik och de innovationer som mestadels produceras i 

mansdominerade miljöer. Via sin användning utövar de inflytande över utformningen 

och nyttan av olika varor och tjänster. Detta har kallats för ’innofusion’, det vill säga 

innovation genom användning (Wilson 2004, sid 88). Teknik och innovation ses då 

inte som någonting som är givet en gång för alla, vilket motiverar att användare 
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involveras redan i utvecklingsprocessen (Berg & Lie 1995, sid 337; Jégou & Manzini 

2008, sid 30). Användare tillskrivs rollen som innovatörer, med potential att nyttja den 

befintliga marknadslogiken för att utveckla mer socialt och ekologiskt hållbara 

produkter och tjänster (Marras 2008, sid 21). Kanske var det en sådan logik som drev 

fram samverkansnätverkens strategi att sätta målgruppen i centrum. Via 

brukarinflytande kunde de förbättra möjligheterna för sina målgrupper att initiera och 

utforma den teknik och innovation som de önskade sig, utifrån sina erfarenheter av att 

använda varor och tjänster i sin vardag. Detta samband är särskilt tydligt i fallet 

SAGA, där utvecklingen av det nya IT-systemet initierades utifrån en undersökning av 

renskötande kvinnors livsvillkor i vid bemärkelse. Även Nyberg (2009, sid 104) har 

visat hur uppfinnande kvinnor i sina samverkansnätverk involverar andra kvinnor 

främst via användartester. I jämförelse har män tilldelats ett betydligt större antal 

roller, som exempelvis rådgivare, finansiärer, tillverkare, återförsäljare, mentorer och 

konsulter.  

 

En tredje strategi som jag identifierat är att de fyra samverkansnätverken organiserat 

nätverk, kluster och innovationssystem för att möta behoven hos sina målgrupper och 

för att skapa lokal och regional utveckling. Emma Resurscentrum hade sedan början 

av 90-talet organiserat nätverk inom turism, kultur och hantverk. Detta låg till grund 

för projektet Klusterbygge ur ett jämställdhetsperspektiv som inbegrep 

kunskapsutveckling, kartläggning och främjande av kluster och innovationssystem i 

kvinnodominerade branscher. Lika Villkor sammanförde länets lokala resurscentra i 

ett regionalt samverkansnätverk, där de gemensamt initierade en klusteranalys av den 

alternativa hälsobranschen som uppmärksammade de senaste årens kraftiga tillväxt av 

nyföretagande kvinnor. De såg även en potential i att stötta utvecklingen av ett kluster 

kring hälsa, vilket resulterade i bildandet av HälsoSam. Även Företagsamma Kvinnor 

initierades som ett regionalt nätverk för länens lokala resurscentra. Tillsammans 

genomförde de en inventering av kluster i kvinnodominerade branscher. Utifrån 

studien bildades Hälsoforum som en gemensam plattform för hälsoföretagare. SAGA 

bildades som ett regionalt samverkansnätverk med tekniskt intresserade kvinnor. Där 
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initierade några av deltagarna en process kring IT-utveckling som de själva beskrivit 

som ett sorts innovationssystem.  

 

Kunskapsutveckling är ytterligare en strategi som kännetecknat de fyra 

samverkansnätverkens verksamheter. Ökade kunskaper om branscher med många 

kvinnor betraktades som ett nödvändigt steg för att kunna stötta utvecklingen av dessa 

näringar. Detta manifesterades i de klusterinventeringar som utfördes av Emma 

Resurscentrum, Företagsamma Kvinnor och Lika Villkor. I Norrbotten inleddes 

processen kring IT-utveckling med ett projekt för att öka kunskaperna om renskötande 

kvinnors livsvillkor ur ett socialt, ekonomiskt och tekniskt perspektiv. Som jag tidigare 

noterat har samverkansnätverken involverat ett brett spektrum av aktörer i denna 

kunskapsutveckling. Utöver högskolor och universitet har de vänt sig till konsulter, 

lärcentra och andra utbildande och kunskapsutvecklande organisationer. 

Samverkansnätverkens insatser för kunskapsutveckling visar att det har varit fruktbart 

för nätverksdeltagarna att själva ta initiativ till att utveckla den kunskap som de ansett 

har saknats om specifika näringsgrenar. Detta tillsammans med de aktörer som de 

ansett har kunnat bidra. Att koppla samman aktörer och branscher på ett annat sätt än 

vad som tidigare gjorts i analyser och organisering av kluster och innovationssystem 

har också visat sig vara värdefullt för samverkansnätverkens verksamheter. På detta 

sätt har samverkansnätverken tagit fram nya kunskapsunderlag som visar på 

möjligheten att omforma de innovationspolitiska satsningarna. Därigenom har de 

bekräftat det orsakssamband som Bacchi (1999) anför i sitt angreppssätt ’What’s the 

problem?’. Det vill säga att en annorlunda problemrepresentation kan ge annorlunda 

resultat när det gäller vilka aktörer och verksamhetsområden som tillåts bidra till och 

gynnas av olika politiska insatser.  

 

Analys utifrån modellens tredje cirkel: Materiella effekter 

Utifrån analysmodellens tredje cirkel uppmärksammar jag i detta avsnitt de materiella 

effekterna av de fyra samverkansnätverkens organisering. De effekter som jag valt att 

fokusera i detta avsnitt utgörs av innovationer och dessas innovationsinnehåll. 

Frankelius (2005) vida syn på innovation har inspirerat min analys av karaktären på de 
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innovationer som enligt min bedömning har anknytning till nätverksdeltagarnas 

verksamheter. Även Blake & Hanson (2005, sid 684-685) resonemang om den lokala 

kontextens betydelse för innovationer och dessas innehåll har bidragit till analysen. 

Därutöver har Bacchis (1999) angreppssätt för att studera problemrepresentation i 

politiken hjälpt mig att belysa de effekter som organiseringen fått. Inte minst effekter 

på möjligheten för olika aktörer och verksamhetsområden att ta del av de resurser som 

fördelas via politik och forskning.  

 

Innovation i de fyra samverkansnätverken  

När jag nu ska analysera de innovationer som har anknytning till de fyra 

samverkansnätverkens verksamheter är det viktigt att hålla i minnet den vida definition 

av innovationsbegreppet som är mest förenlig med det nedifrånperspektiv som jag 

tillämpar som analytisk ansats. I den vida definitionen anses en innovation kunna ta sig 

formen av en metod, en produkt, en produktionsprocess, ett tjänstekoncept eller en 

upplevelse (Frankelius 2005, sid 210). Det nya kan således ta sig en rad olika former. 

Och det nya behöver inte främst bestå av fysiska föremål, utan kan lika gärna bestå av 

nya arrangemang av redan existerande föremål (Barry 1999/2000, sid 65). I den vida 

definitionen av innovation poängteras det dessutom att den som i slutändan avgör 

värdet av en innovation är människor. Men då inte enbart i rollen som konsumenter på 

den privata marknaden utan även i rollen som samhällsmedborgare (Frankelius 2005, 

sid 210). I Tabell 11 presenteras en sammanställning av de exempel på innovationer 

som jag har kunnat urskilja i anknytning till samverkansnätverkens verksamheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 258

Samverkansnätverk Innovationer 
SAGA Fördröjningstolerant system för 

distansöverskridande Internet 
 Infrastruktur för ny skolmodell med 

distansundervisning i hemspråk 
 Nätverksföretag för utveckling av kvinnors 

och ungdomars idéer 
 Hemtjänst till hus i periferin med hjälp av IT  
 Flödesmätare för hästars vattenförbrukning 
 Internetförsäljning av slöjd 
 Barnens rajd 
Emma Resurscentrum Metod för genusanalys och 

jämställdhetsarbete i kluster och 
innovationssystem 

 Turismpärmar 
 Stinas kulturcafé 
Företagsamma Kvinnor Metod för att inventera, stötta och bygga 

kluster i kvinnodominerade branschknippen 
 Trestegsraketen, Idélyftet och 

Bankföljeslagare 
 Fest, bröllop och upplevelser med 

kulturhistoriska inslag 
 Dragvagn 
 Uthyrning av fruntimmer 
Lika Villkor Metod för klusteranalys av branscher där 

många kvinnor driver företag 
 Nätverks- och klusterbygge inom den 

alternativa hälsobranschen 
 Intressanta, attraktiva, och genusmedvetna 

tjänster  
 Riktad affärsrådgivning till kulturföretagare 
 Strategier för strukturpåverkan 
 

Tabell 11. Innovationer med anknytning till de fyra samverkansnätverken 

 

Ovanstående tabell uppvisar en variationsrik uppsättning av nya tjänster, metoder, 

upplevelser och organiseringsformer, vilket stämmer överens med Frankelius (2005, 

sid 210) vida definition av innovation som inkluderar nya metoder, produkter, 

produktionsprocesser, tjänstekoncept och upplevelser. Det som vid en första anblick 

lyser med sin frånvaro är det som står i centrum för de snäva definitionerna av 

innovation, det vill säga innovationer i form av fysiska föremål. Detta skulle kunna 

tolkas som ett tecken på att de verksamhetsområden som samverkansnätverken främst 

har varit aktiva inom, det vill säga service- och upplevelsenäringar, främst givit 
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incitament till innovationer i form av tjänster, metoder och organiseringsformer. Inom 

verksamhetsområden som exempelvis turism, kultur, hälsa och IT är detta kanske inte 

förvånande eftersom de ofta förknippas med just tjänstekoncept.  

 

Dessutom vittnar min tidigare diskussion beträffande svårigheten för 

nätverksdeltagarna att få tillträde till etablerade miljöer för innovation och regional 

utveckling och statens benägenhet att rikta sina innovationsmedel till mansdominerade 

miljöer om att det saknats kontakter och resurser till samverkansnätverkens utveckling 

av innovationer. Inte minst inom vård och omsorg verkar de befintliga systemen för 

innovationsutveckling fungera dåligt (Nählinder & Sundin 2009, sid 102). Dessa yttre 

faktorer kan ha påverkat karaktären på de innovationer som har anknytning till dessa 

samverkansnätverk, på det sätt som Nyberg (2002 & 2009) visat rörande kvinnors 

uppfinnande inom och utom industrin. De uppfinnare som inte är en del av etablerade 

institutioner och professionella nätverk utvecklar ofta produkter som är mindre 

tekniskt sofistikerade än de som utvecklas av uppfinnare som befinner sig inuti dessa 

institutioner och nätverk (Nyberg 2002, sid 215-216). På så sätt kan ’bottom up’ som 

organisatorisk strategi främst antas leda till utveckling av sociala innovationer (Jégou 

& Manzini 2008, sid 29).38  

 

Jag har dock svårt att föreställa mig att de verksamhetsområden som 

nätverksdeltagarna varit aktiva inom enbart skulle ge upphov till innovationer i form 

av tjänster och metoder. Detta eftersom affärsidéer i många näringar består av en 

kombination av tjänster, metoder och fysiska föremål. En alternativ tolkning är att 

nätverksdeltagarna i sina berättelser själva valt att framhålla de resultat som blivit 

synliga som tjänster, metoder och organisering. Detta kan mycket väl vara ett uttryck 

för den tendens som Nyberg (2002, sid 21) uppmärksammat, att de bidrag till att 

utveckla nya föremål som förknippas med kvinnor sällan betraktas som någonting värt 

att tala om i termer av innovation eller teknik. Nyberg (2009, sid 55-56) visar dock att 

kvinnor under det senaste århundradet har stått för en rad patenterade uppfinningar. 

                                                 
38 ’Sociala innovationer’ definieras här som förändringar i de sätt som individer eller grupper agerar för att lösa 
problem eller för att skapa nya möjligheter (Jégou & Manzini 2008, sid 29). 
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Inte minst inom områdena hälsa, hygien och nöje men även inom 

kommunikationsteknik, kemi och textil. Kanske är nätverksdeltagarnas ovilja att 

beskriva de materiella aspekterna av sina innovationer på så sätt ett uttryck för det som 

Amundsdotter (2007, sid 9) kallar ’underordningens vana och bekvämlighet’. Det kan 

upplevas som bekvämt att som kvinna förlita sig på män exempelvis när det gäller att 

ta initiativ eller beslut. Att innovation i form av fysiska föremål främst förknippas med 

män kan då vara en förevändning att som kvinna luta sig tillbaka och acceptera denna 

ordning genom att inte beskriva sin egen innovation på samma sätt. 

 

Enligt de erfarenheter som gjorts i Lyftet kan beskrivningar av kvinnors uppfinnande 

av fysiska föremål bli synliga om man skrapar lite på ytan. Vid ett av 

dialogseminarierna i Västmanland framkom exempelvis att det tjänstebetonade 

koncept som en av nätverksdeltagarna utvecklat kring fest, bröllop och upplevelser 

även inbegrep innovativa blomsterarrangemang och tillverkning av en särskilt 

anpassad handväska. Ett annat exempel är SAGA-deltagarnas utveckling av ett nytt 

system för Internetuppkoppling där det materiella innehållet ansågs vara en viktig - om 

än inte tillräcklig - del av innovationen. Beståndsdelarna i systemet utgjordes nämligen 

av en kombination av nya produkter, tjänster, metoder och organisationsformer. Detta 

skulle kunna innebära att flera av innovationerna i Tabell 11 består både av det som 

blir synligt som metoder, tjänster och organisering, och av det som tar sig form i 

fysiska föremål. Det kan då vara kombinationen av dessa olika ingredienser som utgör 

det nya där befintliga föremål anpassas på ett nytt sätt till en viss metod, tjänst eller 

organisering (jmfr Barry 1999/2000, sid 65; Jégou & Manzini 2008, sid 30). 

Indelningen av innovationer i å ena sidan fysiska föremål och å andra sidan tjänster, 

metoder eller organiseringsformer kan bygga på förutfattade antaganden utifrån ett 

uppifrånperspektiv som analytisk ansats. Sådana förutfattade antaganden kan - utifrån 

ett nedifrånperspektiv - utmanas av beskrivningar som istället fokuserar på samspelet 

mellan de komponenter som varje enskild innovation består av.  
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Målgruppens betydelse för innovation 

I den vida definitionen av innovation poängteras att den som i slutändan avgör värdet 

av en innovation är människor, men då inte enbart i rollen som konsumenter på den 

privata marknaden utan även i rollen som samhällsmedborgare (Frankelius 2005, sid 

210). Här ska jag diskutera den centrala roll som målgruppen spelat för de 

innovationer som har anknytning till de fyra samverkansnätverken. Innovationen av 

IT-systemet i SAGA byggde på samverkan mellan forskare och potentiella användare 

under alla faser i utvecklingsprocessen. Enligt nätverksdeltagarna påverkade detta 

såväl uppkomsten som utformningen av innovationen. Utan denna samverkan hade 

innovationen kanske aldrig uppstått, och troligen inte utformats på samma sätt, till 

exempel när det gäller strävan efter att kunna hålla ett lågt pris gentemot de renskötare 

som ville ha tillgång till det färdiga systemet. Som tidigare gestaltats byggde 

initiativtagarna upp ett nytt innovationssystem med aktörer från olika samhällssektorer 

på olika geografiska nivåer för att få till stånd den utveckling de önskade. Detta 

organisatoriska nytänkande var en förutsättning för att innovationen skulle 

förverkligas på ett sätt som levde upp till deras uttalade önskan att resultatet skulle 

gynna dem själva som renskötselföretagare.  

 

När jag blickar tillbaka på analysen utifrån modellens första och andra cirkel ser jag 

hur de innovationer som har anknytning till de fyra samverkansnätverken avspeglas 

där - dels vad gäller vilka och vems behov som uppmärksammats av innovatörerna, 

dels vad gäller innovationernas utformning. Flera av samverkansnätverken har enligt 

analysmodellens innersta cirkel haft jämställdhet och regional utveckling som mål för 

sina verksamheter. Enligt modellens andra cirkel har de inkluderat kvinnor och 

verksamhetsområden som sysselsätter många kvinnor. Därmed har behoven hos just 

kvinnor uppmärksammats i de innovationer som blir synliga i modellens tredje cirkel. 

De innovationer som utvecklats för att åstadkomma jämställdhet exempelvis inom 

företagande, mikrokrediter och näringslivsutveckling har utformats utifrån behov och 

önskemål hos olika grupper av kvinnor. Detta kan vara en av förklaringarna till att inte 

alla de innovationer som listades ovan har utmynnat i kommersialisering på en privat 

marknad. Enligt Benner (2005, sid 11) är det just kommersialisering som står i 
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centrum för de snäva definitionerna av innovation. I samverkansnätverkens fall verkar 

det i första hand vara målgruppens behov som styrt hur innovationerna gjorts 

tillgängliga. De varianter av tillgängliggörande som dominerat är direkt betalning från 

privatkund, gratis tjänst till privatkund eller indirekt betalning från offentlig 

myndighet.  

