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Sammanfattning 
I denna rapport analyseras projektansökningar till VINNOVAs VINNVÄXT-program 2005 

med avseende på jämställdhet och genus. Analysen avgränsas till vad som är möjligt att utläsa 

ur det material som projektansökningarna utgör, med vissa kompletteringar.  

I analysen har kvantifierbara data som på olika sätt belyser könsfördelningar - 

kvantitativ jämställdhet - sammanställts. Kön har i denna sammanställning relaterats till 

projektledarens ålder, projektledarens/sökandens regionala hemvist, sökandens bransch, 

kunskaps-/teknologiområde, marknaden och innovationssystemets tänkbara aktörer. Den bild 

av jämställdhet som framträder ur olika delar av det empiriska analysunderlaget diskuteras 

slutligen med avseende på genus. En fråga som särskilt fokuseras är i vilken utsträckning 

kvinnor som projektledare eller projekt inom kvinnligt könsmärkta branscher sökt respektive 

beviljats medel.  

Analysen visar att projektledarna vanligen är högutbildade och något äldre män. Endast 

tre av tio projektledare är kvinnor. Männen är forskarutbildade i högre utsträckning än 

kvinnorna, vilka dessutom är något yngre. Projektledarna uppvisar en stor regional spridning 

med viss koncentration kring de större universitetsstäderna, en bild som kvarstår även bland 

de projekt som tilldelats medel.  

De organisationer som anges som sökande i projektansökningarna återfinns i huvudsak 

inom branscherna Utbildning, Andra företagstjänster samt Forskning och utveckling. Ofta 

handlar det om universitet och högskolor som på en övergripande nivå framstår som relativt 

jämställda. De projekt som tilldelats medel finns exempelvis inom områden som bioteknik, 

elektronik, IT, stålindustri, nya material och energi. En närmare analys av dessa områden ger 

en bild av mansdominans med undantag för de projekt som bottnar i forskning kring 

biomedicin, lantbruk och textil som uppvisar en jämnare könsfördelning. Majoriteten av de 

involverade branscherna uppvisar en tydlig mansdominans, dock finns några branscher som är 

mer jämställda, exempelvis servicerelaterade branscher.   
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Inledning 

Bakgrund 
VINNOVA (Verket för innovationssystem) är en statlig FoU-myndighet som har till uppgift 

att främja utvecklingen av effektiva svenska innovationssystem inom verksamhetsområdena 

teknik, transport, kommunikation och arbetsliv. Målet för myndigheten är att främja en 

långsiktig ekonomisk tillväxt som samtidigt är hållbar. Inom VINNOVA omfattar begreppet 

hållbar tre dimensioner – ekonomisk, ekologisk och social. I den sociala dimensionen ingår 

jämställdhet som ett centralt mål.  

Enligt VINNOVAs regleringsbrev ska de ta hänsyn till jämställdhetsfrågor vid val av 

FoU-teman och myndigheten ska även bidra till en jämställd samhällsutveckling. 

Myndigheten ska med andra ord bidra till en samhällsutveckling där kvinnor och män har 

samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet. Inom 

yrkeslivet bör ekonomiskt oberoende, lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande, 

arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet vara grundläggande rättigheter för 

såväl kvinnor som män.  

Syfte 
Uppdraget syftar till att analysera de inkomna ansökningarna till VINNOVAs program 

VINNVÄXT 2005 med avseende på jämställdhet och genus. Av särskilt intresse är i vilken 

utsträckning kvinnor som projektledare eller projekt inom kvinnligt könsmärkta branscher 

sökt respektive beviljats medel från VINNVÄXT-programmet 2005. Analysen är avsedd att 

användas i VINNOVAs utvärdering av den egna verksamheten med avseende på jämställdhet 

och genus.  

Metod 
Det empiriska analysunderlaget utgörs av till VINNOVA inkomna projektansökningar till 

VINNVÄXT-programmet 20051. Analysunderlaget har kompletterats med utlysningstexten 

till VINNVÄXT-programmet 20052. Ytterligare kompletteringar har gjorts med uppgifter 

hämtade ur SCB:s företagsregister och i vissa fall med uppgifter hämtade från inblandade 

organisationers hemsidor. Därutöver har inga ytterligare kompletteringar gjorts.  

Som en utgångspunkt för analysen har kvantifierbara data som på olika sätt belyser 

könsfördelningar - kvantitativ jämställdhet - sammanställts. Kön har i denna sammanställning 
                                                 
1  Projektansökningarna har tillhandahållits av VINNOVA i elektronisk form. 
2  Utlysningstexten har hämtats från VINNOVAs hemsida. 
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relaterats till projektledarens ålder, projektledarens/sökandens regionala hemvist, sökandens 

bransch, kunskaps-/teknologiområde, marknaden och innovationssystemets tänkbara aktörer.  

Sammanställningen av data som beskriver hur jämställdhet framträder ur det empiriska 

analysunderlaget diskuteras slutligen med avseende på genus.   
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Perspektiv på jämställdhet, kön och genus  
Analysen kommer att göras utifrån ett teoretiskt perspektiv som inbegriper såväl jämställdhet 

som kön och genus. Här följer en kortfattad redogörelse för dessa begrepps innebörd och hur 

vi avser att använda oss av dem.  

Jämställdhet 

Jämställdhet3 beskriver förhållandet mellan kvinnor och män, det är en avgränsning från 

begreppet jämlikhet som är ett vidare begrepp. Med jämlikhet avses exempelvis rättvisa 

förhållanden mellan alla individer och grupper i samhället och utgångspunkten är alla 

människors lika värde oavsett kön, etnicitet, religion och social tillhörighet. Den politiska 

målsättningen för jämställdhetspolitiken innebär att skapa förutsättningar för att kvinnor och 

män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på livets alla områden. Att 

anlägga ett jämställdhetsperspektiv innebär att se till såväl kvantitativa som kvalitativa 

aspekter på ett område eller fenomen.  