 

På detta sätt tycker jag att de fyra samverkansnätverkens verksamheter har synliggjort 

att innovationer kan tas i bruk och skapa ett värde i såväl social som ekonomisk 

mening. I social mening är det främst de potentiella användarnas roll i egenskap av 

medborgare som stått i fokus. Detta utesluter inte att samma användare kan ha fått 

tillgång till innovationen i rollen som konsumenter på den privata marknaden. 

Målgruppen kvinnor som medborgare, användare och konsumenter delas av de fyra 

samverkansnätverken. I övrigt har de emellertid vänt sig till skilda målgrupper. I 

Norrbotten riktades flera av innovationerna till renskötselföretagare, äldre och 

ungdomar. I Västerbotten involverades företagare och andra aktiva inom turism, 

hantverk och kultur. I Västmanland stod företagare i allmänhet i blickfånget. I 

Södermanland uppmärksammades främst företagare och etniska minoriteter. Dessa 

skillnader menar jag understryker vikten av att inte utgå från kategorin ’kvinna’ som 

en gemensam utsiktspunkt varifrån halva delen av befolkningen förväntas inhämta 

liknande sociala erfarenheter. Inte heller är det rimligt att anta att 

samverkansnätverken sinsemellan skulle ha helt överensstämmande agendor (jmfr 

Wajcman 1991, sid 11). 

 

Omvärldens betydelse för innovation 

Utöver målgruppens betydelse för de fyra samverkansnätverkens innovationer har 

flera av innovationerna formats av det bemötande som nätverksdeltagarna fått från 

aktörer i omvärlden. Särskilt vill jag uppmärksamma nätverksdeltagarnas erfarenheter 

av att i bemötandet med omvärlden bli kategoriserade utifrån begränsande 

föreställningar om kön. Detta på ett sätt som hindrat dem att få stöd till sina 

innovationer eller innovationsfrämjande insatser. Därigenom har omvärldens 

bemötande utgjort ett slags maktutövning (jmfr Amundsdotter 2009, sid 193; Ramböll 
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2009, sid 27). Även om de specifika upplevelserna skilde sig nätverksdeltagarna 

emellan hade de alla reagerat på omvärldens begränsande föreställningar om kvinnor 

respektive män - samt om olika näringar utifrån könsfördelning i dessa - i relation till 

företagande och innovation. Ett exempel på detta är hur deltagare i SAGA, Emma 

Resurscentrum och Företagsamma Kvinnor blev hänvisade till insatsområden för 

jämställdhet och riktade insatser för kvinnor. Detta när de i själva verket sökte medel 

från policyprogram inom insatsområden för generella näringslivsåtgärder, där stöd till 

innovationssystem, kluster och IT-utveckling ingått som en del. Den förklaring som 

gavs av nätverksdeltagare i Norrbotten såväl som i Västmanland var att 

insatsområdena varit indelade på ett sådant sätt att samverkansnätverkens initiativ fallit 

mellan stolarna och inte ansetts passa in.  

 

Nätverksdeltagarnas erfarenheter av att kategoriseras som ’kvinnor’ och därmed 

avfärdas från den innovationspolitiska agendan verkar ha påverkat de innovationer 

som har anknytning till de fyra samverkansnätverken. Även erfarenheter av att arbeta i 

näringar med olika könsfördelning verkar ha haft betydelse. Dessa två aspekter har 

påverkat dels vilka och vems behov som innovationerna syftat till att fylla, dels 

utformningen av innovationsinnehållet. Detta återspeglas i samverkansnätverkens 

metoder för klusterinventering, vilka utvecklats utifrån bristen på kunskap om 

kvinnodominerade och könsbalanserade näringars bidrag till innovation och regional 

tillväxt. Även Lika Villkors tjänster inom företagande och organisation byggde på 

erfarenheten att kvinnor och män har olika villkor när det gäller företagande och 

innovation. Vidare utgår många av innovationerna från de kvinnodominerade eller 

könsbalanserade områdena turism, kultur och hälsa, vilket avspeglar att flera av 

samverkansnätverkens verksamheter bedrivits just på dessa områden utifrån de behov 

som identifierats bland deras målgrupper.  

 

Samtidigt har erfarenheter från mansdominerade områden påverkat några av de 

innovationer som har anknytning till de fyra samverkansnätverken. Exempelvis när det 

gäller systemet för distansöverbryggande Internet, där IT setts som en framkomlig väg 

för att åstadkomma jämställdhet inom renskötseln. Kopplingen mellan innovationer 
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och erfarenheter från en könssegregerad arbetsmarknad bekräftar det resonemang som 

Blake & Hanson (2005, sid 684-685) för angående den lokala kontextens betydelse för 

innovationer och dessas innehåll. Den lokala kontexten ska enligt Blake & Hanson 

förstås både i geografisk och i social bemärkelse, vilket jag menar överensstämmer 

med min empiri. De behov som identifierats hos samverkansnätverkens målgrupper 

verkar - tillsammans med erfarenheterna hos nätverksdeltagarna av att arbeta inom 

näringar med olika könsfördelning - ha utgjort en social och geografisk kontext som 

skapat innovation. Detta i betydelsen att upplevd ojämställdhet eller 

glesbygdsområden har utgjort utmaningar som lösts genom utveckling av en ny 

produkt, tjänst eller metod. Detta tycker jag blir särskilt synligt i Lika Villkors 

innovation av strategier för strukturpåverkan som motiverades av nätverksdeltagarnas 

upplevelse att många kvinnor inte känt sig välkomna att delta i kommunens och länets 

sammankomster som rört företagande och innovation. Även i SAGA-deltagarnas 

system för Internetuppkoppling ser jag hur den sociala och geografiska kontexten 

påverkat uppkomsten av innovationer, utifrån kvinnors behov av att kunna stanna i 

sommarbeteslandet längre än vad som dåvarande infrastruktur för kommunikationer 

tillät. Den geografiska och sociala kontexten verkar även ha påverkat hur innovationer 

utformas. Till exempel anpassades storleken på mikrokrediterna till kvinnor i etniska 

minoriteter i Södermanland till behovet av minskad risk och ökade möjligheter att få 

banklån. Även utformningen av innovationen med uthyrning av ”fruntimmer” i 

Västmanland påverkades av innovatörens egen erfarenhet av att leva och verka som 

butiksägare på en viss ort.  

 

Ojämställdhet som drivkraft för innovation 

Flera av de innovationer som har anknytning till de fyra samverkansnätverken kan 

betraktas som sprungna ur upplevelsen av samhället som ojämställt vad gäller 

fördelningen av resurser, inflytande, tolkningsföreträde och representation. 

Ojämställdhet har dels utgjort en drivkraft för innovation, dels påverkat utformningen 

av innovationer. Ojämställdhet har varit en drivkraft för innovation i metoden för 

mikrokrediter till kvinnor från etniska minoriteter i Södermanland, för metoderna för 

klusterinventering i Västmanland, Västerbotten och Södermanland, samt för den 
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ekonomiska föreningen i Norrbotten som startades för att stötta förverkligandet av 

kvinnors idéer. Uppfattningen att samhället är ojämställt har påverkat utformningen av 

flera innovationer med anknytning till samverkansnätverken. IT-systemet i Norrbotten 

utformades exempelvis för att vara lika lätt att använda för renskötande kvinnor som 

för renskötande män och klusterbygget i Södermanland var anpassat till behoven hos 

både företagande kvinnor och män i den alternativa hälsobranschen.  

 

Att undersöka vilken marknad vars efterfrågan möts av ett innovationssystem har 

lanserats som ett alternativt sätt att analysera vilka som drar nytta av de offentliga 

medlen för utveckling av sådana samverkansnätverk (Balkmar & Nyberg 2006, sid 7). 

Bland annat har det noterats att flera av de innovationssystem som fått medel via det 

nationella programmet Vinnväxt har motiverat sina innovationer med att det finns en 

efterfrågan på miljövänliga lösningar genom den miljöpolitik som staten bedrivit. 

Enligt samma logik vore det möjligt att motivera innovationer även utifrån statens 

ambition att jämställdhet ska integreras i alla politikområden (ibid, sid 32). 

Vetenskapshistorikern Londa Schiebinger (2008, sid 4) introducerar begreppet 

’gendered innovations’ för att beskriva hur jämställdhetsarbete och genusanalys kan 

vara en drivkraft för innovation. Hon förklarar sambandet på följande sätt:  

 

”By gendered innovations I mean transformations in the personnel, 

cultures, and content of science and engineering brought about by efforts to 

remove gender bias from these fields (…) Gender analysis, when applied 

rigorously and creatively, has the potential to enhance human knowledge 

and technical systems by opening them to new perspectives, new questions 

and new missions.” 

 

I sin studie av de nordiska ländernas innovationspolitik har Pettersson (2007, sid 33) 

sett exempel på hur sociala innovationer lyfts fram som nödvändiga för att förebygga 

att samhällsutvecklingen motverkar ekonomisk och teknisk utveckling. I det 

europeiska projektet EMUDE har sociala innovationer visat sig utgöra en drivkraft för 

teknisk utveckling och produktinnovation (Jégou & Manzini 2008, sid 20). De fyra 
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samverkansnätverkens innovationer kan i detta sammanhang av socialt motiverade 

innovationer liknas vid det som kommit att kallas för ’demokratiska innovationer’ 

(Smith 2005, sid 8-10). Sådana innovationer motiveras av att de tros öka demokratin 

och syftar bland annat till att förbättra kommunikationen mellan väljare och politiker, 

uppmuntra medborgarna till politiskt engagemang, samt bereda medborgarna en plats i 

det offentliga beslutsfattandet. Ett samlingsbegrepp för innovationer som utvecklas ur 

en strävan efter jämställdhet, miljövänlighet eller andra sociala och kulturella tillstånd 

är ’hållbara innovationer’ (Jégou & Manzini 2008, sid 20).  

 

Analys utifrån modellens fjärde cirkel: Immateriella effekter 

När jag nu går vidare till att analysera det empiriska materialet utifrån analysmodellens 

fjärde cirkel uppmärksammar jag de immateriella effekterna av de fyra 

samverkansnätverkens organisering. Begreppet ’immateriell’ syftar på de 

konsekvenser och resultat som inte tar sig materiell form. Denna sorts effekter består 

av visioner om vilka sociala tillstånd som är eftersträvansvärda i politik och forskning. 

’Ekonomisk tillväxt’ och ’hållbar utveckling’ är två exempel på sådana sociala 

tillstånd. Till analysmodellens fjärde cirkel har Frankelius (2005) angreppssätt för 

studier av innovationssystem bidragit genom att rikta strålkastarljuset mot de 

antaganden som kännetecknar en verksamhet. Dessa antaganden indikerar vilka sorters 

immateriella effekter i samhället som eftersträvas. Även Frankelius vida syn på hur 

innovationer kan komma till nytta i samhället har bidragit till min analys. Medan nytta 

utifrån ett uppifrånperspektiv avgränsas till att enbart röra kommersialisering av en 

innovation, omfattas flera olika sorters nytta i ett nedifrånperspektiv.  

 

Det sociala tillstånd som samverkansnätverken eftersträvat kännetecknas av en 

upplösning dels av kategorier och dikotomier baserade på segregerande 

genuskonstruktioner, dels av hierarkiserande värderingar och prioriteringar av 

innovationer och innovationssystem som baserats på dessa kategorier och dikotomier 

(jmfr Hirdman 1990; Lindberg 2008, 2009, 2010). I den alternativa syn på 

innovationssystem och innovationspolitik som de fyra samverkansnätverken föreslagit 

tillskrivs hittills bortdefinierade och lågprioriterade aktörer centrala positioner som 
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innovatörer och innovationsfrämjare. De har visat hur innovationer har utvecklats och 

spridits i de geografiska och sociala kontexter där de varit verksamma. Därigenom har 

de utvidgat spektrat av vilka aktörer, verksamhetsområden och innovationer som 

betraktas som relevanta i samverkansnätverk för innovation. Denna utvidgning följer 

samma logik som Frankelius (2005, sid 210 & 215-217) vida definition av innovation 

och antagandet att såväl sociala relationer som teknisk utveckling har betydelse för hur 

innovationer uppstår i organiseringen av samverkansnätverk för innovation. På det 

immateriella plan som fokuseras i den fjärde cirkeln har de fyra samverkansnätverken 

genom det utvidgade spektrat strävat efter ett tillstånd som ligger nära det som kallats 

för ’hållbar utveckling’. Detta sociala tillstånd har utgjort ett övergripande mål för den 

regionala utvecklingspolitiken i Sverige.39 Hållbar utveckling omfattar tre 

dimensioner: en ekonomisk, en ekologisk och en social. Regeringens vision för ett 

hållbart samhälle har varit ”solidaritet och rättvisa i alla länder, mellan länder och 

mellan generationer” (Regeringskansliet 2005/2006, sid 1 & 7).  

 

I fallet med de fyra samverkansnätverken har den ekologiska dimensionen tonats ned 

till förmån för den första och den sista dimensionen, även om miljöaspekten förekom i 

SAGA-deltagarnas visioner och i Emma Resurscentrums verksamhetsområden. Inom 

den första och den sista dimensionen av hållbar utveckling - den ekonomiska och den 

sociala - har samverkansnätverken främst fokuserat jämställdhet i relation till 

företagande och innovation. Genom sin utmaning av centrala verktyg och begrepp 

inom innovationspolitik och innovationsforskning har de exponerat hur dessa bygger 

på segregerande och hierarkiska föreställningar om såväl genus som innovation. 

Vidare har deras verksamheter synliggjort hur dessa föreställningar fått materiella 

effekter i form av olika prioritering av aktörer, verksamhetsområden och innovationer i 

innovationspolitiken. Utifrån detta menar jag att samverkansnätverkens verksamheter 

på det immateriella planet har eftersträvat ett tillstånd av hållbar utveckling på ett sätt 

                                                 
39 Sedan en borgerlig regering tog över makten i Sverige 2006 har ’hållbar utveckling’ omformulerats som 
övergripande mål till att istället lyda ’hållbar tillväxt’ (www.regeringen.se/sb/d/2498/a/91394 17 juni 2010). 
Begreppet ’hållbar utveckling’ har samtidigt avgränsats till att främst röra den ekologiska dimensionen 
(www.regeringen.se/sb/d/1591 17 juni 2010). Lämpligheten i att ha ’tillväxt’ som politiskt mål har ifrågasatts av 
såväl forskare som organisationer (Hudson 2010, sid 5; www.degrowth.eu 18 juni 2010; www.degrowth.net 18 
juni 2010).  
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som betonat det ömsesidiga beroendet mellan den ekonomiska och den sociala 

dimensionen.  

 

Sammanfattning och avstamp 

I detta kapitel har jag använt erfarenheterna från de fyra samverkansnätverkens 

insatser för att främja kvinnors företagande och innovation till att utmana befintlig 

innovationsforskning och innovationspolitik. Min analytiska referensram har hjälpt till 

att belysa denna utmaning. Där ingår bland annat teorier om nedifrånperspektiv i 

studier av politik, om görande av kön i politik och forskning, samt om organisering 

och klassificering av innovationssystem. Samverkansnätverkens verksamheter har i 

kapitlet analyserats utifrån de fyra cirklar som ingår i den analysmodell för 

genusforskning om innovationssystem jag valt att tillämpa. I ljuset av modellens 

innersta cirkel - problemrepresentation - har jag gestaltat de antaganden och det fokus 

som samverkansnätverkens verksamheter har utgått ifrån. I relation till modellens 

andra cirkel - organisering - har jag uppmärksammat de aktörer, verksamhetsområden 

och strategier som samverkansnätverken har haft nytta av. Den tredje cirkeln - 

materiella effekter - har synliggjort de innovationer som har anknytning till 

nätverksdeltagarna. Slutligen har den fjärde cirkeln - immateriella effekter - bidragit 

till att gestalta hur samverkansnätverkens verksamheter har strävat mot ett visst socialt 

tillstånd. I det följande kapitlet - som är avhandlingens sista - drar jag några slutsatser 

om hur kön görs i innovationsforskning och innovationspolitik i ljuset av 

samverkansnätverkens organisering. 
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7. Hur kön görs i innovationsforskning och innovationspolitik 

– slutsatser och diskussion 
 

I detta avslutande kapitel drar jag slutsatser om hur kön görs i innovationsforskning 

och innovationspolitik utifrån mitt empiriska material från de fyra 

samverkansnätverkens främjande av kvinnors företagande och innovation. I dessa 

slutsatser urskiljer jag den teoriutveckling och politiska förändring som den empiriska 

analysen bidrar till. Dessutom diskuterar jag resultatens giltighet i ljuset av mina 

kunskapsutvecklande ambitioner. Slutligen tar jag upp behovet av framtida forskning 

om genus i innovationspolitik och innovationssystem. 

 

Genom att i detta kapitel dra slutsatser om de fyra samverkansnätverkens 

verksamheter i relation till innovationspolitik och innovationsforskning vill jag 

uppfylla det övergripande syftet med min avhandling. Syftet är att utforska hur 

spänningsfältet mellan ett uppifrån- och ett nedifrånperspektiv påverkar hur kön görs i 

innovationsforskning och innovationspolitik. I avhandlingens inledande kapitel 

presenterade jag tre forskningsfrågor som skulle hjälpa mig att uppfylla syftet. Dessa 

forskningsfrågor var:  

 

1) Vad kännetecknar insatser för att främja kvinnors företagande och innovation? 

2) Vilket handlingsutrymme skapar spänningsfältet mellan ett uppifrån- och ett 

nedifrånperspektiv att betrakta dessa insatser som exempel på 

innovationssystem? 

3) Hur kan nyttjandet av detta handlingsutrymme belysa hur kön görs i 

innovationsforskning och innovationspolitik? 

 

De tre forskningsfrågorna adresserar olika aspekter av hur kön görs i 

innovationsforskning och innovationspolitik. I min strävan att uppfylla avhandlingens 

syfte kommer jag i följande avsnitt att besvara dessa forskningsfrågor var för sig. 

Därefter sammanför jag dessa svar till en helhetsbild som kastar ljus över syftet. I 
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anslutning till varje forskningsfråga diskuterar jag resultatens giltighet i ljuset av mina 

kunskapsutvecklande ambitioner. Dessa ambitioner är särskilt kopplade till den 

interaktiva forskningsansats jag har använt. Min avhandling kännetecknas av en 

nydanande kombination av en interaktiv forskningsansats, genusteorier och teorier om 

innovationssystem och innovationspolitik. Tack vare denna kombination har jag i 

samverkan med de fyra samverkansnätverken kunnat gestalta deras verksamheter och 

hur de har utmanat befintlig innovationspolitik och innovationsforskning. Den 

interaktiva forskningsansatsen har tillsammans med ett nedifrånperspektiv som 

analytisk ansats gjort det möjligt att utveckla kunskap på ett sätt som inkluderat några 

av de röster som tidigare har marginaliserats i innovationsforskningen. Förutsättningen 

för detta har varit den interaktiva ansatsens betoning av att sammanföra många olika 

sorters kunskap och strävan efter jämlika relationer mellan forskare och berörda. Dels 

har nätverksdeltagarna fört upp ett policyproblem på forskningsagendan som tidigare 

inte uppmärksammats i någon större utsträckning. Dels har nätverksdeltagarna bidragit 

till att analysera och utveckla lösningar till detta problem, såväl inom ramen för deras 

egna verksamheter som i det gemensamma projektet Lyftet. Denna samverkan mellan 

forskare och berörda utgör ett avstamp när jag i detta kapitel rannsakar innehållet i 

mina slutsatser med målet att bedöma resultatens giltighet.  

 

Kännetecken för de fyra samverkansnätverkens insatser  

Min första forskningsfråga rör vad som kännetecknar de fyra samverkansnätverkens 

insatser för att främja kvinnors företagande och innovation. I min strävan efter att 

besvara denna fråga kan analysen av de fyra samverkansnätverkens verksamheter 

utifrån cirkelmodellen bidra med relevanta ledtrådar. Analysen visar att de enligt 

modellens innersta cirkel - Problemrepresentation - delar uppfattningen att det råder 

olika villkor för kvinnor och män i samhället vad gäller företagande och innovation. 

Därför har de arbetat för att uppnå jämställdhet mellan män och kvinnor på dessa 

områden. De antaganden som verksamheterna bygger på säger att såväl kvinnor som 

män vill och kan utveckla företag och innovationer och att såväl kvinnor som män vill 

och kan leva och verka där de själva valt att göra detta. Nätverksdeltagarna menade att 

myndigheterna bör ta till vara på denna vilja och kompetens i sina policyprogram. De 
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ansåg också att det behövs nya arenor för utveckling av innovationer, idéer och 

visioner, där kvinnor kan känna sig välkomna. I ljuset av Bacchis (1999, sid 12-13) 

angreppssätt för att studera problemrepresentation i politiken kan detta tolkas som att 

samverkansnätverken har föreslagit en sorts ”alternativa diagnoser” när det gäller 

villkoren för företagande och innovation.   

 

Vad gäller giltigheten i dessa resultat utifrån analysmodellens innersta cirkel kan det 

ifrågasättas om gestaltningen av de fyra samverkansnätverkens bakgrund, vision, syfte 

och nuläge verkligen avspeglar nätverksdeltagarnas egna problemrepresentationer. En 

alternativ tolkning skulle kunna vara att de problemrepresentationer som 

nätverksdeltagarna givit uttryck för snarast är en reaktion på de villkor som satts upp 

för finansiering av samverkansnätverkens verksamheter i de befintliga 

policyprogrammen för kvinnors företagande, resurscentra för kvinnor, jämställdhet 

och renskötsel. I och med att nätverksdeltagarna återkommande blivit hänvisade till 

dessa program kan de ha anpassat beskrivningarna av sina verksamheter till det som 

belönas i programmen. Att nätverksdeltagarna betonat vikten av att balansera 

ekonomisk utveckling med social sådan, av jämställdhet mellan kvinnor och män, 

samt av sociala processer i innovation kan då tolkas som en reaktion snarare än som ett 

uttryck för samverkansnätverkens problemrepresentationer så som de skulle ha 

uttryckts om de inte var ”inspärrade” av just dessa policyprogram (jmfr Sabatier 1986, 

sid 34-36; Johansson 1997, sid 215; Wijkström & af Malmborg 2005, sid 84; Wistus 

2010, sid 56).   

 

Analysen utifrån modellens andra cirkel - Organisering - visar hur de fyra 

samverkansnätverken har involverat aktörer från fyra olika samhällssektorer: offentlig, 

privat, akademisk och ideell/civil sektor. Via den ideella/civila sektorn bidrar 

nätverksdeltagarna till regional utveckling och ekonomisk tillväxt med en sorts 

”osynlig valuta” i form av ideella arbetsinsatser. Den andra cirkeln avslöjar också att 

de verksamhetsområden som flera av samverkansnätverken har riktat sina insatser till 

främst bestått av service- och upplevelsenäringar, som mestadels är kvinnodominerade 

eller könsbalanserade näringsgrenar. Ett av samverkansnätverken var däremot i lika 
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stor utsträckning verksamma inom IT-utveckling, som är en mansdominerad 

näringsgren. Därigenom är det främst kvinnor och branscher med många kvinnor som 

stått i centrum och gynnats av samverkansnätverkens verksamheter (jmfr Bacchi 1999, 

sid 12-13). Vidare ger den andra cirkeln en bild av hur de bland annat har använt sig 

av gränsöverskridanden, kunskapsutveckling och målgruppsfokus som strategier. En 

medveten organisering av nätverk, kluster och innovationssystem har också varit en 

återkommande strategi.  

 

Vad gäller giltigheten i dessa resultat utifrån analysmodellens andra cirkel kan det 

diskuteras hur mina slutsatser om vilka aktörer som har involverats i de fyra 

samverkansnätverkens verksamheter skulle kunna ha sett annorlunda ut. I mina 

slutsatser betonas samverkansnätverkens utmaning av triple helix som teoretiskt 

begrepp och politiskt verktyg i innovationsforskning och innovationspolitik via deras 

inkludering av ideell/civil sektor vid sidan av den privata, offentliga och akademiska 

sektorn. Det skulle emellertid kunna vara så att även de kluster och innovationssystem 

som prioriterats i nuvarande politik och forskning organiserat sina samverkansnätverk 

på detta vis. Den ideella/civila sektorn kan där exempelvis ha involverats genom att 

innovationssystemet/klustret är organiserat som en ideell förening, en ekonomisk 

förening eller en stiftelse. Så är fallet i Tillväxtverkets regionala klusterprogram där 

flera av klustren har ideella/civila organisationsformer (Uddén 2009, sid 10). Den 

ideella/civila sektorn kan även vara involverad via de deltagare som representerar 

företagarföreningar och dylika organisationer. Triple helix används då som en modell 

för politisk styrning och teoretisk analys samtidigt som en mer omfattande 

organiseringsmodell tillämpas av samverkansnätverken i praktiken.  

 

Vidare kan giltigheten diskuteras i resultatet rörande samverkansnätverkens val att 

främst rikta sina verksamheter till kvinnor som målgrupp och näringar med många 

kvinnor (med undantag för SAGA som i lika stor utsträckning fokuserat IT, som är en 

mansdominerad näring). Detta val framställs i analysen som en följd av att 

samverkansnätverkens insatser syftat till att främja kvinnors företagande och 

innovation. Denna förklaring bygger dock på ett cirkelresonemang, där orsak och 
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verkan är desamma: kvinnor och näringar med många kvinnor fokuseras för att 

kvinnors företagande och innovation står i centrum. Den verkliga orsaken förblir dold i 

detta resonemang. En alternativ tolkning skulle kunna vara att samverkansnätverken 

fokuserat kvinnor och näringar med många kvinnor för att det är de aktörer och 

områden som lyfts fram i de policyprogram som nätverksdeltagarna återkommande 

hänvisas till. I och med att de själva tillhör kategorin ’kvinnor’ förpassas de till de 

statliga stöd som riktas just till denna kategori (jmfr Sabatier 1986, sid 34-36; 

Johansson 1997, sid 215; Wijkström & af Malmborg 2005, sid 84; Wistus 2010, sid 

56). Följden blir att de övriga stöd som staten erbjuder reserveras för män och 

mansdominerade näringar. Detta kan tolkas som ett uttryck för en manlig norm i de 

statliga stödstrukturerna, där kvinnor framställs som avvikande utifrån segregerande 

och hierarkiska föreställningar om kön (jmfr Hirdman 1990, sid 96-97; Wendt Höjer & 

Åse 1999, sid 13; Eduards 2002, sid 155).    

 

Enligt modellens tredje cirkel - Materiella effekter - har en rad innovationer 

anknytning till nätverksdeltagarnas verksamheter. Dessa innovationer har tagit sig 

uttryck i nya tjänster, metoder, upplevelser och organiseringsformer. Innovationer i 

form av nya produkter har varit svårare att urskilja, möjligen på grund av att de fyra 

samverkansnätverken haft begränsade resurser och kontakter i utvecklingen av sina 

innovationer. Det kan också vara så att nätverksdeltagarna i sina beskrivningar valt att 

betona andra delar av innovationerna. Flera av innovationerna har uppstått och 

utformats utifrån behoven hos samverkansnätverkens målgrupper, som till största 

delen bestått av olika grupper med kvinnor (exempelvis företagande kvinnor eller 

kvinnor i etniska minoriteter). Omvärldens reaktioner på nätverksdeltagarnas initiativ 

visar att de inte ansetts passa in i de normer som innovationspolitiken förmedlar, vilket 

har lett till att de tvingats söka andra vägar för att förverkliga sina idéer (jmfr Nyberg 

2002; Cooke m.fl. 2004). På så sätt har även upplevelsen av samhället som ojämställt 

varit en drivkraft i vissa av samverkansnätverkens innovationer.    

 

Vad gäller giltigheten i dessa resultat utifrån analysmodellens tredje cirkel kan det 

diskuteras hur mina slutsatser om vilka innovationer som har anknytning till i de fyra 
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samverkansnätverkens verksamheter skulle kunna ha sett annorlunda ut. Det bör 

noteras att mitt försök att urskilja konkreta resultat av samverkansnätverkens 

organisering är ett slags experiment där jag hörsammat nätverksdeltagarnas önskan att 

bli betraktade på samma sätt som de innovationssystem och kluster som prioriterats i 

innovationspolitik och innovationsforskning. Som resultaten visar kunde flera 

innovationer urskiljas i anslutning till varje samverkansnätverk. Vid 

dialogseminarierna bekräftades och kompletterades uppgifterna om dessa innovationer 

av nätverksdeltagarna. Nästan alla innovationer beskrevs dock främst i termer av 

tjänster, metoder och upplevelser. Detta avviker från den snäva definition av 

innovation som tillämpats i innovationspolitik och innovationsforskning, där 

innovationer i första hand definieras som nya fysiska föremål. En alternativ tolkning 

skulle kunna vara att de aktörer (kvinnor) och verksamhetsområden (näringar med 

många kvinnor) som samverkansnätverken fokuserat inte genererar den typ av 

innovationer som premieras i innovationspolitiken och innovationsforskningen. Denna 

tolkning har likheter med det samband som tidigare forskning har funnit mellan 

’bottom up’ som organisatorisk strategi och sociala innovationer (jmfr Jégou & 

Manzini 2008, sid 29).  

       

Analysmodellens fjärde cirkel - Immateriella effekter - har hjälpt mig att rannsaka hur 

de fyra samverkansnätverkens verksamheter har strävat efter att bidra till ’hållbar 

utveckling’. Detta på ett sätt som betonar de sociala och ekonomiska dimensionerna 

lika mycket (jmfr Frankelius 2005, sid 215-217). Nätverksdeltagarna har utmanat 

centrala verktyg och begrepp i innovationspolitik och innovationsforskning genom att 

sträva efter att upplösa de kategorier och dikotomier som deltagarna ansett bygga på 

isärhållande och hierarkiska genuskonstruktioner. De har också utmanat den befintliga 

politiken och forskningen genom att vidga spektrat av relevanta komponenter så att de 

omfattat alla de aktörer, roller, verksamhetsområden, visioner, strategier, 

organisationsformer och resultat som nätverksdeltagarna ansett spelar roll i 

organisering av samverkansnätverk för innovation (jmfr Berglund & Johansson 2007, 

sid 501). På så sätt har samverkansnätverkens utmaning skapat möjligheter för nya 

aktörer att identifiera sig som innovatörer och innovationsfrämjare. Det vill säga för de 
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aktörer som hittills givits en låg prioritet i innovationsforskning och 

innovationspolitik. Det sociala tillstånd som samverkansnätverken eftersträvat har 

därmed kännetecknats av två saker. Dels en upplösning av kategorier och dikotomier 

baserade på segregerande genuskonstruktioner. Dels en upplösning av hierarkiserande 

värderingar och prioriteringar av innovationer och innovationssystem som baserats på 

dessa kategorier och dikotomier (jmfr Hirdman 1990).  

 

Vad gäller giltigheten i dessa resultat utifrån analysmodellens fjärde cirkel kan det 

diskuteras hur mina slutsatser om konsekvenser och resultat av de fyra 

samverkansnätverkens som inte tagit sig materiell form skulle kunna sett annorlunda 

ut. En alternativ tolkning av resultatet skulle kunna vara att inte ens 

samverkansnätverkens försök att likställa kvinnor och män (eller näringar med många 

kvinnor och mansdominerade näringar) har lyckats åstadkomma en upplösning av 

segregerande och hierarkiska genuskonstruktioner som immateriell effekt. Även 

nätverksdeltagarna gör kön när de bedriver sina verksamheter och detta på ett sätt som 

betonar ’kvinnor’ som kategori (jmfr Wajcman 1991, sid 11; Walby 2005, sid 329; 

Blomberg 2008, sid 67). Det stärker också mannen som norm i innovationspolitiken 

och innovationsforskningen (jmfr Wendt Höjer & Åse 1999, sid 13). Detta genom att 

kräva att även kvinnor och näringar med många kvinnor ska omfattas av satsningarna 

på innovationssystem och kluster snarare än att dessa typer av samverkansnätverk bör 

förkastas till förmån för dem som tillämpas i de miljöer som samlar fler kvinnor.   