Den kvantitativa delen innebär att arbeta för en jämn könsfördelning inom alla områden 

i samhället, som till exempel i yrkesgrupper eller bland projektledare. När det är kvantitativt 

jämn könsfördelning brukar man tala om proportionerna 40/60 % men den synen beskrivs av 

SCB som övergiven till förmån för 50/50 %. Men det räcker inte att bara räkna hur många 

kvinnor och män som finns inom en yrkesgrupp eller bransch, det är lika viktigt att se till de 

kvalitativa aspekterna av jämställdhet. 

Genom ett kvalitativt jämställdhetsperspektiv lyfts innehållet fram. Kvalitativ forskning 

hjälper oss att förstå komplexa mekanismer som leder till könsegregering och könsstereotypa 

arbeten och arbetsuppgifter (Westberg 2006). Att både kvinnors och mäns erfarenheter, 

kunskaper och värderingar tas tillvara och får påverka utvecklingen inom alla områden i 

samhället är ett övergripande mål.  

VINNOVA ska, i likhet med alla myndigheter, arbeta för jämställdhet i sin organisation 

men också i sin verksamhet i enlighet med de nationella målen för jämställdhetspolitiken4. Ur 

VINNOVAs tillväxtperspektiv är jämställdhet viktigt att beakta av flera skäl. På regeringens 

                                                 
3  Primär källa är SCB:s skrift På tal om Kvinnor och Män, lathund om jämställdhet 2004. 
4  VINNOVA ska enligt regleringsbrev för 2005: ”aktivt arbeta för jämställdhet samt nå en jämnare 

könsfördelning inom den egna beredningsorganisationen och vid fördelning av forskningsstödet”. 
http://www.vinnova.se/main.aspx?ID=24dc932e-7bd9-4678-ab9f-d787249f7f23, 20 mars 2006. I 2006 års 
regleringsbrev har vikten av detta arbete ytterligare betonats: ”Vinnova skall intensifiera 
järnställdhetsarbetet. I uppdraget ingår att ta fram och årligen revidera en strategi för det inre och yttre 
jamställdhetsarbetet.” (VINNOVA regleringsbrev 2006, 
http://www.vinnova.se/Main.aspx?ID=365d551d-6522-459e-a3c0-319a6e46b63c) 
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hemsida står följande motivering att läsa till varför ett jämställdhetsperspektiv är viktigt för 

tillväxt: 

 
För att ett land ska kunna växa och utvecklas krävs att man tar tillvara hela befolkningens 

kunskaper och kompetens. Varje individ, kvinna som man, ska ha möjlighet att utveckla sin 

begåvning inom just de områden där man har de bästa förutsättningarna - oavsett kön. 

Jämställdhet mellan kvinnor och män är därför en viktig faktor för tillväxt. För att nå resultat ska 

jämställdhetspolitiken genomsyra alla delar av regeringens politik.5 
 

Att synliggöra skillnader mellan kvinnors och mäns villkor är enligt regeringen en 

grundförutsättning för att kunna bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete. Det förutsätter även en 

medvetenhet om att jämställdhet mellan kvinnor och män (och därmed även brist på 

jämställdhet) är något som skapas där beslut fattas, där resurser fördelas och där normer görs. 

Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i det dagliga arbetet.6  

Ett jämställdhetsperspektiv innebär att se till skillnader mellan kvinnor och män 

avseende rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Vanligen brukar konsekvenserna av 

könens olika villkor framträda i form av könsfördelningar inom exempelvis branscher, yrken 

eller befattningar.  

Det finns även en risk i att tala om könsskillnader eftersom de kan uppfattas som 

essentiella, fasta och oföränderliga. Att säga att kvinnor eller män ska tillföra något specifikt 

”kvinnligt” eller ”manligt” på arbetsmarknaden är ett sådant exempel som kan leda till fortsatt 

eller ökad ojämställdhet eftersom könen låses fast i ojämställda maktrelationer. Detta sätt att 

se på kön som komplementärt och biologiskt determinerat har problematiserats av empirisk 

genusforskning.  

Kön och genus 

Kön betraktas ofta inte endast som fast och oföränderligt utan även som naturligt, självklart 

och oproblematiskt. När begreppet genus började användas inom forskningen var det för att 

möjliggöra en distinktion mellan biologiska och socialt konstruerade skillnader mellan 

kvinnor och män7. Idag har en glidning skett där kön och genus ofta används mer eller mindre 

synonymt då numera även biologiska könsskillnader betraktas som i hög grad socialt 

konstruerade.  

                                                 
5   http://www.regeringen.se/sb/d/2593 3 april -06. 
6   http://www.regeringen.se/sb/d/2593/a/23635 3 april -06. 
7   För begreppsdiskussion se exempelvis Gothlin 1999, Thurén 2003.  



5 

Genusforskningen har visat att vad som uppfattas som kvinnligt eller manligt, 

exempelvis vad kvinnor och män förväntas kunna och vara bra på, är föränderligt. Det 

varierar över tid och skiljer sig mellan olika platser, det varierar inte minst beroende på kultur, 

etnicitet, sexualitet, klass och ålder (Thurén 2003). Kön och därtill kopplade skillnader 

betraktas inte längre som något en gång för alla givet utan som något som ständigt formas i 

interaktion.  

Att kön inte längre betraktas som givet och statiskt innebär inte att det saknar betydelse. 

Om inte kön uppmärksammas är risken stor att en manlig norm görs generell genom att 

exempelvis män framställs som allmänmänskliga könlösa neutrum och kvinnor urskiljs som 

avvikare och bekönade. Att kön har och ges betydelse i mänsklig social interaktion är därför 

viktigt att belysa ur ett maktperspektiv (se exempelvis Gunnarsson 2003a, 2003b och 

Andersson 2003).  

Kön kan beskrivas som en sorterande princip, där kvinnor och män särskiljs och 

rangordnas och där män och det som män gör vanligen överordnas kvinnor och det som 

kvinnor gör. Yvonne Hirdman (1993) benämner denna ordningsstruktur av kön genussystem.  

Hur detta system formas och upprätthålls tillskrivs vanligen processer av kulturell, relationell 

och individuell art (se exempelvis: Hirdman 1990 och 1993, Harding 1986, Nelson 1996, 

Acker 1992 och 1999). Föreställningar om kön, könsstrukturer och socialisation beskrivs som 

ömsesidigt stödjande i att upprätthålla asymmetri och manlig dominans.  