 

Den slutsats jag drar utifrån min forskningsfråga om vad som kännetecknar de fyra 

samverkansnätverkens insatser är att de fyra samverkansnätverken har organiserat sina 

verksamheter utifrån problemrepresentationen att det råder olika villkor för kvinnor 

och män i företagande och innovation; kring kategorin ’kvinnor’ som främsta 

målgrupp; med engagemang från såväl offentlig, privat, akademisk som ideell/civil 

sektor; omfattande främst näringar med många kvinnor men även mansdominerade 

näringar; resulterande i en rad innovationer och strävande efter ett socialt tillstånd av 

’hållbar utveckling’. Denna slutsats bygger på den kunskap som utvecklats vid 

dialogseminarier och i nätverksdeltagarnas befintliga textmaterial. Därigenom har 
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resultaten kommit att präglas av nätverksdeltagarnas egna formuleringar och analyser. 

Samtidigt har dessa formuleringar och analyser begränsats av ramarna för 

dialogseminarierna. Begränsningen av tid och resurser i kombination med stora 

geografiska avstånd medförde att det endast anordnades mellan två och tre 

dialogseminarier med varje samverkansnätverk. På så sätt har nätverksdeltagarnas 

inflytande över kunskapsutvecklingen begränsats till förmån för min egen röst som 

forskare. Kanske skulle gestaltningen av samverkansnätverkens verksamheter ha sett 

annorlunda ut om nätverksdeltagarna hade givits fler tillfällen till dialog och därmed 

kontinuerligt kunnat justera mina analyser som forskare. Fler tillfällen till 

återkommande prövning och reflektion skulle ha kunnat bidra till att öka 

processvaliditeten i forskningen (jmfr Herr & Anderson 2005, sid 55-56).  

 

Den första delen av mina slutsatser - som adresserar min forskningsfråga om vad som 

kännetecknar de fyra samverkansnätverkens insatser - speglar den analys som gjorts av 

nätverksdeltagarnas problemrepresentation, organisering, materiella och immateriella 

effekter utifrån den analysmodell för genusforskning om innovationssystem som jag 

valt att tillämpa. I och med att modellen har sitt ursprung i samverkansnätverkens egen 

kontext är den analys som modellen hjälpt till att generera färgad av 

nätverksdeltagarnas verklighetsuppfattningar. På så sätt stämmer analysen överens 

med den interaktiva ansatsens betoning av att sammanföra många olika sorters 

kunskap (jmfr Winther Jörgensen 2008, sid 349 & 360). Samtidigt kan det förstås 

diskuteras hur resultaten från de olika cirklarna skulle kunna tolkas på ett annorlunda 

sätt än vad jag har valt att göra.  

   

De fyra samverkansnätverken som exempel på innovationssystem 

Min andra forskningsfråga rör vilket handlingsutrymme som spänningsfältet mellan ett 

uppifrån- och ett nedifrånperspektiv skapar att betrakta insatser för att främja kvinnors 

företagande och innovation som exempel på innovationssystem. Min analys av 

empirin från de fyra samverkansnätverken visar att de i sin organisering har samlat 

aktörer från olika samhällssektorer som tillsammans har utvecklat ny kunskap som gett 

upphov till innovationer. Eftersom detta stämmer överens med den definition av 
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innovationssystem som tillämpats i forskning och politik drar jag slutsatsen att de fyra 

samverkansnätverken mycket väl kan betraktas som exempel på sådana (jmfr 

Marklund m.fl. 2004, sid 3; Asheim 2005, sid 33-34; Frykfors 2005, sid 6). Denna 

slutsats utmanar merparten av den befintliga innovationsforskningen och 

innovationspolitiken. Detta eftersom de prioriteringar som gjorts där sällan har 

omfattat samverkansnätverk för innovation där kvinnors företagande och innovation 

har utgjort en betydande del (Lindberg 2008, 2009, 2010).  

 

Anledningen till att de fyra samverkansnätverken i min avhandling framträder som 

relevanta aktörer i sammanhanget har att göra med att jag har tillämpat ett 

nedifrånperspektiv som analytisk ansats, där marginaliserade aktörer inte har avfärdats 

i förväg (jmfr Sabatier 1986, sid 148; Carlsson 1996, sid 527 & 532). Detta avviker 

från det uppifrånperspektiv som har övervägt som ansats och styrmedel i 

innovationsforskning och innovationspolitik, där vissa aktörer och 

verksamhetsområden i förväg har utpekats som mer relevanta än andra (jmfr 

Sannerstedt 2001, sid 24-25). På liknande sätt menar jag att en vid syn på innovation 

och innovationssystem har utgjort en förutsättning för att göra de fyra 

samverkansnätverken synliga som innovationssystem. I den vida synen 

uppmärksammas nämligen hur innovation till lika delar är beroende av organisatorisk, 

ekonomisk och marknadsbaserad kunskap och hur innovationssystem påverkas av 

människor, kompetens, relationer och interaktion (jmfr Frykfors 2005, sid 6; Lundvall 

2006b, sid 11-12). Den visa synen innebär en öppenhet gentemot många olika 

näringsgrenar, formationer och aktörer. Detta kontrasterar mot en snäv syn på 

innovation och innovationssystem. En sådan inkluderar främst de näringar som 

uppfattas som tillväxtskapande och de formationer och aktörer som redan finns i 

medvetandet hos de tjänstemän och politiker som haft i uppgift att inventera och 

främja innovationssystem och kluster. På detta sätt har spänningsfältet mellan ett 

uppifrån- och ett nedifrånperspektiv skapat ett handlingsutrymme att betrakta insatser 

för att främja kvinnors företagande och innovation som exempel på innovationssystem 

(jmfr Fenstermaker & West 2002, sid 218; Thurén 2003, sid 71-72). Likaså har 

spänningsfältet mellan en snäv och en vid syn på innovation och innovationssystem 
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bidragit till detta. 

 

Vilken typ av innovationssystem är det då som de fyra samverkansnätverken har 

organiserat? Utifrån SAGA-deltagarnas fokus på teknisk utveckling kan det vara 

befogat att klassa deras samverkansnätverk som ett ’teknologiskt innovationssystem’ 

(jmfr Eklund 2007, sid 81; Laestadius 2007, sid 41). Där överbryggs geografiska och 

branschmässiga gränser i strävan att bygga upp nya teknologiska system, vilket har 

karaktäriserat processen kring utvecklingen av det nya systemet för 

Internetuppkoppling. Samtidigt kan de fyra samverkansnätverkens organisering även 

liknas vid ’regionala innovationssystem’ (jmfr Rimmerfeldt 2005a; Lavén 2008, sid 

66). Detta i och med att den geografiska kontexten återkommande betonades i 

samverkansnätverkens problembilder. Det egna länet ansågs sätta ramarna för 

verksamheterna. Vidare har de fyra samverkansnätverken bedrivit sina verksamheter 

inom en rad specifika verksamhetsområden. Därmed skulle ’sektoriella 

innovationssystem’ kunna vara en relevant etikett att använda i anknytning till deras 

organisering (jmfr Rimmerfeldt 2005a; Lavén 2008, sid 66). Denna sorts 

innovationssystem utgår från specifika verksamhetsområden som förenar aktörer från 

olika samhällssektorer. Att de fyra samverkansnätverken liknar flera olika typer av 

innovationssystem på en och samma gång visar att en vid syn på innovation och 

innovationssystem kan synliggöra hur klassificeringar av innovationssystem bygger på 

teoretiska gränsdragningar som inte alltid motsvaras av den mångfald och dynamik 

som empirin uppvisar. 

 

Det är dock inte tillräckligt att konstatera att de fyra samverkansnätverken utgör 

exempel på innovationssystem. Minst lika viktigt är det att understryka hur de har 

utmanat flera av de modeller och antaganden som tillämpats i forskning och politik för 

att förstå hur innovationssystem, triple helix och kluster organiseras. De har bland 

annat ifrågasatt uppfattningen att sådana samverkansnätverk för innovation skulle vara 

enhetliga system utan interna slitningar eller oberoende av sociala relationer mellan 

människor. Detta genom att visa hur maktrelationer och genuskonstruktioner påverkar 

kvinnors respektive mäns möjligheter att bidra till och dra nytta av sådana 
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samverkansnätverk (jmfr Pettersson & Saarinen 2004, sid 31-21; Lindberg 2008, sid 

4). I analysen av de fyra samverkansnätverkens verksamheter utifrån cirkelmodellen 

framgår att de utmanat ’triple helix’ som modell för innovationssystem genom att 

involvera även en fjärde sektor - den ideella/civila - i sin organisering (jmfr 

Leydesdorff & Etzkowitz 1996; Lavén 2008, sid 14). Min empiri uppmanar därmed till 

en vidareutveckling av triple helix som teoretiskt begrepp och politiskt verktyg. Därför 

lanserar jag här begreppet ’quattro helix’ som jag menar speglar mitt empiriska 

material om hur innovation främjas av samverkansnätverk på ett mer adekvat sätt än 

vad triple helix gör.  

 

Genom att introducera quattro helix som begrepp vill jag bidra till en alternativ 

förståelse av hur innovationssystem organiseras. I quattro helix uppmärksammas hur 

innovationssystem kan involvera fyra samhällssektorer: den offentliga, den privata, 

den akademiska och den ideella/civila sektorn. Begreppet delar vissa likheter med 

’quadruple helix’ som även det lanserats som ett alternativ till triple helix (Carayannis 

& Campbell 2009 & 2010; Maldonado, Lobera & Escrigas 2009; www.balticfem.com 

23 mars 2009). Även ’penta helix’ och ’multipel helix’ är varianter som föreslagits 

(Utbult 2007, sid 45; Thelander 2008, sid 74; Lindmark m.fl. 2009, sid 24). En 

skillnad är dock att quattro helix som begrepp specifikt åsyftar civilsamhället (med 

ideella föreningar, stiftelser och studieförbund) som den fjärde aktören i 

innovationssystem. De andra begreppen placerar en rad olika aktörer på denna position 

(exempelvis fackföreningar, arbetsgivarorganisationer, medborgar- och 

konsumentrörelser vid sidan av ideella föreningar). Till och med Leydesdorff & 

Etzkowitz (1998, sid 199) som introducerade begreppet triple helix noterar att det har 

framförts krav på att även ideella föreningar ska inkluderas. Detta i och med att denna 

typ av organisationer i praktiken har bidragit till innovationssystem och 

tekniköverföring. Jag menar att quattro helix utmanar triple helix som organisatorisk 

strategi och som statligt sanktionerad norm för organisering av innovationssystem 

(jmfr Lavén 2008, sid 93). 
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Även när det gäller begreppet ’innovation’ har de fyra samverkansnätverken bidragit 

med en alternativ förståelse (jmfr Benner 2005, sid 11; Edquist 2005, sid 185; 

Fagerberg 2005, sid 6-7). Deras verksamheter har visat att innovationer kan ta sig form 

av nya tjänster, metoder och organiseringsformer likväl som nya produkter. Detsamma 

gäller det sätt som innovationer tas i bruk. Där har samverkansnätverken visat att det 

inte enbart är som konsumenter på den privata marknaden som målgrupperna kan 

uppleva värdet av en innovation (jmfr Frankelius 2005, sid 210 & 215-217). Dessutom 

har de understrukit att det inte enbart är teknisk forskning eller enbart 

universitetsforskning som har betydelse för utvecklingen av innovationer. Många olika 

sorters kunskap från många olika kunskapsorganisationer har haft betydelse för 

uppkomsten och utforskningen av de innovationer som har anknytning till de fyra 

samverkansnätverken. På samma sätt har deras verksamheter gestaltat hur innovation 

kan uppstå inom många olika näringsgrenar, inte bara inom dem som hittills 

prioriterats i innovationsforskning och innovationspolitik (jmfr Blake & Hanson 2005, 

sid 689). På dessa sätt har nätverksdeltagarna förespråkat en vid syn på innovation och 

innovationssystem, vilket ligger i linje med det nedifrånperspektiv jag tillämpat som 

analytisk ansats (jmfr Benner 2005, sid 5 & 10; Frankelius 2005, sid 210; Uhlin 2005, 

sid 159).  

 

Den andra delen i mina slutsatser - som adresserar min forskningsfråga om vilket 

handlingsutrymme spänningsfältet mellan ett uppifrån- och ett nedifrånperspektiv 

skapar att betrakta de fyra samverkansnätverkens insatser för att främja kvinnors 

företagande och innovation som exempel på innovationssystem - bygger på den 

kunskap som utvecklats dels i samverkan mellan forskare och nätverksdeltagare, dels i 

skrivandet av min avhandling. Därigenom har resultaten kommit att präglas av såväl 

nätverksdeltagarnas egna analyser som de analyser jag gjort med hjälp av 

cirkelmodellen och de teorier som ingått i min analytiska referensram. Att betrakta de 

fyra samverkansnätverken som exempel på innovationssystem lanserades av 

nätverksdeltagarna redan innan det gemensamma projektet Lyftet initierades. I Lyftet 

sammanfördes samverkansnätverkens respektive synvinklar till en gemensam 

kunskapsplattform. Där fick nätverksdeltagarna tillfälle att utveckla sina tankar och 
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utbyta erfarenheter kring organisering av samverkansnätverk för innovation. Min 

slutsats att de fyra samverkansnätverken kan betraktas som exempel på 

innovationssystem stöttar och förstärker därmed nätverksdeltagarnas egen inställning. 

Vissa nätverksdeltagare uttryckte samtidigt en skepsis gentemot den dominerande 

ställning som begreppen innovation, innovationssystem, triple helix och kluster intagit 

i Sveriges innovationspolitik och regionala utvecklingspolitik. Frågan är om slutsatsen 

att de fyra samverkansnätverken kan betraktas som exempel på innovationssystem 

skulle ha sett annorlunda ut om min avhandlingsprocess inte hade kännetecknats av en 

interaktiv forskningsansats, där forskare och berörda gemensamt utvecklar ny 

kunskap. Kanske hade det då inte varit lika självklart att relatera 

samverkansnätverkens verksamheter till just innovationspolitik och 

innovationsforskning (jmfr Bacchi 1999, sid 12-13; Blake & Hanson 2005, sid 689). 

Samtidigt har nätverksdeltagarnas initiativ till att göra denna koppling givit upphov till 

ett nytt forskningsområde och nya forskningsfrågor, som undersöker den roll som 

kvinnors företagande och innovation spelar i utvecklingen av kluster och 

innovationssystem.  

 

Hur kön görs i innovationsforskning och innovationspolitik 

Min tredje forskningsfråga gäller hur nyttjandet av handlingsutrymmet att betrakta de 

fyra samverkansnätverken som innovationssystem belyser hur kön görs i 

innovationsforskning och innovationspolitik. I nätverksdeltagarnas beskrivningar av 

sina verksamheter framställs görandet av kön som en central komponent i samhällets 

värdering av olika sorters innovatörer, innovationsfrämjare och innovationer (jmfr 

West & Zimmerman 1987 & 2002; Blake & Hanson 2005, sid 684-685). De vittnar om 

hur de har blivit avrådda att söka medel från policyprogram som riktar sig till 

innovationssystem och kluster; om hur de inte ansetts vara lämpliga att ta del av statlig 

service inom företags- och innovationsutveckling; om hur deras målgrupper med 

kvinnor och verksamhetsområden med många kvinnor givits undermåliga statliga 

utvecklingsmedel; samt om hur män och mansdominerade sektorer prioriterats i 

policyprogram och forskningsstudier. Genom att sätta ord på dessa upplevelser har 

nätverksdeltagarna bidragit till att identifiera hur kön görs i den nuvarande politiken 
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och forskningen. Min slutsats är att de fyra samverkansnätverken har visat att kön görs 

i innovationspolitiken och innovationsforskningen på ett sätt som är isärhållande och 

hierarkiskt. Detta eftersom kategorierna ’män’ och ’mansdominerade näringar’ 

särskiljs från - och värderas högre än - kategorierna ’kvinnor’ och ’kvinnodominerade 

näringar’ i statliga satsningar och akademiska studier rörande samverkansnätverk för 

innovation.  

 

Denna isärhållning och hierarki liknar de två element som Hirdman (1990) identifierat 

som grundläggande beståndsdelar i ett patriarkalt genussystem, nämligen könens 

isärhållande och den manliga normens primat. I och med att begreppet ’patriarkal’ 

syftar på en övervikt av mäns inflytande i samhället kan det sätt som kön görs i 

innovationsforskning och innovationspolitik främst antas gynna män som grupp (jmfr 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob 22 feb 2010). Den manliga normens primat som 

identifierats av Hirdman har paralleller till Wendt Höjer & Åses (1999, sid 13) slutsats 

att män ofta tillåts utgöra norm i politiken. Denna norm medför att kvinnors verklighet 

osynliggörs och tillskrivs ett lägre värde än mäns (Hirdman 1990, sid 96-97). I ljuset 

av dessa forskningsrön kan görandet av kön i innovationsforskning och 

innovationspolitik sägas ske på ett sätt som gynnar män som grupp och osynliggör 

kvinnors verklighet. Som en kontrast till detta sätt att göra kön har nätverksdeltagarna 

lyft fram kvinnor som aktörer i främjandet av innovation och innovationssystem samt 

visat på kvinnodominerade och könsbalanserade näringars betydelse för regional 

utveckling och ekonomisk tillväxt. På så sätt har de utmanat det isärhållande och 

hierarkiska görandet av kön som dominerat i forskning och politik, där det främst varit 

män och mansdominerade näringar som har ansetts kunna bidra på området innovation 

(jmfr Pettersson & Saarinen 2004; Balkmar & Nyberg 2006; Lindberg 2008, 2009, 

2010).  

 

Att introducera nya områden och frågor i befintlig innovationsforskning och 

innovationspolitik kan uppfattas som utmanande och provocerande, vilket min empiri 

vittnar om (jmfr Wendt Höjer & Åse 1999, sid 13; Eduards 2002, sid 154; Rönnblom 

2002, sid 248). Det är lätt för kritiker att avfärda denna nya forskningsinriktning som 
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irrelevant och långsökt så länge som dessa kritiker blundar för sambandet mellan kön 

och makt i politiken (jmfr Eduards 1995, sid 61; Thurén 2003, sid 15-16; Wahl m.fl. 

2008, sid 119). Den tredje delen i mina slutsatser - som adresserar min forskningsfråga 

om hur kön görs i innovationsforskning och innovationspolitik - adresserar detta 

samband. Jag har gestaltat hur de fyra samverkansnätverken i sin organisering har 

samlat aktörer från olika samhällssektorer som tillsammans har utvecklat ny kunskap 

som givit upphov till innovationer. På så sätt har de organiserat innovationssystem 

utifrån kvinnors företagande och innovation. Görandet av kön i den befintliga 

innovationsforskningen och innovationspolitiken har därigenom utmanats. Denna 

utmaning belyser sambandet mellan kön och makt i politiken. Isärhållande och 

hierarkiska föreställningar om kön medför att makten att definiera politikens gränser 

främst reserverats för en viss grupp av medborgare: män i mansdominerade näringar 

(jmfr Bacchi 1999, sid 12-13; Rönnblom 2002).  

 

Giltigheten i detta resultat är emellertid beroende av att politisk makt definieras som 

innehav av en framstående position inom innovationspolitiken. Ett alternativt synsätt 

skulle kunna vara att det inte alls är i fördelningen av innovationspolitiska stöd till 

kluster och innovationssystem som den politiskt intressanta makten återfinns. Kanske 

är det snarare inom andra politikområden - eller i andra delar av innovationspolitikens 

funktioner - som nyckeln till en mindre könssegregerande och hierarkisk politik står att 

finna. Jag skulle ha kunnat tillämpa den interaktiva forskningsansatsen på ett mindre 

innovationspolitiskt anknutet vis. Då skulle mina slutsatser ha kunnat gestalta ett 

främjande av företagande och innovation som når bortom de snäva ramar där 

innovationssystem och kluster behandlas som de centrala politiskt-administrativa 

verktygen och teoretiska begreppen.     

 

Görandet av kön i spänningsfältet mellan ett uppifrån- och ett nedifrånperspektiv 

Det isärhållande och hierarkiska görandet av kön som samverkansnätverken har 

identifierat i forskning och politik befinner sig i spänningsfältet mellan ett uppifrån- 

och ett nedifrånperspektiv (jmfr Sabatier 1986, sid 148; Carlsson 1996, sid 527 & 532; 

Sannerstedt 2001, sid 24-25). I innovationspolitiken har avvägningen mellan ett 
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uppifrån- och ett nedifrånperspektiv som politiskt-administrativt styrmedel påverkat 

vilka aktörer och verksamhetsområden som har ansetts lämpligast att tilldelas statliga 

medel till innovationssystem och kluster. I innovationsforskningen har valet mellan ett 

uppifrån- och ett nedifrånperspektiv som analytisk ansats påverkat vilka aktörer och 

verksamhetsområden som har utpekats som mest relevanta att beakta i empiriska 

studier av innovationssystem och kluster. I de fall där ett uppifrånperspektiv tillåtits 

överväga är det främst en viss sorts aktörer och områden som prioriterats: män och 

mansdominerade näringar. Därigenom har uppifrånperspektivet bidragit till att göra 

kön på ett segregerande och hierarkiskt sätt. Kategorierna ’män’ och ’mansdominerade 

näringar’ har då särskiljts från - och värderats högre än - kategorierna ’kvinnor’ och 

’kvinnodominerade näringar’ i statliga satsningar och akademiska studier av 

samverkansnätverk för innovation (jmfr Hirdman 1990).  

 

När jag i denna avhandling valt att tillämpa ett nedifrånperspektiv som analytisk ansats 

uppmärksammas istället de aktörer och områden som fallit utanför dessa snäva ramar. 

I fallet med de fyra samverkansnätverken utgörs dessa aktörer och områden främst av 

kvinnor och näringar med många kvinnor. Nätverksdeltagarnas strävan verkar 

emellertid ha varit att göra särskiljandet mellan kategorierna ’kvinnor’ och ’män’ 

överflödigt i satsningar på innovationssystem och kluster. Detta utifrån deras 

övertygelse att kön inte styr förmågan att generera och främja innovation. 

Nedifrånperspektivet har på så sätt potential att göra kön på ett sätt som är mindre 

segregerande och mindre hierarkiskt. De fyra samverkansnätverkens verksamheter har 

således inte bara bidragit till att lyfta fram betydelsen av kvinnor och 

verksamhetsområden med många kvinnor inom ramarna för den befintliga 

innovationspolitiken. Deras insatser för att främja kvinnors företagande och innovation 

har därutöver introducerat en alternativ förståelse av hur innovationspolitik och 

innovationssystem kan och bör bedrivas. Detta på ett sätt som utmanar flera av de 

antaganden som den nuvarande politiken vilar på. I denna alternativa förståelse är 

kategoriseringar i form av dikotomier - som exempelvis kvinnor respektive män - 

ersatta av en syn där sådana särskiljande mekanismer inte är nödvändiga eller ens 

önskvärda. Innovationspolitik och jämställdhet betraktas där som ömsesidigt beroende 
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och politiken såväl som innovationssystemen anses där bli berikade av att många olika 

människor, många olika sorters organisationer, många sätt att vara innovativ och 

många typer av kunskaper tillåts bidra (jmfr Faulkner 2001; Pettersson 2008, sid 155).  

 

För att nå fram till en alternativ förståelse av hur innovationspolitik och 

innovationssystem kan och bör bedrivas har samverkansnätverken använt sig av två 

växelverkande faser. Dessa faser är ’dekonstruktion’ och ’omformulering’ (jmfr 

Ljunggren & Alsos 2010, sid 15). Den förstnämnda fasen av ’dekonstruktion’ innebar 

en rannsakan av centrala begrepp och verktyg inom innovationsforskning och 

innovationspolitik - det vill säga av innovation, innovationssystem, triple helix och 

kluster. Detta ägde rum när samverkansnätverken visade hur innovationer har 

utvecklats och spridits i de geografiska och sociala kontexter där de varit verksamma. 

De har i flera fall utmanat de avgränsningar som tillämpats i forskning och politik 

genom att visa hur relevanta ekonomiska transaktioner sker på såväl den privata som 

den alternativa marknaden, hur relevant arbete har formen av såväl lönearbete som 

alternativt betalt eller oavlönat arbete, samt hur relevant produktion kännetecknas av 

såväl kapitalistisk som alternativt kapitalistisk eller icke-kapitalistisk sådan (jmfr 

Cameron & Gibson-Graham 2003). Med andra ord har de föreslagit en sorts ’plural 

ekonomi’ där flera olika former av ekonomisk aktivitet räknas som betydelsefulla 

(jmfr Steen Nielsen & Aagaard Nielsen 2006, sid 302-315). Företagande och 

innovation låses då inte fast till en viss aktivitet eller plats, till en speciell slags individ 

eller till en viss förväntan om ekonomisk tillväxt (jmfr Berglund & Johanson 2008, sid 

16). 

 

Den andra fasen har bestått av en ’omformulering’ av innovationsforskningens och 

innovationspolitikens centrala begrepp och verktyg. Efter omformuleringen har dessa 

omfattat alla de aktörer, roller, verksamhetsområden, visioner, strategier, 

organisationsformer och resultat som kan spela roll i policyprocesser kring innovation 

(jmfr Pettersson 2008, sid 155). Omformuleringen har skett i samverkansnätverkens 

insatser för att inventera och stötta kluster i branscher med många kvinnor. Deras 

experiment att betrakta sig själva som innovationssystem har utgjort en del i detta. Min 
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introduktion av begreppet ’quattro helix’ - som synliggör den ideella/civila sektorns 

betydelse i samverkansnätverk för innovation - kan ses som ytterligare en pusselbit i 

detta. Nätverksdeltagarnas vida syn på hur innovationer kan se ut och komma till nytta 

i samhället utgör även det en sorts omformulering av den snäva syn på innovation som 

dominerar i politik och forskning. Dessa omformuleringar har skapat möjligheter för 

nya aktörer att identifiera sig som innovatörer och innovationsfrämjare. Det vill säga 

för de aktörer som hittills bortdefinierats och som givits en låg prioritet i 

innovationsforskning och innovationspolitik.  

 

Dekonstruktion och omformulering kan även förstås utifrån begreppet ’editing’ som 

beskriver hur idéer om organisering påverkas av de organisationer som anammar dessa 

idéer (jmfr Wistus 2010, sid 59). De två faserna av dekonstruktion och omformulering 

har därutöver likheter med det som kallats för ’conscientization’ (jmfr Berglund & 

Johansson 2007, sid 501). Detta begrepp fångar processer där sociala, politiska och 

ekonomiska motsägelser urskiljs och exponeras. Det inbegriper även aktiv handling 

för att motverka förtryckande strukturer. Begreppet har bland annat använts för att 

analysera hur normer inom entreprenörskap och innovation kan rannsakas, kritiseras 

och ifrågasättas. De fyra samverkansnätverken har - med hjälp av de två faserna av 

dekonstruktion och omformulering - rannsakat, kritiserat och ifrågasatt de normer som 

innovationssystem och kluster bär med sig som politiska verktyg och teoretiska 

begrepp. Samtidigt uppvisar de en variation och ambivalens gentemot dessa begrepp 

och verktyg. Nätverksdeltagare i Lika Villkor kände sig inte alls främmande för att 

betrakta sig som ett innovationssystem. Även SAGA:s deltagare beskrev sin 

organisering i dessa termer. Tre av nätverken utförde egna kartläggningar av kluster i 

de verksamhetsområden som sysselsätter många av de kvinnor som ingår i deras 

målgrupper. Min empiri vittnar dock även om en skepsis gentemot begreppen. Att 

allting som staten stöttar nu ska vara ”innovativt” beskrivs som en sorts ”sjuka” av 

nätverksdeltagare i Företagsamma Kvinnor. I SAGA funderade en nätverksdeltagare 

om innovationssystem var en etikett som klistrades på olika formationer ”uppifrån” av 

politiker, tjänstemän och forskare istället för av formationerna själva. Vidare 

förknippade en SAGA-deltagare den dominerande modellen av triple helix till 
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mansdominerade miljöer, medan en utökad variant som även inkluderar den 

ideella/civila sektorn påstods vara den som föredras i kvinnodominerade miljöer.     

 

I detta avsnitt har jag visat hur spänningsfältet mellan ett uppifrån- och ett 

nedifrånperspektiv påverkar hur kön görs i innovationsforskning och 

innovationspolitik, vilket är syftet med min avhandling. Detta har jag gjort med hjälp 

av ett nedifrånperspektiv som analytisk ansats - där ett brett spektrum av aktörer, 

verksamhetsområden och innovationer tagits med i beräkningen. Detta breda spektrum 

har gjort det möjligt att betrakta de fyra samverkansnätverkens insatser för kvinnors 

företagande och innovation som exempel på innovationssystem. Den organisering som 

de har genomfört framkallar i sin tur en bild av hur kön görs på ett isärhållande och 

hierarkiskt sätt i innovationspolitik och innovationsforskning. Detta när det i första 

hand är män och mansdominerade branscher som lyfts fram och prioriteras i satsningar 

på innovationssystem, triple helix och kluster. Som alternativ visar de fyra 

samverkansnätverken på en typ av politik och en sorts innovationssystem där många 

olika människor, många olika sorters organisationer, många sätt att vara innovativ och 

många typer av kunskaper tillåts bidra (jmfr Pettersson 2008, sid 155). Detta 

förutsätter en mångfacetterad och dynamisk syn på människor och deras förmågor.  

 

Hur står sig då den fjärde delen i mina slutsatser - som adresserar avhandlingens syfte 

att utforska hur kön görs i spänningsfältet mellan ett uppifrån- och ett 

nedifrånperspektiv - i en kritisk granskning av giltigheten i mina resultat? Som jag 

konstaterat har avvägningen mellan ett uppifrån- och ett nedifrånperspektiv som 

politiskt-administrativa styrmedel i innovationspolitiken påverkat vilka aktörer och 

verksamhetsområden som har ansetts lämpligast att tilldelas statliga medel till 

innovationssystem och kluster. I innovationsforskningen har valet mellan ett uppifrån- 

och ett nedifrånperspektiv som analytiska ansatser påverkat vilka aktörer och 

verksamhetsområden som har utpekats som mest relevanta att beakta i empiriska 

studier av innovationssystem och kluster. Mitt val att tillämpa ett nedifrånperspektiv 

som analytisk ansats har hjälpt mig att gestalta några av de aktörer och områden som 

fallit utanför den nuvarande innovationspolitikens och innovationsforskningens ramar. 
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På detta vis har jag låtit uppifrånperspektivet som politiskt-administrativt styrmedel 

och analytisk ansats stå för en snäv syn på innovation och innovationssystem, där 

enbart ett snävt spektrum av aktörer och verksamhetsområden har betraktats som 

relevanta. På motsvarande vis har jag låtit nedifrånperspektivet som analytisk ansats 

och politiskt-administrativt styrmedel stå för en vid syn på innovation och 

innovationssystem, där ett brett spektrum av aktörer och verksamhetsområden har 

tillåtits bevisa sin relevans.  

 

Ett nedifrånperspektiv behöver emellertid inte nödvändigtvis innebära en vid syn på 

hur innovation kommer till stånd genom samverkan. Även ett nedifrånperspektiv kan 

lyfta fram vissa aktörer på bekostnad av andra. Den utmaning som en interaktiv 

forskare ställs inför är därmed att vara medveten om vilka deltagare som inkluderas i 

forskningsprocessen och hur detta urval speglar olika maktrelationer i samhället. 

Denna utmaning gäller inte minst de forskningsstudier som kombinerar en interaktiv 

ansats med ett genusperspektiv. Att betrakta kvinnors egenskaper och erfarenheter som 

”mer demokratiska” - det vill säga som mer representativa för en föreställd 

gräsrotsnivå - kan även det bygga på isärhållande och hierarkiska föreställningar om 

kön. Att ett nedifrånperspektiv skulle ha potential att göra kön på ett sätt som är 

mindre segregerande och hierarkiskt än ett uppifrånperspektiv är alltså inte självklart. 

För att denna potential ska föreligga krävs att tillämpningen av nedifrånperspektivet 

sker på ett sätt som synliggör maktrelationer. Inte minst de som baseras på 

segregerande och hierarkiska föreställningar om kön. Därtill krävs det att 

nedifrånperspektivet tillämpas som en empirisk avgränsning snarare än ett ontologiskt 

ställningstagande. Det är därmed fullt möjligt att använda nedifrånperspektivet på ett 

sätt som är emanciperande för marginaliserade grupper och som bidrar till att utvidga - 

snarare än begränsa - den kunskapsutvecklande arenan kring samverkansnätverk för 

innovation.   