Valt teoretiskt perspektiv 
Det perspektiv som används i denna studie tar fasta på såväl jämställdhet som kön/genus. 

Inledningsvis tillämpas ett jämställdhetsperspektiv där kvantifierbara data avseende 

könsfördelningen inom olika delområden i projektansökningarna sammanställs. Därefter förs 

en genusteoretiskt grundad diskussion som utgår från denna sammanställning men även 

inbegriper kvalitativa aspekter.  
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Jämställdhet i VINNVÄXT 2005 
I detta kapitel redovisas en sammanställning av kvantifierbara data avseende 

könsfördelningen inom olika delområden hämtade ur empirin. Denna sammanställning utgör 

grunden för analysen.  

Kapitlet är disponerat enligt följande: Inledningsvis ges en kortfattad beskrivning av det 

empiriska analysunderlaget. Därefter följer en sammanställning av uppgifter gällande olika 

delområden i projektansökningarna med kommentarer.  

Empiriskt analysunderlag 
Här följer en beskrivning av det empiriska analysunderlaget, som i första hand utgörs av 

inkomna projektansökningarna till VINNVÄXT-programmet 2005. Utöver dessa 

projektansökningar behandlas även utlysningstexten, eftersom den sannolikt har haft stor 

betydelse för projektansökningarnas utformning.   

Ansökningarna 
Projektansökningarna är 86 till antalet och varje ansökan består av ett elektroniskt 

ansökningsformulär samt bilagor med projektledarens CV och en utförligare 

projektbeskrivning. Ansökningsformuläret innehåller uppgifter om projektet, om 

projektledaren och om den organisation som står bakom projektansökan.  

Projekttiteln och projektsammanfattningen i ansökningsformuläret ger i vissa fall en god 

bild av projektet. Då så inte är fallet har bilagan med den utförligare projektbeskrivningen ofta 

kunnat ge en tydligare bild av projektet eftersom den innehåller data av mer kvalitativ 

karaktär. I ansökningsformuläret finns även uppgifter om projektledarens kön, födelseår och 

geografisk hemvist i form av postort. Postorterna har kompletterats med uppgifter om län. För 

den organisation som står bakom ansökan anges exempelvis organisationsnummer. 

Organisationsnumren har kompletterats med uppgifter ur SCBs företagsregister, exempelvis 

branschkoder och könsfördelning för respektive organisation.  

Utlysningstexten 
Då utlysningstexten sannolikt har betydelse för vad för slags projektansökningar som kommer 

in har även denna inkluderats i analysmaterialet.  

Utlysningstexten innehåller inget explicit om vare sig genus eller jämställdhet. Däremot 

finns dessa med implicit genom begreppet hållbar tillväxt i beskrivningen av VINNOVAs 

uppdrag ”att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och 

genom utveckling av effektiva innovationssystem”.  
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I utlysningstexten till VINNVÄXT 2005 inbjuds ”aktörer med en strategisk idé i en 

funktionell region att inkomma med en idéskiss som beskriver hur de ska kunna utvecklas till 

ett internationellt konkurrenskraftigt innovationssystem inom 10 – 15 år”. Utlysningen avser 

nydanande tillväxtinitiativ i tidiga skeden. 

Möjliga sökanden exemplifieras i utlysningstexten som företag, universitet, högskolor, 

organisationer, nätverk eller samarbetskoalitioner. I 2005 års utlysning vänder sig VINNOVA 

till ”initiativ i tidiga skeden där utvecklingsorganisation, infrastruktur och aktörssamverkan 

bara delvis finns på plats”. De initiativ som kan komma i fråga ska vara baserade på ny 

forskningsbaserad kunskap, vara entreprenörsdrivet och ha potential att skapa tillväxt i företag 

och på sikt kunna uppnå internationell konkurrenskraft. De medel som förmedlas via 

VINNVÄXT syftar till ”att utveckla effektiva och internationellt konkurrenskraftiga 

innovationssystem baserade på toppkompetens”.  

VINNOVA ställer krav på vad ansökan ska innehålla. En beskrivning av den strategiska 

idén, dess tillväxtpotential och framtida marknader är ett krav. En beskrivning av 

förutsättningar och förmåga att skapa ny forskningsbaserad kunskap och teknologi krävs 

också, liksom en beskrivning av arten och graden av förnyelse. VINNOVA kräver även en 

beskrivning av de personer som driver initiativet och deras roller däri. Ovan redovisade krav 

ges särskild vikt i bedömningen av ansökan. VINNOVA kräver även att den funktionella 

regionen ska beskrivas och motiveras liksom initiativets position på utvecklingsstegen idag, 

dess framtida utveckling och hinder för framgång.  

Detta är vad VINNOVA uttryckte sig vilja ha. Vad VINNOVA fick är de 

projektansökningar som analyseras i denna rapport.  

Delområden i projektansökningarna 
En analys med utgångspunkt i projektansökningarna till VINNVÄXT 2005 med avseende på 

jämställdhet och genus är inte oproblematisk att göra då det handlar om en analys av ett ännu 

inte etablerat innovationssystem, som ofta är löst och tentativt beskrivet.  De enda aktörer som 

med säkerhet går att uttala sig om är den angivne projektledaren och den organisation som 

står bakom ansökan, vilken därmed kan ses som hemvist för den idé ansökan baseras på. 

Alternativt kan en klassificering av det kunskaps- och teknologiområde som ansökan 

avser analyseras, vilket dock sannolikt säger mest om innovationsprocessens inledande skede.  

Ett annat alternativ är att analysera avnämarna av de innovationer systemet i fråga avser 

att generera, med andra ord den marknad vars behov eller efterfrågan möts av 

innovationssystemet i fråga.  
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Ett ytterligare alternativ blir att beskriva olika tänkbara, men i ansökningarna ännu inte 

definierade, aktörer inom de föreslagna innovationssystemen som en utgångspunkt för 

analysen. Aktörer som med utgångspunkt i strategiska idéer vill samverka för att utveckla på 

sikt internationellt konkurrenskraftiga innovationssystem. De innovationsprocesser som ska 

ske inom ramen för de innovationssystem som formas förutsätter att ett nätverk av aktörer av 

olika slag involveras. Formandet av nya innovationssystem beskrivs som en process som 

förväntas ta 10 – 15 år i anspråk. De involverade aktörerna beskrivs i olika grad i 

ansökningarna, men vanligen översiktligt och ibland inte alls eftersom det handlar om initiativ 

i tidiga skeden då aktörerna kanske inte ens är identifierade och därmed än mindre vidtalade. 