 

Slutsatsernas generaliserbarhet 

Hur står sig mina slutsatser i relation till en internationell kontext utanför Sveriges och 

de fyra regionernas gränser? Huruvida ens slutsatser har giltighet även utanför den 
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kontext som de utvecklats i är ofta en komplicerad fråga att besvara. Som det betonas i 

de interaktiva och genusteoretiska ansatser jag inspirerats av i min avhandlingsprocess 

kan forskningens kvalitet bedömas utifrån dennas sociala och geografiska 

kontextualisering. Detta innebär att den kunskap som utvecklas alltid är färgad av det 

sammanhang där den uppstår (Nowotny m.fl. 2001, Blake & Hanson 2005, 

Gunnarsson 2006). På så sätt är all kunskap lokal, utan möjligheter till generalisering 

(jmfr Herr & Anderson 2005, sid 61 ff). Samtidigt menar jag att innovationspolitiken 

och innovationsforskningen världen runt delar vissa centrala drag, som gör mina 

forskningsfrågor och slutsatser relevanta att beakta även utanför den kontext som jag 

valt att fokusera. Detta betyder dock inte att en liknande studie som utförs någon 

annanstans och som utformas på liknande sätt nödvändigtvis skulle ge samma resultat.  

 

Det som däremot är universellt - åtminstone bland världens i-länder - är tendensen att 

rikta innovationspolitiska medel och forskningsstudiers uppmärksamhet mot ett fåtal i 

förväg utvalda aktörer och verksamhetsområden. Det handlar då ofta om de aktörer 

och områden som redan tidigare under historiens lopp tillskrivits centrala positioner i 

dessa länders ekonomier. Därmed är troligen även den marginalisering som upplevts 

av nätverksdeltagarna i min avhandling generell, eftersom en koncentration av 

resurserna oundvikligen leder till att vissa blir utan. Denna situation avspeglar en 

motsägelse i dagens innovationspolitik. Politiken signalerar att den ska förändra 

nuvarande ekonomiska strukturer genom att främja nydanande innovation. Samtidigt 

konserverar den de nuvarande strukturerna genom att rikta insatserna mot ett fåtal 

traditionella aktörer och näringar. Politikens snäva spektrum hämmar den innovativa 

potentialen hos de aktörer och områden som tillskrivs en central roll i den 

framväxande kunskapsekonomin (jmfr Marklund m.fl. 2004, Regeringskansliet 2004, 

Boye & Sandberg 2005, Magnusson 2006, Lewén 2010).  

 

Vad gäller möjligheten att generalisera mina resultat till att gälla även andra regioner i 

Sverige än de fyra som jag valt att fokusera har jag under avhandlingsprocessens gång 

tagit del av vittnesmål om samma prioritering av män och mansdominerade näringar i 

andra regionala tillväxt- och utvecklingsprogram. Jag har även bevittnat samma försök 
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att bekämpa marginaliseringen av kvinnors företagande och innovation i andra 

regionala satsningar på kluster och innovationssystem än i dem som min empiri vittnar 

om. Därmed inte sagt att det saknas regioner som avviker från detta mönster. Det är en 

empirisk fråga som det återstår för innovationsforskningen att belysa. Detta behov av 

framtida forskning bär jag med mig in i kapitlets avslutande avsnitt som diskuterar just 

vilka kunskapsluckor kring genus och innovationssystem som fortfarande återstår att 

fylla. Först ska jag emellertid lyfta fram de incitament till teoretisk och politisk 

förändring som mina slutsatser ger upphov till. 

 

Teoriutveckling 

Efter att ha dragit slutsatser utifrån mitt empiriska material går jag i detta avsnitt vidare 

med att diskutera vilka implikationer dessa slutsatser har för befintlig 

innovationsforskning. Jag kommer att renodla de incitament till teoriutveckling som 

framträtt redan i analysen och som jag tycker behöver uppmärksammas separat. För att 

min empiri ska kunna bidra till teoriutveckling används erfarenheterna från insatserna 

för att främja kvinnors företagande och innovation till att utmana existerande teorier 

om innovationspolitik och innovationssystem. Min analytiska referensram med teorier 

om nedifrånperspektiv i studier av politik, om görande av kön i politik och forskning, 

samt om organisering och klassificering av innovationssystem bidrar till denna 

utmaning. På detta sätt vill jag bidra både till den etablerade forskningen om 

innovationspolitik och innovationssystem och till den spirande forskningen om genus i 

innovationspolitik och innovationssystem. Avhandlingens nydanande kombination av 

teorier om genus och innovationssystem har givit upphov till en gestaltning av hur 

innovation främjas genom samverkan som skiljer sig från den gängse inom 

innovationsforskning och innovationspolitik. Även det unika empiriska material som 

genererats via en interaktiv forskningsansats och som hanterats med hjälp av ett 

nedifrånperspektiv som analytisk ansats har bidragit till denna gestaltning. 

 

Den alternativa gestaltningen vidgar spektrat av vilka aktörer, verksamhetsområden 

och innovationer som betraktas som relevanta att inkluderas i det empiriska underlaget 

vid forskningsstudier av innovationssystem, triple helix och kluster. De fyra 
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samverkansnätverk som ingår i min empiri har synliggjort hur kön görs på ett 

isärhållande och hierarkiskt sätt i befintlig innovationsforskning och 

innovationspolitik. De har därtill presenterat ett alternativt förhållningssätt där kön 

görs på ett mindre isärhållande och hierarkiskt vis. På detta vis har 

samverkansnätverken uppmärksammat behovet av att låta genusteori berika 

innovationsteori för att på så sätt öka teoriernas kapacitet att förklara hur innovation 

främjas genom samverkansnätverk. Genusteori används då för att vidareutveckla 

befintlig innovationsteori inifrån snarare än för att komplettera denna utifrån (jmfr 

Lombardo 2005, sid 414-415; Squires 2005, sid 369). Denna teoriutveckling inifrån 

kan exemplifieras av mitt val att lyfta fram aktörer och verksamhetsområden som 

avviker från den etablerade ordningen inom innovationspolitik och 

innovationsforskning. Jag menar att detta tillvägagångssätt har bidragit till att den 

etablerade ordningen har framträtt tydligare än vad den gjort i de sammanhang där 

denna norm inte har ifrågasatts, vilket mestadels varit fallet i befintlig 

innovationsforskning (jmfr Wahl m.fl. 2008, sid 115).  

 

Exponeringen av innovationsforskningens normer tolkar jag som ett uttryck för 

’rhizomatisk validitet’ som avser forskningens förmåga att ersätta ensidiga och 

auktoritära världsbilder med mindre absoluta former av kunskap (Winther Jörgensen 

2008, sid 358). Likt ett rhizom - det vill säga ett nät av svamphyfer - har min 

avhandling tillåtit ett nät av olika aktörer och erfarenheter att påverka 

kunskapsutvecklingen kring innovationssystem, triple helix och kluster. På så sätt har 

det inte överlåtits åt en enskild aktör - exempelvis staten - att definiera vilka 

erfarenheter som är relevanta på detta område, vilket harmoniserar med ett 

nedifrånperspektiv som analytisk ansats där en rad olika aktörer tillåts bevisa sin 

betydelse. I mina slutsatser kan rhizomatisk validitet särskilt urskiljas i ifrågasättandet 

av de dominerande uppfattningarna i innovationspolitik och innovationsforskning om 

hur innovation kan främjas via samverkansnätverk, samt i förslagen till alternativa sätt 

att åstadkomma detta. På så sätt står min empiriska analys för ett paradigmskifte i 

innovationspolitik och innovationsforskning, där det dominerande synsättet utmanas 

av ett nytt. Det nya synsättet uppmanar till teoriutveckling på följande punkter: 
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• Orsakssamband i organisering av innovationssystem och kluster → Mina 

slutsatser föreslår ett orsakssamband där upplevd marginalisering 

påverkar hur organiseringen av innovationssystem och kluster går till. 

Erfarenheterna i de fyra samverkansnätverken visar att utestängning från 

vissa policyprogram och andra statliga stödfunktioner har lett till att helt 

nya konstellationer av aktörer skapats. I dessa konstellationer har 

målgrupperna och slutanvändarna stått i centrum för 

kunskapsutvecklingen, vilket har lett till att sociala aspekter av 

innovation har betonats lika mycket som tekniska (jmfr Frankelius 2005, 

sid 215-217). Den marginalisering som nätverksdeltagarna har upplevt 

visar på hur kunskap om isärhållande och hierarkiska föreställningar om 

kön kan berika existerande teorier om varför samverkansnätverk för 

innovation organiseras på specifika sätt (jmfr Nyberg 2002; Cooke m.fl. 

2004).    

 

• Ny operationalisering av innovationssystem och kluster → Mina 

slutsatser motiverar en ny operationalisering av och innebörd i 

begreppen ’innovationssystem’ och ’kluster’ (jmfr Freeman & Lundvall 

1988; Nuur 2005; Remneland 2007; Lavén 2008). I den nya 

operationaliseringen studeras dessa typer av samverkansnätverk på ett 

sätt som inte i förväg utpekar vilka aktörer, verksamhetsområden och 

innovationer som är relevanta. Istället beaktas ett brett spektrum i urvalet 

av empiri (jmfr Carlsson 1996, sid 527 & 532). Med stöd av mina 

slutsatser om hur kön görs i innovationspolitik och innovationsforskning 

bör detta breda spektrum överbrygga isärhållande och hierarkiska 

föreställningar om kön genom att inbegripa både kvinnor och män som 

drivande aktörer och både mansdominerade näringar och näringar med 

många kvinnor (jmfr Nyberg 2002; Pettersson & Saarinen 2004; 

Lindberg 2008, 2009, 2010). Genom denna teoriutveckling ökas 
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innovationsforskningens kapacitet att spegla hur innovation främjas 

genom samverkansnätverk i praktiken. 

 

• Vidareutveckling av triple helix → Mina slutsatser motiverar en 

vidareutveckling av begreppet ’triple helix’ (jmfr Leydesdorff & 

Etzkowitz 1996). I denna vidareutveckling studeras samverkansnätverk 

för innovation på ett sätt som inte i förväg utpekar offentlig, privat och 

akademisk sektor som de tre huvudsakliga aktörerna. Jag föreslår att 

begreppet ’quattro helix’ tillämpas vid studier av innovationssystem 

eftersom det uppmärksammar betydelsen av såväl offentlig, privat, 

akademisk som civil sektor (jmfr Carayannis & Campbell 2009 & 2010; 

Maldonado, Lobera & Escrigas 2009). Genom denna teoriutveckling 

ökas innovationsforskningens kapacitet att spegla hur innovation främjas 

genom samverkansnätverk i praktiken. 

 

• Ny operationalisering av innovation → Mina slutsatser motiverar en ny 

operationalisering av och innebörd i begreppet ’innovation’ (jmfr Benner 

2005; Frankelius 2005; Uhlin 2005). I denna nya operationalisering 

beaktas innovationer i en rad olika former, på en rad olika 

verksamhetsområden och med en rad olika sorters samhällsnytta i studier 

av innovationssystem och kluster (jmfr Frankelius 2005, sid 225-231). 

Med stöd av mina slutsatser om hur kön görs i innovationspolitik och 

innovationsforskning bör denna nya operationalisering av innovation 

överbrygga isärhållande och hierarkiska föreställningar om kön. Detta 

genom att inbegripa såväl kvinnor som män som innovatörer och 

innovationsfrämjare, och innovationer inom såväl mansdominerade 

näringar som näringar med många kvinnor. Genom denna 

teoriutveckling ökas innovationsforskningens kapacitet att spegla hur 

innovationer utvecklas i praktiken. 
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Den teoriutveckling jag föreslår sträcker sig bortom den befintliga forskningen om 

innovationssystem och innovationspolitik. De operationaliseringar som används där tar 

sällan hänsyn till ett brett spektrum av aktörer och verksamhetsområden (jmfr Freeman 

& Lundvall 1988; Leydesdorff & Etzkowitz 1996; Benner 2005; Frankelius 2005; 

Nuur 2005; Uhlin 2005; Laestadius m.fl. 2007; Remneland 2007; Lavén 2008). Detta 

motiverar en ny operationalisering av innovation, innovationssystem och kluster samt 

en vidareutveckling av triple helix. Genom att vidga spektrat i teoretiska analyser av 

hur innovation kommer till stånd genom samverkan blir kunskapsbildningen på detta 

område mer robust och kontextualiserad - såväl ur ett interaktivt perspektiv som ur ett 

genusperspektiv (jmfr Nowotny m.fl. 2001, sid 167; Blake & Hanson 2005, sid 684-

685; Lavén 2008, sid 250). Min empiriska analys utgör ett exempel på hur en sådan 

utvidgad och kontextualiserad kunskapsbildning kan öka den teoretiska förståelsen för 

hur politiska insatser utformas och genomförs (jmfr Sabatier 1986; Matland 1995). 

Genom att applicera ett nedifrånperspektiv som analytisk ansats på ett relativt nytt 

område för politiska insatser - det vill säga främjandet av innovationssystem och 

kluster – har jag bidragit till vidareutvecklingen av den analytiska traditionen av 

’bottom up’ inom statsvetenskapen.  

 

Den teoriutveckling jag föreslår går även utöver den befintliga genusforskningen om 

innovationssystem och innovationspolitik. Där har det konstaterats att kvinnor och 

näringar med många kvinnor osynliggjorts och givits låg prioritet i forskningsstudier 

och statliga satsningar på innovationssystem och kluster (Pettersson & Saarinen 2004; 

Blake & Hanson 2005; Balkmar & Nyberg 2006; Byrman 2006; Aufhauser 2007a & 

2007b; Gunnarsson m.fl. 2007; Pettersson 2007; Lindberg 2008, 2009, 2010; Lindgren 

& Forsberg 2010). Min empiriska analys har tillfört den pusselbit som hittills saknats i 

denna genusforskning. Närmare bestämt ökad kunskap om hur samverkansnätverk för 

innovation organiseras utifrån kvinnors företagande och innovation. Där ingår en ökad 

insikt om orsakssambandet mellan upplevd marginalisering å ena sidan och 

organiseringen av innovationssystem och kluster å den andra. Denna insikt 

understryker betydelsen av omvärldens bemötande för hur kön görs i 

innovationsforskning och innovationspolitik. Nätverksdeltagarna har återkommande 
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kategoriserats utifrån segregerande och hierarkiska föreställningar om kön när de sökt 

statliga medel och rådgivning, vilket har påverkat deras sätt att organisera sig.  

 

Detta uppmanar till en nyansering av Blake & Hansons (2005, sid 684-685) 

uppfattning att det i första hand är innovatörens (eller innovationsfrämjarens) ’sociala 

identitet’ som påverkar de mellanmänskliga relationer som krävs för att förverkliga en 

innovation. Snarare än att utgöra en i förväg fastställd ”identitet” vittnar mitt empiriska 

material om att kön är någonting som görs i mötet mellan nätverksdeltagarna och 

omvärlden (jmfr West & Zimmerman 1987 & 2002). Det är i detta möte som 

nätverksdeltagarna har kategoriserats och förpassats till innovationspolitikens 

utmarker. Genom att uppmärksamma hur kön görs i mötet mellan nätverksdeltagarna 

och omvärlden undviks den risk som Blomberg (2008, sid 67) varnar för. Det vill säga 

risken att bidra till segregering, marginalisering och utpekande genom att i förväg 

fixera identiteten hos den kategori ’kvinnor’ som omfattats av de fyra 

samverkansnätverk som ingått i mitt avhandlingsprojekt. Min empiriska analys 

sträcker sig även bortom de befintliga genusteorierna om hur kön görs och om 

problemrepresentation i politik (jmfr West & Zimmerman 1987 & 2002; Bacchi 1999). 

Detta genom att tillföra ett hittills relativt outforskat politikområde - innovationspolitik 

- till den analytiska referensram som teorierna erbjuder.  

 

Som alternativ till de föreslagna punkterna till teoriutveckling skulle det emellertid 

vara möjligt att föreslå att begreppen innovationssystem, kluster och triple helix 

överges helt inom innovationsforskningen. Istället skulle det begrepp som jag använt i 

denna avhandling kunna införas. Det vill säga ’samverkansnätverk för innovation’. 

Detta begrepp ska ses som ett samlingsbegrepp för samverkansnätverk av typen 

innovationssystem, triple helix och kluster. Likaså kan det omfatta andra typer av 

samverkansnätverk för innovation. Ett sådant begreppsskifte skulle kunna bidra till att 

öka innovationsforskningens kapacitet att beakta ett brett spektrum av aktörer, 

verksamhetsområden och innovationer. Detta eftersom begreppet ’samverkansnätverk 

för innovation’ inte är lika nära kopplat till män och mansdominerade näringar som 

innovationssystem, triple helix och kluster kommit att bli. Genom skiftet av begrepp 



 296

skulle kanske de fyra samverkansnätverk som ingår i mitt avhandlingsprojekt inte 

längre betraktas som irrelevanta studieobjekt inom innovationsforskningen. På så sätt 

skulle de undgå att bli ”inspärrade” i den rådande förståelsen av i vilken form 

samverkansnätverk för innovation ska bedrivas för att räknas som innovationssystem 

eller kluster (jmfr Johansson 1997, sid 215; Wendt Höjer & Åse 1999, sid 13).  