Vad det handlar om för slags aktörer är ändå möjligt att ge en översiktlig bild av. 

Inom ramen för de föreslagna innovationssystemen ska ny forskningsbaserad kunskap 

och teknologi kommersialiseras vilket förutsätter en samverkan mellan forskning och 

utveckling samt näringslivet. Forskning och utveckling äger rum vid universitet och 

högskolor men även inom företag och organisationer. Produktutveckling äger vanligen rum 

inom privata företag, vilket även gäller industriell produktion liksom marknadsföring och 

försäljning. Regleringar av olika slag och för olika verksamheter involverar vanligen 

offentliga aktörer som implementerar olika slags policies. 

Innovationsprocesser förutsätter att aktörer som hanterar alla delar i kedjan fram till 

marknaden involveras. När dessa relationer med tiden etablerats och stabiliserats på ett sätt 

som möjliggör framgångsrik kommersialisering kan innovationssystemet sägas vara etablerat. 

Innovationssystemet kan ses som ett etablerat och stabiliserat nätverk av aktörer som 

samverkar med syfte att kommersialisera ny forskningsbaserad kunskap och teknologi av 

olika slag. Betoningen av effektivitet och konkurrenskraft ger en bild av innovationssystem 

som förmår att framgångsrikt kommersialisera många olika produkter baserade på ny 

forskningsbaserad kunskap och teknologi inom något område.  

Sammanfattningsvis diskuteras således följande delområden i projektansökningarna:  

• Projektledaren (åldersfördelning, utbildning och hemvist med avseende på kön) 

• Organisationen bakom ansökan (bransch och region med avseende på kön) 

• Kunskaps- och teknologiområde (i den mån dessa anges) 

• Marknaden (i den mån den anges) 

• Innovationssystemets tänkbara aktörer (utveckling av ansökningarnas skisser) 
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Projektledaren 
Av de personer som anges som projektledare i de 86 ansökningarna är 66 män (77 %) och 20 

kvinnor (23%). Åldersfördelningen bland projektledarna visas i diagram 1.  

Åldersfördelning projektledare
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Diagram 1:  Åldersfördelning bland projektledarna för respektive kön och 

sammantaget.  
 
Ur diagram 1 framgår hur åldersfördelningen bland projektledarna ser ut. Projektledaren är 

vanligen en man i 49-årsåldern. Kvinnorna har en något lägre medelålder än männen, 48 

respektive 50 år.  

Åldersfördelningen skiljer sig åt mellan könen. I den yngsta åldersgruppen, 30 – 39 år, 

återfinns ungefär 15 % av kvinnorna och 11 % av männen. I åldersgruppen 40 – 49 år 

återfinns hälften av kvinnorna men endast 36 % av männen. I åldersgruppen 50 – 59 år 

återfinns 20 % av kvinnorna jämfört med 35 % av männen. I åldersgruppen 60 – 69 år 

återfinns 15 % av kvinnorna och 17 % av männen. I åldersgruppen 70 – 79 år återfinns ingen 

kvinna men en man. Som grupp är kvinnorna sålunda något yngre än männen.  

Vid en jämförelse med de tio projektansökningar som tilldelats medel, ”vinnarna”, är tre 

av projektledarna (30 %) kvinnor och sju (70 %) män. Könsfördelningen är något jämnare än 

bland ansökningarna som helhet, men ändå mansdominerad. Medelåldern är 48 år för såväl 

kvinnor som män. Bland vinnarna är projektledaren således vanligen en 48-årig man. 
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Spridningen i ålder är mindre bland vinnarna än bland ansökningarna som helhet. I diagram 2 

visas åldersfördelningen för projektledarna för vinnarprojekten.  
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Diagram 2:  Åldersfördelning bland vinnarprojektledarna för respektive kön och 

sammantaget.  
 

Ur diagram 2 framgår att hälften av projektledarna återfinns i åldersgruppen 40 – 49 år och 

två femtedelar i gruppen 50 – 59 år. Bland kvinnorna finns fler än hälften i åldersgruppen 40 

– 49 år. Bland männen finns lika många i grupperna 40 – 49 år respektive 50 – 59 år.  

VINNOVAs intentioner är att de projektidéer som tilldelas stöd ska gälla 

innovationssystem baserade på toppkompetens. Diagram 3 visar utbildningsnivån bland 

projektledarna i samtliga projektansökningar.  
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Diagram 3:  Utbildningsnivå bland projektledarna för respektive kön och 

sammantaget.  
 
Ur diagram 3 framgår att projektledaren vanligen är högutbildad, vilket ligger i linje med 

VINNOVAs intentioner. Hälften av projektledarna har forskarutbildning. Detta gäller en 

större andel av männen än av kvinnorna. En tredjedel har universitetsutbildning. Här återfinns 

en större andel av kvinnorna än av männen. Endast en mindre andel har bara 

gymnasieutbildning eller någon annan form av utbildning. Här återfinns endast män och inga 

kvinnor. För vissa projektledare saknas CV eller så anges inget om eventuell utbildning. Detta 

gäller 10% av projektledarna, kvinnor i högre utsträckning än män.  

I diagram 4 visas utbildningsnivån för projektledarna bland vinnarprojekten.  
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Diagram 4:  Utbildningsnivå bland vinnarprojektledarna för respektive kön och 

sammantaget.  
 

Ur diagram 4 framgår att projektledarna för de projekt som tilldelats medel vanligen har 

forskarutbildning (80%) och i övrigt åtminstone eftergymnasial utbildning (20%). Detta 

mönster gäller männen i än högre grad och kvinnorna i lägre grad. Endast 67% av kvinnorna 

har forskarutbildning jämfört med 86% av männen. Vinnarprojektledaren är således vanligen 

en forskarutbildad man.  

I diagram 5 visas vilket län projektledarna kommer ifrån.  
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Diagram 5: Projektledarnas fördelning med avseende på län.  
 
Ur diagram 5 framgår att hälften av projektledarna kommer från Stockholms, Västerbottens, 

Västra Götalands och Skåne län vilket innebär regionerna kring universitetsstäderna 

Stockholm, Umeå, Göteborg och Lund. Många projektledare kommer även från Värmlands, 

Norrbottens och andra glesbygdslän. Från vissa län saknas helt projektledare, nämligen 

Gotlands och Västmanlands län.  

I diagram 6 visas var vinnarprojektledarna kommer ifrån.  
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Diagram 6:  Vinnarprojektledarnas fördelning med avseende på län.  
 

Ur diagram 6 framgår att projektledarna för de projekt som tilldelats medel kommer från 

Stockholms, Östergötlands, Skåne, Västra Götalands, Västernorrlands, Jämtlands, 

Västerbottens och Norrbottens län. Kvinnorna kommer från Stockholms och Västra Götalands 

län. Projektledarna uppvisar en stor regional spridning med viss koncentration kring de större 

universitetsstäderna.  
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Organisationen bakom ansökan 
 
Den organisation som står bakom projektansökan kan ses som hemvist för den idé ansökan 

baseras på. Vi har kompletterat analysmaterialet med uppgifter från SCB om de sökande 

organisationerna i form av exempelvis deras branschtillhörighet (SNI-koder) och 

könsfördelningen inom respektive organisation. Branschtillhörigheten för organisationerna 

bakom projektansökningarna visas i diagram 7.  
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Diagram 7:  Branschtillhörighet för organisationerna bakom projektansökningarna 

samt projektledarnas kön.  
 

Ur diagram 7 framgår att de organisationer som ansökt om projektmedel framför allt återfinns 

inom branscher med följande SNI-koder: 

80  Utbildning (Institutioner vid universitet och högskolor) 

74  Andra företagstjänster (Konsultbyråer, reklambyråer, företagsservicefirmor och 

marknadsföringsföretag) 

73  Forskning och utveckling (Branschforskningsinstitut, FoU-företag och 

universitet/högskolor) 

De flesta männen återfinns inom utbildningsbranschen medan de flesta kvinnorna återfinns 

inom branschen andra företagstjänster.  
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De sökande organisationerna återfinns även inom följande branscher: 

75 Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring (Inspekterande, 

kontrollerande och tillståndsgivande myndigheter, Stats- och kommunledande, 

lagstiftande och planerande organ och Myndigheter som administrerar 

infrastrukturprogram) 

85 Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet (Hemtjänst, 

dagcentraler o.d. för äldre och Servicehus, servicelägenheter för äldre samt 

ålderdomshem) 

72 Databehandlingsverksamhet mm 

91 Intressebevakning; religiös verksamhet 

20 Tillverkning av trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler 

26 Tillverkning av icke-metalliska mineraliska produkter 

45 Byggverksamhet 

65 Finansförmedling utom försäkring och pensionsfondsverksamhet 

92 Rekreations-, kultur- och sportverksamhet 

De organisationer som ligger bakom projektansökningarna är framför allt institutioner vid 

universitet och högskolor, olika slags konsult- och företagsserviceföretag, 

branschforskningsinstitut och FoU-företag. Detta gäller även vinnarna, som visas i diagram 8.  
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Diagram 8:  Branschtillhörighet för organisationerna bakom 

vinnarprojektansökningarna samt projektledarnas kön.  
 

Ur diagram 8 framgår att sex av tio vinnarprojekt härrör från utbildningsbranschen. Bland 

projektledarna för dessa projekt är endast en kvinna och fem män.  

Könsfördelningen inom de sökande organisationerna är i huvudsak jämn när det handlar 

om universitet och högskolor. Bland konsult- och företagsserviceföretagen är 

könsfördelningen jämn i ungefär hälften av fallen och ojämn i hälften, såväl kvinno- som 

mansdominerade företag förekommer. Även bland branschforskningsinstitut och FoU-företag 

är könsfördelningen jämn i ungefär hälften av fallen och ojämn i hälften, varav mestadels 

mansdominerad.  

Samspelet i ett innovationssystem kan beskrivas som något som sker mellan tre typer av 

aktörer - forskning, företagande och offentlig verksamhet/politik. Tillsammans brukar de 

kallas Triple Helix8. Organisationerna bakom ansökningarna har kodats så att alla sökande 

med branschkod 73 för forskning och utveckling samt alla universitet och högskolor har 

hänförts till Triple Helix kategorin Forskning och utveckling. Alla företag har hänförts till 

kategorin Näringsliv. Alla statliga, kommunala och politiska verksamheter har hänförts till 

kategorin Offentlig verksamhet/politik. Denna indelning är dock inte självklar då gränserna 

                                                 
8  Denna definition av Triple Helix är hämtad från VINNOVAs hemsida www.vinnova.se 060315.  
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mellan olika slags verksamheter kan vara flytande och FoU kan bedrivas såväl i offentlig regi 

som inom näringslivet.  

I diagram 9 visas den sökande organisationens karaktär ur ett Triple Helix perspektiv.  
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Diagram 9:  Triple Helix karaktär för organisationerna bakom projektansökningarna 

samt projektledarnas kön.  
 

Ur diagram 9 framgår att knappt hälften av projektansökningarna härrör från sökande inom 

kategorin Forskning och utveckling och knappt 40 % från Näringslivet samt drygt 10 % från 

Offentlig verksamhet/politik.  

Bland projektledarna är hälften av kvinnorna knutna till sökande inom kategorin 

Forskning och utveckling, en relativt stor andel (ca 45 %) till sökande från Näringslivet samt 

endast en bråkdel (ca 5 %) till Offentlig verksamhet/politik. Bland männen är knappt hälften 

knutna till projekt inom Forskning och utveckling, något färre (knappt 40 %) till Näringslivet 

och en mindre andel (drygt 10 %) är knutna till Offentlig verksamhet/politik.  