 

Samtidigt visar mina slutsatser och förslag till teoriutveckling att begreppen 

innovationssystem, triple helix och kluster kan dekonstrueras och omformuleras. Detta 

på ett sätt som ökar egenmakten och självbestämmandet bland de samverkansnätverk 

som främjar kvinnors företagande och innovation. De fyra samverkansnätverken har 

bland annat ifrågasatt uppfattningen att innovationssystem, triple helix och kluster 

skulle vara enhetliga system utan interna slitningar eller oberoende av sociala 

relationer mellan människor. Detta genom att visa hur maktrelationer och 

genuskonstruktioner påverkar kvinnors respektive mäns möjligheter att bidra till och 

dra nytta av dessa typer av samverkansnätverk (jmfr Pettersson & Saarinen 2004, sid 

31-21; Lindberg 2008, sid 4). Att utmana den befintliga innovationsforskningen inifrån 

via en ny operationalisering av befintliga begrepp menar jag har minst lika stor 

potential som att utmana den utifrån via ett begreppsskifte.   

 

Politisk förändring 

Ett av de drag som karaktäriserar min avhandling är en strävan efter förändring. Jag 

har satt erfarenheter från främjandet av kvinnors företagande och innovation - där 

främst näringar med många kvinnor stått i centrum - i relation till Sveriges 

innovationspolitik - där främst mansdominerade näringar stått i centrum. Därigenom 

har jag velat visa vilka förändringar som är nödvändiga för att denna politik ska gynna 

människor på ett sätt som når bortom segregerande och hierarkiska föreställningar om 

kön. Att nå bortom dessa föreställningar innebär ett paradigmskifte i politiken. 

Incitamenten till detta paradigmskifte har tonat fram under min avhandlingsprocess 

tack vare kombinationen av en interaktiv forskningsansats, ett nedifrånperspektiv som 

analytisk ansats och en analytisk referensram med teorier om hur kön görs i politik och 

forskning. I detta avsnitt diskuterar jag hur mina slutsatser kan omsättas i praktisk 
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handling för att förändra den befintliga innovationspolitiken. Jag kommer att renodla 

de incitament till politisk förändring som framträtt redan i analysen och som jag tycker 

är värda att uppmärksammas separat.  

 

Enligt mina slutsatser har de verksamheter som bedrivits av de fyra 

samverkansnätverk som ingått i mitt avhandlingsprojekt exponerat hur görandet av 

kön i innovationspolitiken har betydelse för hur olika innovatörer, innovationsfrämjare 

och innovationer värderas i policyprogram för att främja innovationssystem och 

kluster (jmfr Rees 2000, sid 187; Blake & Hanson 2005, sid 684-685). Det har bildats 

en grupp av aktörer och näringar som konsekvent marginaliserats i dessa statliga 

insatser (Lindberg 2008, 2009, 2010). Denna grupp består av de kvinnor och näringar 

med många kvinnor som har utgjort de fyra samverkansnätverkens deltagare och 

målgrupper. Jag har belyst de fyra samverkansnätverkens insatser för att främja 

kvinnors företagande och innovation med hjälp av den analysmodell för 

genusforskning om innovationssystem som ursprungligen utvecklades av ett av dessa 

samverkansnätverk. Därigenom har en bild framkallats av kvinnor som högst aktiva 

när det gäller att organisera samverkansnätverk för innovation (jmfr Eduards 2002, sid 

152; Udén 2008a; Nyberg 2009). Inte minst inom näringar som sysselsätter många 

kvinnor men även inom mansdominerade näringar.  

 

Mina slutsatser visar att de samverkansnätverk som byggts upp kring kvinnors 

företagande och innovation mycket väl kan etiketteras som innovationssystem. Dock 

med förbehållet att nätverksdeltagarna inte har svalt den dominerande uppfattningen 

om hur sådana system bör organiseras med hull och hår utan istället har utvecklat en 

alternativ uppfattning. Denna alternativa uppfattning har utvecklats i två 

växelverkande faser: dekonstruktion och omformulering. I den förstnämnda fasen - 

dekonstruktion - har nätverksdeltagarna dekonstruerat innovationspolitikens centrala 

verktyg genom att upplösa de kategorier och dikotomier som bygger på isärhållande 

och hierarkiska genuskonstruktioner. I den sistnämnda fasen - omformulering - har de 

omformulerat verktygen så att de kan omfatta alla de aktörer, roller, 

verksamhetsområden, visioner, strategier, organisationsformer och resultat som 
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nätverksdeltagarna ansett spela roll i organisering av samverkansnätverk för 

innovation. Med hjälp av dessa faser har de fyra samverkansnätverken nått fram till en 

alternativ syn på hur innovation och innovationssystem bör främjas. I denna syn görs 

inte kön på ett isärhållande och hierarkiskt sätt. Istället antas kvinnor och män ha 

samma vilja och förmåga att utveckla företag och innovationer.  

 

De innovationspolitiska konsekvenserna av denna alternativa problemrepresentation 

måste bli en annorlunda prioritering mellan aktörer och verksamhetsområden än den 

som hittills gjorts i policyprogram för innovationssystem och kluster (jmfr Lindberg 

2008, 2009, 2010). Hur skulle då vägen till en annorlunda prioritering i 

innovationspolitiken kunna se ut, om kön gjordes på ett mindre isärhållande och 

hierarkiskt sätt än vad som hittills har varit fallet? Sveriges innovationspolitik har 

hittills mestadels byggt på socialt konstruerade dikotomier mellan kategorierna ’män’ 

och ’kvinnor’, samt mellan mansdominerade näringar och näringar med många 

kvinnor. Människor och innovationsområden har i enlighet med dessa dikotomier 

särskiljts när kvinnor som aktörer och näringar med många kvinnor givits en låg 

prioritet i policyprogram för innovationssystem och kluster. Denna typ av dikotomier 

har länge ifrågasatts av genusforskare (jmfr Gunnarsson m.fl. 2003). I likhet med 

Wajcmans (1991) förslag till en utvidgning av definitionen av teknik skulle 

innovationspolitiken kunna utvidga sitt spektrum av aktörer och verksamhetsområden. 

Enligt henne kan en sådan utvidgning åstadkommas genom att uppmärksamma 

utveckling av innovationer och ny teknik på områden som kopplas till kvinnor och 

föreställd femininitet. 

 

Ett annat urval av aktörer och områden skulle kunna åstadkommas genom en 

medveten strävan bortom dikotomiserande genuskonstruktioner och uppmärksamma 

potentialen i alla branschers vardagliga, tekniska, organisatoriska, producerande och 

sociala aspekter. Denna medvetenhet skulle göra det ofruktbart att konsekvent 

prioritera mansdominerade näringar på bekostnad av näringar med många kvinnor. 

Inte heller skulle det längre vara fruktbart att prioritera män som drivande aktörer på 

bekostnad av kvinnor. I praktiken skulle denna medvetenhet innebära ett annorlunda 
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prioriteringsmönster i främjandet av innovationssystem och kluster, där urvalet inte 

följer den könssegregerade arbetsmarknaden i Sverige. I det nya prioriteringsmönstret 

skulle såväl service- och upplevelseindustrier som bas- och tillverkningsindustrier 

kunna främjas vid sidan av näringar som bygger på ny teknik. Även innovationssystem 

och kluster som verkar över bransch- och sektorsgränser skulle kunna främjas på ett 

sätt som knyter samman mansdominerade näringar och näringar med många kvinnor 

(jmfr Balkmar 2006, sid 50 & 56). Sådan gränsöverskridande potential ser jag 

exempelvis inom områdena turism, hälsoteknik, design, måltid och livsmedel, samt IT 

i sjukvården. Under de senaste åren har Vinnova börjat ta till vara på denna potential, 

vilket bland annat syns i utlysningarna Innovationsslussar inom hälso- och sjukvården, 

Innovationer för framtidens hälsa, Framtidens personresor, Var dags IT, Designade 

material och Innovationsjournalistik (www.vinnova.se/Finansiering/Utlysningar---

forteckning 15 okt 2008).   

 

Samtidigt är det viktigt att i innovationspolitiken uppmärksamma görandet av kön 

inom varje enskilt innovationssystem och kluster, oavsett vilka näringar som dessa 

verkar inom. Det gäller då att utmana uppfattningen att dessa samverkansnätverk 

skulle vara enhetliga system utan interna slitningar eller oberoende av sociala 

relationer mellan människor. Att studera hur maktrelationer och genuskonstruktioner 

påverkar kvinnors respektive mäns möjligheter att bidra till och dra nytta av de 

verksamheter som bedrivs blir då centralt (jmfr Rees 2000, sid 189; Pettersson & 

Saarinen 2004, sid 31-21; Lindberg 2008, sid 4). Som nätverksdeltagarna vittnar om i 

min empiri har de upplevt svårigheter att få tillträde till befintliga samverkansnätverk 

för innovation. De har inte ansetts passa in och har som en reaktion på denna 

utestängning byggt upp egna samverkansnätverk utifrån sina behov. Då har de å andra 

sidan haft svårigheter att få tillträde till den samhällsservice som stöttar 

samverkansnätverk för innovation. Istället har de blivit hänvisade till de 

policyprogram som rört jämställdhet eller renskötsel. I vissa fall har 

nätverksdeltagarna inte ansetts passa för några statliga insatser alls, eftersom den 

teknikutveckling de velat bedriva ansetts vara alltför användarcentrerad.  
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Dessa hinder för kvinnors möjligheter att bedriva innovativa verksamheter inom 

ramarna för befintliga strukturer motiverar att innovationspolitiken förändras så att den 

stöttar såväl kvinnor som män i rollen som drivande aktörer i innovationssystem och 

kluster. Detta kräver att mannen som norm ersätts med en allmänmänsklig norm, där 

många olika människor, många olika sorters organisationer, många sätt att vara 

innovativ och många typer av kunskaper värderas i de prioriteringar som görs i 

policyprogrammen (jmfr Wendt Höjer & Åse 1999, sid 13; Pettersson 2008, sid 155). 

Ett praktiskt sätt att åstadkomma denna normbrytning och ge rum för en större 

mångfald vore att kombinera de statliga satsningarna på innovationssystem och kluster 

med de statliga satsningarna på kvinnors företagande och resurscentra för kvinnor. 

Genom att ta till vara på den kompetens som byggts upp i resurscentra och andra 

organisationer om främjande av företagande och innovation utifrån ett genusperspektiv 

skulle de innovationspolitiska programmen berikas med ett bredare spektra av 

innovationsdrivande aktörer och erfarenheter (jmfr Pettersson 2008, sid 155; Nyberg 

2009, sid 127). I Vinnova och Tillväxtverkets olika program skulle då resurscentra 

uttryckligen kunna tilldelas en roll som rådgivare och konsulter till de myndigheter 

och samverkansnätverk som behöver stöd i att utveckla sina ansökningar till 

programmen. Inte minst när det gäller att införliva ett genusperspektiv. Resurscentra 

skulle även kunna utpekas som en potentiell målgrupp för finansiering via 

programmen. Det skulle troligen innebära att utlysningarna når ut till fler kvinnor och 

till fler verksamhetsområden än vad som tidigare varit fallet (jmfr Rees 2000, sid 186; 

Byrman 2006; Jégou & Manzini 2008, sid 179; Kvidal & Ljunggren 2010, sid 12).   

 

Mina slutsatser om hur kön görs i innovationspolitiken innebär i förlängningen att 

regeringens jämställdhetspolitiska mål - att kvinnor och män ska ha samma makt att 

forma samhället och sina egna liv - är långt ifrån att uppfyllas. Särskilt när det gäller 

delmålen om jämn fördelning av makt och inflytande samt ekonomisk jämställdhet. 

Istället verkar uppfattningen att kvinnor och män utgör två separata grupper med olika 

rätt till inflytande och profit ha tillåtits gå före ambitionen om jämställdhetsintegrering 

i alla politikområden. Innovationspolitiken är därmed satt på undantag när det gäller 

att värdera kvinnors och mäns bidrag till samhällsekonomin lika. Detta eftersom de 
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förra klassats som mindre betydelsefulla än de senare i detta sammanhang. 

Genomförandet av denna politik har på så sätt medfört att kvinnor återskapats som just 

’kvinnor’ och därmed som ’den andra’ i relation till mannen som norm (jmfr Wendt 

Höjer & Åse 1999, sid 13; Beauvoir 2008/1949).  

 

Till denna alieneringseffekt kan även nätverksdeltagarnas upplevelser av att hänvisas 

till policyprogram som rör jämställdhet istället för innovationssystem och kluster 

adderas. Hänvisningen har medfört att kvinnors företagande och innovation separerats 

från den innovations- och näringspolitiska huvudfåran på ett sätt som kontrasterar mot 

jämställdhetsintegreringens principer. För att uppfylla regeringens mål om 

jämställdhetsintegrering i alla politikområden krävs att även innovationspolitiken sätts 

under press att åstadkomma detta. Det skulle kunna ske via de instruktioner, 

förordningar och regleringsbrev som regeringen tilldelar de statliga myndigheterna. 

Det kräver även att ansvariga myndigheter - vilka i det här fallet utgörs av bland andra 

Vinnova och Tillväxtverket - tar konsekvenserna av dessa ålägganden och införlivar 

ett genusperspektiv i alla delar av sina verksamheter. Det vill säga även i 

prioriteringsmönstret av olika aktörer, områden och innovationer i policyprogrammen 

för innovationssystem och kluster (jmfr Gunnarsson m.fl. 2007).   

 

Behov av framtida forskning 

Som avslutning tar jag här upp de behov av framtida forskning om genus i 

innovationspolitik och innovationssystem som jag kunnat urskilja. Tidigare forskning 

har konstaterat att såväl innovationspolitik som innovationsforskning fokuserar män 

och mansdominerade näringars betydelse för innovationssystem och kluster, samt att 

beskrivningar av sådana samverkansnätverk bygger på en maskulin norm där det 

mekaniska och opersonliga lyfts fram och det mänskliga och sociala döljs (se bl.a. 

Pettersson & Saarinen 2004; Blake & Hanson 2005; Balkmar & Nyberg 2006; 

Lindberg 2008, 2009, 2010). Annan forskning har analyserat hur kön görs i de 

organisationer som tilldelats statliga medel till innovationssystem och kluster (se bl.a. 

Andersson m.fl 2008 & 2009; Fürst Hörte 2009; Lindgren & Forsberg 2010). Med 

denna avhandling har jag tillfört ytterligare en aspekt där innovationspolitiken och 
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innovationsforskningen relateras till kvinnors företagande och innovation. Som 

referenserna antyder är forskning om genus i innovationspolitik och innovationssystem 

ett relativt nytt fenomen i akademin. Därmed återstår det en rad aspekter att utforska 

på detta område (jmfr Kvidal & Ljunggren 2010, sid 15). Två områden som jag anser 

är särskilt angelägna att fördjupa i framtida forskningsinsatser är: görandet av kön i 

innovationsforskning och innovationspolitik i andra sociala och geografiska kontexter, 

samt betydelsen av näringar med många kvinnor i innovationsforskning och 

innovationspolitik. 

 

Som jag konstaterade i föregående avsnitt påverkas de slutsatser som dras inom 

forskning av den kontext där kunskapen utvecklas (jmfr Nowotny m.fl. 2001, Blake & 

Hanson 2005, Gunnarsson 2006). Eftersom jag utfört min forskning i fyra av Sveriges 

regioner och fokuserat den innovationspolitik som förts på nationell nivå i Sverige 

återstår det att undersöka om de slutsatser jag dragit stämmer överens med de 

erfarenheter som gjorts i andra sociala och geografiska kontexter. En fråga som skulle 

kunna besvaras i framtida studier är vilken plats som kvinnors företagande och 

innovation tillskrivs i Sveriges olika regioner. Finns det exempel på regioner där 

näringar med många kvinnor har tillskrivits en framträdande roll i relation till 

innovationssystem, kluster och andra innovativa miljöer och som därmed avviker från 

det mönster som påvisats i mitt empiriska material och i min tidigare forskningsstudie 

(Lindberg 2008, 2009, 2010)? En annan fråga är hur görandet av kön ser ut när det 

gäller främjandet av samverkansnätverk för innovation i olika delar av världen (jmfr 

Kvidal & Ljunggren 2010). Skiljer sig olika länder eller världsdelar åt när det gäller 

vilka innovationspolitiska strategier som tillämpas? Eller har den sorts 

prioriteringslogik som tillämpas i västvärlden blivit en global norm? Det gäller då att 

studera följderna av denna norm för olika gruppers möjlighet att bidra till och dra nytta 

av innovationspolitiska satsningar på en global nivå. 