Andelen kvinnor bland projektledarna är 24 % inom kategorin Forskning och 

utveckling, 27 % inom Näringsliv och inom 10 % Offentlig verksamhet/politik. Kvinnor är 

underrepresenterade som projektledare inom alla dessa slags verksamheter men särskilt inom 

kategorin Offentlig verksamhet/politik.  

Projekten uppvisar för det mesta samma länstillhörighet som projektledarna varför även 

projekten kan sägas uppvisa en stor regional spridning med viss koncentration kring de större 
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universitetsstäderna. Endast i 10 fall av 86 kommer projektledaren från ett annat län än den 

sökande organisationen. Bland vinnarna gäller det två av tio fall9. Projektansökningarna 

uppvisar i likhet med projektledarna en stor regional spridning med viss koncentration kring 

de större universitetsstäderna, en bild som kvarstår även bland vinnarna.  

Kunskaps- och teknologiområde 
VINNOVA betonar att de initiativ som kan komma i fråga för tilldelning av medel ska vara 

baserade på ny forskningsbaserad kunskap. I projektansökningarna behandlas kunskap på 

olika sätt. Projektansökningarna kan grovt delas in i två kategorier med avseende på vari det 

innovativa består:  

• Teknologifokus10 

• Systemfokus 

I projektansökningar med teknologifokus kan det innovativa ha såväl med produkten 

som med produktionsprocessen att göra. Det handlar ofta om produktinnovationer och/eller 

processinnovationer där olika befintliga kunskaps- och teknologiområden kombineras för att 

åstadkomma ny kunskap och nya produkter och/eller processer.  

I projektansökningar med systemfokus återfinns det innovativa på 

innovationssystemnivå snarare än på teknologinivå. Det handlar ofta om kunskapsområden 

som är kopplade till processtödjande funktioner på innovationssystemnivå. De system som 

beskrivs framstår som generella utan krav på specifik teknologiinriktning och med varierande 

grad av innovativitet. Det handlar ofta om att implementera ny processrelaterad kunskap inom 

ramen för innovationssystemet i fråga för att utveckla och förbättra innovationssystemet i sin 

innovationsstödjande funktion oavsett vilka produkter som det handlar om.  

VINNOVA efterlyser även en beskrivning av förutsättningar och förmåga att skapa ny 

forskningsbaserad kunskap och teknologi, något som i varierande grad uppfylls i 

ansökningarna. Ambitionerna att bedriva forskning inom ramen för de påtänkta 

innovationssystemen tycks variera.  

De projektansökningar som har tilldelats medel har alla utpräglat teknologifokus. Det är 

i innehållet och inte i formen hos innovationssystemet som det innovativa återfinns. Flera 

projektansökningar återfinns inom kunskapsområdet bioteknik/biomedicin. Det handlar såväl 
                                                 
9  Den projektledare som kommer från Östergötlands län hör till ett projekt vars sökande organisation hör 

hemma i Stockholms län och den projektledare som kommer från Jämtlands län hör till ett projekt vars 
sökande organisation hör hemma i Västernorrlands län. 

10  Teknologibegreppet används här i en vid bemärkelse för att beteckna aktuella produkt- eller 
processrelaterade kunskapsområden i analogi med den bredd exempelvis den internationella 
patentklassificeringen IPC ger teknikbegreppet. (Se exempelvis Nyberg 2001 s. 81 ff.)  
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om utveckling av testmetoder och produktionsprocesser som av framtagning av nya slags 

material samt applikationer av dessa i olika slags produkter. En projektansökan handlar om 

högteknologiska, polymera och biomaterial. Åter en projektansökan handlar om 

materialutveckling men om metalliska material i stället för biomaterial. Två 

projektansökningar handlar om att vidareutveckla och finna applikationer för avancerad ny 

informationsteknik. En projektansökan sticker ut då dess innovationssystem syftar till att 

utveckla upplevelsebaserade produkter som kombinerar kunskaper om hälsa, träning och 

äventyr med exempelvis informationsteknologi.  

Bland de projektansökningar som inte tilldelats medel finns flera med systemfokus där 

det innovativa ligger i utformningen av själva innovationssystemet. En projektansökan avser 

två samverkande innovationssystem placerade i olika delar av världen. Kunskapsutvecklingen 

handlar exempelvis om självlärande grupper, nätverk, affärsmodeller, ekonomisk infrastruktur 

och ICT-baserad kunskapshantering. En annan projektansökan avser en ny modell för 

samverkan inom innovationssystemet där kunskapsutvecklingen handlar om 

organisationsutveckling, produktivitet och kvalitet, nya former av ledarskap samt mera 

jämbördiga relationer mellan arbetstagare och arbetsgivare. En annan projektansökan avser ett 

regionalt innovationssystem där kunskapsutvecklingen handlar om vårdsystem, nya 

samarbetsformer mellan olika aktörer och förbättrad management inom området vård och 

omsorg. De har tagit fasta på den utvecklingspotential som den relativa avsaknaden av 

innovation inom området utgör. Kunskapsutvecklingen berör i dessa fall frågor av 

organisatorisk art snarare än av teknologikaraktär. Andelen kvinnor inom kunskapsområden 

relaterade till systemfokus är därmed sannolikt högre än inom områden relaterade till 

teknologifokus.   

Marknaden 
VINNOVAs stöd för att bygga upp nya innovationssystem syftar till att framgångsrikt 

kommersialisera ny forskningsbaserad kunskap och teknologi av olika slag. VINNOVA 

efterfrågar därmed också i utlysningstexten en beskrivning av framtida marknader.  

Det är däremot högst varierande i vilken utsträckning den framtida marknaden beskrivs i 

de inkomna projektansökningarna. Många ansökningar förefaller helt ha missat att beskriva 

vilka som ska betala för de produkter som innovationssystemet avser att kommersialisera. 

Vissa beskriver marknaden i svepande ordalag som exempelvis ”världsmarknaden” eller ”nya 

marknader”. Andra förefaller ha bättre kunskap om var intäkterna kan förväntas komma ifrån.  
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Nyckelord i VINNOVAs utlysningstext som effektivitet, konkurrenskraft och tillväxt 

pekar på att det handlar om att kommersialiseringen ska vara framgångsrik, helst bättre än 

konkurrenterna. Verksamheten ska inte endast gå runt ekonomiskt utan helst gå så bra att 

tillväxt är möjlig. Att verksamheten ska vara entreprenörsdriven är ännu ett sätt att betona 

detta.  