 

När det gäller betydelsen av näringar med många kvinnor i innovationsforskning och 

innovationspolitik återstår det att utforska vad som händer när kvinnor som drivande 

aktörer och näringar med många kvinnor ges en ökad prioritering i de policyprogram 
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och forskningsstudier som fokuserar samverkansnätverk för innovation (jmfr 

Nählinder & Sundin 2009). En fråga som skulle kunna besvaras i framtida studier är 

om görandet av kön blir mindre isärhållande och hierarkiskt när prioriteringen mellan 

olika aktörer och verksamhetsområden inte längre följer samma mönster som den 

könssegregerade arbetsmarknaden. Ett scenario skulle kunna vara att en medveten 

prioritering av just kvinnors företagande och innovation snarare skulle stärka 

dikotomiserande föreställningar om kön. Detta i och med att de kategorierna ’kvinnor’ 

och ’män’ då skulle utgöra ett uttalat urvalskriterium. Ett annat scenario skulle kunna 

vara att gränserna mellan dessa två kategorier suddas ut och ersätts av en 

allmänmänsklig kategori. I denna kategori tillåts inte dualistiska föreställningar om 

kön längre spela roll för hur olika aktörer och områden prioriteras inom 

innovationspolitiken. Det skulle ta sig uttryck i satsningar och studier som överskrider 

gränserna mellan näringar med olika könssammansättning.  

 

Med dessa ord avslutar jag så min avhandling och ser med tillförsikt fram emot 

åtskilliga upplysande, relevanta och tillämpbara forskningsinsatser på området genus i 

innovationssystem och innovationspolitik.    
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English summary 
 

Dissertation title: Joint action for innovation - a participative and gender scientific 

challenge of innovation policy and innovation research 

 

In recent decades, politicians, civil servants and scientists have drawn attention to the 

role that joint action plays in the emergence of innovations. Among other things, the 

importance of the joint action networks with participants from different sectors of 

society has been stressed. Joint action networks - otherwise referred to as ‘innovation 

systems’, ‘triple helix’ and ‘clusters’ - are believed to contribute to the development of 

innovations. Through national and regional authorities, public funding is distributed to 

such joint action networks in order to encourage innovation and with the ultimate goal 

of attaining ‘sustainable growth’. However, critiques have been articulated towards the 

public promotion of innovation systems and clusters that marginalises certain actors 

and areas. In particular, women and industries employing many women have been 

disadvantaged by the priorities made. The marginalization occurs despite the fact that 

several of the industries employing many women - primarily services industries - are 

attributed a central role in the transformation of Western economies to become more 

dynamic and knowledge-based. Neither policy makers nor researchers have analyzed 

how joint action networks promote innovation within women dominated settings. This 

dissertation strives to address that gap by depicting some Swedish efforts employed to 

organize joint action networks based on women’s entrepreneurship and innovation.   

 

Both policy and research have been characterized by a ‘top down’ approach, 

discerning only a limited scope of actors and areas as relevant in the area of joint 

action networks promoting innovation. In contrast, this thesis considers that a ‘bottom 

up‘ approach could highlight the importance of a broader spectrum of actors and areas. 

The dissertation extends the arena for knowledge development in the area of joint 

action networks by depicting some of the actors and areas currently marginalized in 

innovation policy and innovation research. This study questions the existing norms 

utilised to categorise and measure innovation systems and clusters and scrutinises how 
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gender is “done” both in innovation research and innovation policy, which is also the 

purpose of the thesis. The core of this thesis is to offer a participative and gender 

scientific challenge to innovation policy and research. The empirical data includes 

efforts to promote women’s entrepreneurship and innovation being pursued by four 

regional joint action networks in Sweden. These are: SAGA and Emma Resource 

Centre in northern Sweden, as well as Företagsamma Kvinnor (Enterpreneurial 

Women) and Lika Villkor (Equal Conditions) in central Sweden. These networks had 

problematized the use of innovation systems and clusters as theoretical concepts and 

policy tools before the thesis work was initiated. Selecting these same networks to 

work with for the purposes of this thesis is thus particularly suitable to illustrate and 

challenge the prevalent innovation policies and research.  

 

The analytical frame of reference used to highlight the empirical data consists of three 

comprehensive groups of theories. These three groups of theories are: 

 

• A bottom up approach to studies of policies, on the basis of Carlsson’s (1996, 

2000a, 2000b) approach for non-hierarchical studies of policies. 

• Doing gender in policy and research, on the basis of West & Zimmerman’s 

(1987) approach of ‘doing gender’ and Bacchi’s (1999) approach to studies of 

problem representation in policies. 

• Organization and classification of innovation systems, on the basis of 

Frankelius’ (2005) approach to studies of innovation systems. 

 

One of my aims in this study is to depict actors and activities that have been given a 

low priority in policy and research. The theories employed in the study make it 

possible to study the organization of innovation systems and management of 

innovation policy with a ‘bottom up’ approach. As an analytical approach, ‘bottom up’ 

implies that policies in a given field are studied on the basis of how people at the 

grassroots level identify policy problems and try to find solutions. This approach does 

not distinguish crucial actors and relevant areas in advance. Instead, the relevance of 

different actors and areas is established through empirical studies. The low prioritized 
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areas and actors would not be as apparent if those parts of the theories were used that 

draws attention only to the importance of a few - centrally distinguished - actors and 

areas, as is the case in a ‘top down’ approach.  

 

The research process depicted in this dissertation has been conducted by means of a 

participatory research approach. In this kind of approach, knowledge is developed 

jointly by researchers and the actors concerned by the research issues. Thus, the 

knowledge development has been characterized by a mutual influence between 

practice and theory. Participatory research (also known as ‘action research’) has a long 

tradition within Nordic work life sciences. Within this stream of research, two 

different traditions have emerged: one emphasizing a pragmatic approach to 

participatory research and the other promoting a more critical approach. The first 

focuses dialogue within a group, stressing the importance of organizational learning 

and consensus. The latter tradition highlights how the dialogue between participants 

and researchers enhances a critical reorientation of existing norms and practices. This 

tradition can thus initiate social change in a broader sense than the pragmatic 

approach. The research process described in the dissertation adheres mainly to the 

critical tradition of participatory research, examining prevailing norms in innovation 

policy and innovation research. This challenge of norms has taken place in ‘dialogue 

seminars’ arranged as a part of a mutual Research and Development (R&D) process. 

At these seminars, participants from the four regional networks were encouraged to 

discuss their experiences of promoting women’s entrepreneurship and innovation.   

 

In the empirical chapter the results from the discussions at the dialogue seminars are 

presented, together with some additional data gathered from the networks’ existing 

documents about their activities. Each network is described separately under three 

different headlines: Organization, Innovation and Surroundings. The empirical data 

reveals how the four networks have organized themselves around the topic of women’s 

entrepreneurship and innovation. The SAGA network specifically focused 

technological development and thereto shared the focus of local and regional 

development with Emma Resource Centre. The network Företagsamma Kvinnor 



 328

especially highlighted entrepreneurial women’s ability to support themselves 

economically, while Lika Villkor stressed the importance of increasing the impact of 

local resource centres for women in the region. All networks involved actors from four 

different sectors: the public, the private, the academic and the non-profit sector. 

Concerning the topic of innovation, a wide range of innovations could be distinguished 

in connection with the activities of the four networks. For example, a new system for 

ICT connection has been developed in a sparsely populated area. New methods for 

mapping and supporting innovation systems and clusters within areas employing many 

women have also been developed. Wedding arrangements with a touch of local 

cultural history is another innovation. Three of the networks have primarily been 

active in areas employing many women, such as the services industries. One of the 

networks was equally active in the area of ICT, which is an industry employing mainly 

men. These networks have acknowledged that actors in their surrounding have 

influenced their activities, for example by granting or refusing funding. 

 

The empirical data is analyzed and discussed in the two last chapters of the 

dissertation. There it is portrayed how the four regional networks have challenged 

prevailing innovation policy and innovation research. The analysis shows that these 

networks have organized themselves in a manner that is consistent with the logic of 

innovation systems, gathering actors from different sectors in order to develop new 

knowledge and enhance innovation. Therefore, they could very well be classified as 

such, even though the contemporary research and policy on innovation systems have 

systematically excluded milieus focusing women as actors and areas employing many 

women. However, the four networks have not unconditionally accepted the prevalent 

norms for how innovation systems are supposed to be organized. Rather they have 

challenged these norms by expanding the range of relevant actors in such joint action 

networks. Besides women and areas employing many women, they have involved the 

non-profit sector contributing with new ideas, consistency and knowledge. They have 

also expanded the range of innovations emanating from joint action networks, 

including new services, methods and experiences besides new physical products.  
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The purpose of the thesis was to examine how a ‘bottom up’ approach can highlight 

how gender is done in innovation policy and innovation research. This purpose is 

fulfilled by the conclusion that gender is done in a segregating and hierarchical manner 

in innovation policy and innovation research when women and areas employing many 

women are marginalized in the promotion of innovation systems and clusters. The four 

networks have challenged this way of doing gender by proposing a less segregating 

and hierarchical tactic, opening up for many different actors at many different areas 

promoting many different kinds of innovations. This conclusion calls for further 

development of existing theories on how innovation is promoted by joint action 

networks. The development includes 1) a new operationalization of ‘innovation’, 

‘innovation systems’ and ‘clusters’ to comprise a wider range of actors and areas and 

2) a shift from ‘triple helix’ to ‘quattro helix’ as a theoretical model in order to include 

the non-profit sector as well. Policy implications to be drawn from the analysis are the 

inclusion of a wider range of actors and activities in the innovation policy priority 

patterns, reaching beyond segregating and hierarchical notions of gender.  
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Bilaga 1 
 

Empiriskt material från de fyra samverkansnätverken 

 

SAGA 

De dokument jag har använt mig av som empiriskt material för samverkansnätverket SAGA är 

slutrapporten till Mål 1 för projektet Kvinna i Sameby (KIS) 2003, slutrapporten till Vinnova i 

förstudien inför projektet Nya Möjligheter för Kvinnor i Renskötselföretag (NMKR) 2001, ansökan och 

slutrapport till Mål 1 i projektet NMKR 2002-2003, ansökan och lägesrapporter till Vinnova i NMKR 

2002-2003, projektbeskrivning för projektet SNC 2003, beslutsmeddelande från Vinnova i projektet 

SNC 2004, lägesrapporter till Vinnova i SNC 2004, memo för deltagare vid SNC:s sommarprojekt 

2006, dokumentet SNC - answers to remaining questions 2005, samt en PowerPoint-presentation i 

SNC av Phanse Kaustub 2005. Därutöver har jag haft användning av ansökan och lägesrapporter till 

Mål 1 i projektet SAGA 2002, en extern utvärdering av SAGA (Wollmann 2006), minnesanteckningar 

från möten i SAGA-nätverket den 12 oktober 2005 och den 31 mars 2006 och e-post till Maria Udén 

från en deltagare i SAGA-nätverket den 17 mars 2006. Även ansökan till Vinnova för projektet Lyftet 

2005 och projektplanen för projektet Jämna 2005 har stått för ett värdefullt tillskott. Till detta har 

artikeln Indigenous women as entrepreneurs in global front line innovation system (Udén 2008a) och 

kapitlet Kvinnor, renskötsel och Internet – en interaktiv ansats som motor i en innovativ process 

(Lindberg & Udén 2008) bidragit. Därutöver har jag hämtat uppgifter från hemsidan för 

Tillväxtcentrum Östra Kiruna (www.karesuando.com 15 okt 2006), hemsidan för SNC 

(www.snc.sapmi.net 10 dec 2006), samt hemsidan för Sameslöjdsstiftelsen 

(www.sameslojdstiftelsen.com 18 okt 2006). 

 

Emma Resurscentrum 

De dokument jag har använt mig av som empiriskt material för samverkansnätverket Emma 

Resurscentrum är ansökningar till Nutek för projekten Vandringsutställning, Ungdoms- och 

folkmusikfestival i Skalmodal och Lokal matkultur och hantverksutbyte 2006, inbjudan till 

konferenserna Kluster - ett verktyg för tillväxt i inlandet? och Kluster och kön - en (o)möjlig 

kombination? 2004, verksamhetsberättelsen för Emma Resurscentrum 2005, samt e-post till en av 

styrelseledamöterna i Emma Resurscentrum från Nuteks handläggare den 26 maj 2006. Jag har även 

hämtat uppgifter från Emma RC:s hemsida (www.emma.se 19 sep 2006) och från e-postmeddelanden 

som en styrelseledamot i Emma Resurscentrum skickade till mig den 20 och 28 september 2005. 

Utöver detta har jag använt mig av några av de rapporter som föreningen publicerat: Klusterbygge ur 

ett jämställdhetsperspektiv - en förstudie (Lindberg 2002), På jakt efter jämställda kluster i 

Västerbotten (Kristoffersson & Lindberg 2003), Samlade tankar kring hållbara kluster (Lindberg 

2004) och Motstånd och strategier i arbetet för jämställda kluster (Johansson 2004).  
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Företagsamma Kvinnor 

De dokument jag har använt mig av som empiriskt material för samverkansnätverket Företagsamma 

Kvinnor är förslaget till handlingsplan för att främja kvinnors företagande i Västmanland 2005, 

inbjudan till seminarium med Lotta Snickare i Västerås den 16 februari 2006, OH-presentation i 

projektet KvinnTätt 2006, samt delrapporter, sammanställning och slutrapport inom KvinnTätts 

delprojekt om klusterinventering 2006. Jag har även hämtat uppgifter från min kommunikation med 

olika personer i samverkansnätverket, vilket består av inbjudan till dialogseminariet i Lyftet den 1 juni 

2006, e-post från en av nätverksdeltagarna den 24 november 2006 och mina minnesanteckningar från 

intressentgruppsmöte i projektet Kvinnors företagande och regional utveckling den 19 oktober 2005. 

Därutöver har jag använt mig av hemsidan för Företagsamma Kvinnor (www.foretagsammakvinnor.se 

5 okt 2006), hemsidan för projektet KvinnTätt (www.foretagsammakvinnor.se/kvinntatt 5 okt 2006), 

hemsidan för Avance (www.avance.nu 3 okt 2006), hemsidan för Hälsoforum (www.halsoforum.nu 3 

aug 2009) och hemsidan för Innovationsinspiration (www.innovationsinspiration.se 29 juni 2010).  

 

Lika Villkor 

De dokument jag har använt mig av som empiriskt material för samverkansnätverket Lika Villkor är 

deras egna nyhetsbrev Tillväxtbladet nr 1-6 2005, rapporten Frisk tillväxt i hälsobranschen (Bergmark 

& Gilbert 2005), Lika Villkors egna antologi I världen och vardagen (Davidsson & Boström 2007), 

samt informationsmaterial med rubriken ”Allmän info om SKA” erhållet den 10 april 2006. Jag har 

även använt mig av mina minnesanteckningar från ett seminarium i Lika Villkor den 15-16 januari 

2006, från ett intressentgruppsmöte i projektet Kvinnors företagande och regional utveckling den 19 

oktober 2005 och från kursen ”Genusperspektiv på organisering av nya samverkansformer för tillväxt” 

den 23-24 november 2006. Därutöver har jag hämtat uppgifter från hemsidan för Lika Villkor 

(www.likavillkor.se 25 sep 2006), hemsidan för projektet Genväg Sörmland (www.genvag.nu 25 sep 

2006), hemsidan för projektet PITEM (www.pitem.se 25 sep 2006), hemsidan för projektet Balticfem 

(www.balticfem.com 30 okt 2006) samt hemsidan för HälsoSam Sverige (www.halsosam-sverige.se 3 

aug 2009). Även vår inbjudan till dialogseminarium i Lyftet den 21 september 2006 och ett e-

postmeddelande till mig från en deltagare i Lika Villkor den 17 september 2007 har utgjort underlag. 