Marknaden utgör den grundläggande förutsättningen vilket ofta förbigås och sällan 

förefaller ha varit i fokus för någon djupare analys i projektansökningarna. Detta gör det svårt 

att säga speciellt mycket om densamma.  

Bland de projektansökningar som tilldelats medel har de flesta identifierat en marknad 

som utgångspunkt för sina påtänkta produkter. Det förefaller handla om förändringar av 

etablerade verksamheter för att tillvarata framväxande marknadsmöjligheter snarare än 

framväxt av helt nya verksamheter. Påfallande många vill utveckla biomaterial för att ersätta 

petroleumbaserade dito med ekologisk hållbarhet, miljömål eller EU-direktiv som motivering. 

Även den projektansökan som avser utveckling av metalliska material motiveras med 

liknande argument som energibesparing och miljömål. Den projektansökan som avser 

upplevelseproduktion utgår från en identifierad växande efterfrågan av upplevelser kopplade 

till hälsa, träning och äventyr. Motiveringen är att det inte längre endast är en mindre elit som 

kan efterfråga denna typ av upplevelser utan i allt större utsträckning även de stora massorna.  

Två av de ansökningar som tilldelats medel har en teknologisk utgångspunkt och avser 

att utveckla applikationer och marknader. Marknaden framstår i dessa projektansökningar 

som något som ska utvecklas snarare än något som initialt finns och motiverar verksamheten.  

Innovationssystemets tänkbara aktörer 
På frågan om vilka aktörer som är inblandade i de innovationssystem projektansökningarna 

avser ges ofta otydliga svar. Detta är något som är svårt att komma ifrån då det handlar om 

innovationssystem i tidiga skeden. Vilka aktörer som verkligen kommer att vara med är 

vanligen inte alls fastställt i detta tidiga skede. I stället ges skissartade beskrivningar med 

utgångspunkt i vilka som i varierande grad visat intresse för projektidén i fråga. Vissa 

projektansökningar utgår däremot från någon form av redan etablerat samarbete vilket innebär 

att en tydligare bild av deltagande aktörer ges.  

I stället för en ingående analys de specifika aktörer som eventuellt anges i var och en av 

de 86 projektansökningarna, vilket inte ryms inom tidsramen för detta arbete, presenteras här 

en ansats till en generell beskrivning av innovationssystemets aktörer och existerande 

könsstrukturer inom detta sammanhang.  



22 

Innovationsprocesser förutsätter att aktörer som hanterar alla delar i kedjan fram till 

marknaden involveras. Arenan för innovationsprocesser är vanligen mansdominerad (se 

exempelvis Nyberg 2002 s.69ff.).  Forskning och utveckling äger rum vid universitet och 

högskolor men även inom företag och organisationer. Produktutveckling äger vanligen rum 

inom privata företag, vilket även gäller industriell produktion liksom marknadsföring och 

försäljning. En innovationsprocess kan innehålla flera delprocesser. En aktör kan tänkas 

utveckla en ny typ av material som säljs vidare till en annan aktör, inom eller utom 

innovationssystemet, för vidare förädling till förbättrade produkter. Innovationsprocesser 

innebär ofta även relationer till offentliga aktörer som implementerar policies av olika slag.  

Bland de organisationer som ansökt om projektmedel dominerar organisationer inom 

branscherna Utbildning, Andra företagstjänster samt Forskning och utveckling som sökanden. 

Organisationerna inom dessa branscher har beskrivits tidigare i detta kapitel. Senare i kedjan 

ingår sannolikt företag med inriktning på produktion och marknadsföring/försäljning. Dessa 

organisationer kan höra hemma inom olika områden men generellt sätt råder mansdominans 

inom teknisk FoU och industriell produktion, utom på arbetarnivå där könsfördelningen kan 

variera. Inom försäljning/marknadsföring är könsfördelningen jämnare även om teknisk dito 

ofta innebär en högre andel män. (Se exempelvis SOU 2004:43 s. 49.) 

Enligt Triple Helix synsättet sker samspelet i ett innovationssystem mellan tre typer av 

aktörer - forskning, företagande och offentlig verksamhet/politik. Det varierar i vilket 

utsträckning dessa aktörer återfinns i de inkomna projektansökningarna. I de 

projektansökningar som beviljats medel är alla tre kategorierna i Triple Helix modellen 

representerade. En utförligare analys av de projektansökningar som beviljats medel från 

VINNOVA ger en bild av vilka branscher som därigenom ses som viktiga för Sveriges 

tillväxtsatsningar. Vad som föranlett att vissa projekt beviljas medel och andra inte kan antas 

kunna förklaras av huruvida de möter de bedömningsgrunderna som VINNOVA satt upp i 

utlysningstexten. Men även andra aspekter kan antas spela roll, exempelvis hur långt gångna 

ansökningarna är och om de tillräckligt lyckats kommunicera sin projektidé. 

Här följer en analys av de projektansökningar som beviljats medel. Sammanlagt 10 av 

86 ansökningar tilldelades medel och går därigenom vidare till en andra omgång av 

VINNVÄXT11. De tilldelade projekten finns exempelvis inom områden som bioteknik, 

elektronik, IT, stålindustri, nya material och energi.  

                                                 
11  Uppgifter om de beviljade ansökningarna visas i bilaga 1. 
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För att analysera hur det står till med jämställdheten inom de branscher som projekten 

involverar har främst två av Triple Helix kategorierna studerats närmare, nämligen FoU och 

näringsliv. Detta val baseras dels på att uppgifter om detta finns tillgängligt i materialet, men 

även på antagandet att det är inom dessa verksamheter som arbetet främst kommer att utföras 

i det tidiga skede som projekten befinner sig i.  

I nedanstående sammanställning sammanfattas de tilldelade projektens huvudsakliga 

aktörer och branschtillhörighet. Därefter förs en diskussion om hur jämställda 

forskningsinriktningarna och branscherna kan antas vara utifrån könsuppdelad statistik. De 

projektansökningar som tilldelats medel är:  

Avancerad textil – radikal textil förnyelse 
• Högskolan i Borås: Institutionen Textilhögskolan 
• FoU inom digital teknik 
• Tekoindustri 

Bioconsort 
• KTH 
• Bio- och kemikalieproduktion samt läkemedelsindustri 

Framtidens bioraffinaderi med svensk skogsråvara som grund 
• Kemi och trärelaterad forskning: Mittuniversitet, Umeå universitet, Sveriges 

Lantbruksuniversitet i Umeå, Luleå Tekniska universitet 
• Svensk skogsindustri, Kemikalitillverkning 

Industriell visualisering i Göteborgsområdet 
• Chalmers, industriell visualisering 
• FoU inom Film, media, interaktionsdesign, digital och IT teknik 

Nya växtfabriken 
• Lunds universitet, SLU-Alnarp, Lunds tekniska högskola: tillämpad växtforskning och 

materialvetenskap, bioteknik 
• Jordbruk och industriell tillverkningsindustri  

Peak of Tech Adventure 
• Mittuniversitetet: forskning inom turism, idrott och upplevelseteknologi.  
• Turistnäring – IT/upplevelseindustri 
• FoU inom digital teknik 

Printed Electronics Arena 
• Linköping universitet; Fysik, Nanoelektronik 
• FoU inom elektronik och kommunikation 

Silvertest ett centrum för en ny generation kemikalietester i Silverdal Science Park 
• Forskargrupper SU, UU, KTH, KI  
• FoU inom kemikalie och bioteknik 
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Ultra Strength Steel Cluster – Innovationssystem för högpresterande stål 
• Luleå tekniska universitet 
• Gruv- och stålbransch 

Umeå Life Science Innovation Platform  
• Umeå universitet, SLU 
• SweTree Technologies 

En närmare analys av hur jämställda de involverade forskningsmiljöerna är pekar på en 

generell mansdominans med vissa variationer. En genomgång av data12 över många av de 

universitets- och högskolemiljöer13 som involveras visar på en stark mansdominans. Umeå 

naturvetenskapliga och teknisk fakultet samt KTH´s naturvetenskapliga institutioner är 

exempelvis kraftigt mansdominerade med över 70 % män.  

Flera projekt syftar till att utveckla nya material med fokus på skogs- och jordbruk, 

involverade FoU-områden finns inom bioteknik, växtforskning liksom kemi- och trärelaterad 

forskning. Inom dessa naturvetenskapliga forskningsområden råder det enligt SCB: s statistik 

en generell mansdominans. 

Det finns dock avvikelser från detta mönster, den naturvetenskapliga inriktningen inom 

Sveriges lantbruksuniversitet uppvisar en relativt jämn könsbalans, även Karolinska Institutet 

och Uppsala universitet visar på en något jämnare könsfördelning14. En genomräkning av 

antal anställda forskare vid Institutionen Textilhögskolan vid högskolan i Borås visar på en 

numerär jämställdhet15.  

Några av de FoU-företag som identifierats i de tilldelade ansökningarna verkar inom 

Bio- och kemikalieproduktion, läkemedelsindustri och bioteknik. För att skapa en bild över 

hur könsfördelningen kan se ut inom dessa FoU-företag har SOU-utredningen Den 

könsuppdelade arbetsmarknaden utgjort en pusselbit. FoU-branschen är generellt 

mansdominerad och andelen kvinnor uppgår till 23 % 16. Dock är andelen kvinnor inom 

biomedicinbranschen relativt hög med sina 67 %. Yrken inom biomedicinbranschen som 

exempelvis laboratorieingenjör beskrivs som kvinnodominerade. (SOU 2004:43 s.49) 

Beroende av FoU-företagens inriktning och analysnivå i organisationen kan könsfördelningen 

variera.  
                                                 
12  http://www.scb.se/statistik/UF/UF0202/2003M00/UF0202_UF_Tab80.xls 
13  Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, Chalmers tekniska högskola och vid Mittuniversitets 

tekniska och naturvetenskapliga institutioner, Luleå tekniska universitet, Högskolan i Borås, Lunds 
universitet, SLU-Alnarp, Lunds tekniska högskola, Umeå universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet i 
Umeå. 

14  SCB: http://www.scb.se/statistik/UF/UF0202/2003M00/UF0202_UF_Tab80.xls 
15  http://www.hb.se/ths/research/people.htm, 28 feb -06, SCB 2006. 
16  Speglar bara de kvinnor som är fackligt anslutna till något akademikerförbund inom SACO och därmed 

inte hur hela arbetsmarknaden ser ut.  
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Sammanställningen visar på att mansdominansen ökar med graden av teknikfokus i 

verksamheten, samtidigt som den kan variera beroende av vilken nivå eller inriktning som 

fokuseras. 

Om fokus riktas mot andra branscher och yrkesgrupper som kan relateras till de 

tilldelade projekten kvarstår mansdominansen även här. Mansdominansen genomsyrar 

teknikrelaterade yrken som sannolikt är aktuella för flera av de tilldelade projekten, 

exempelvis datatekniker, civilingenjörer inom elektronik och tele, ljud och bildtekniker (se 

SOU 2004:43, s.86). Denna bristande jämställdhet blir även tydlig inom vissa teknikrelaterade 

disputationsinriktningar, vilket kan antas vara en grundläggande faktor för den fortsatta 

mansdominansen. Av disputerade inom inriktningarna Data, Teknik och teknisk industri, 

Matematik och övrig naturvetenskap utgör män 85 procent eller mer. (Balkmar 2006)   

En annan relevant bransch är IT-branschen vilken enligt Folksams jämställdhetsindex är 

mansdominerad både på ledningsnivå och bland övriga anställda (Folksam 2005: 35).  

Skog är en av de branscher som representeras i de tilldelade projektansökningarna. 

Folksams jämställdhetsindex visar att skogsbranschen är mansdominerad både i 

företagsledningar och bland anställda (Folksam 2005:21). Ett av FoU-företagen inom 

skogsbranschen är SweTree och en sammanräkning av forskarpersonalen som finns 

sammanställd på företagets hemsida visar på en kraftig mansdominans17 inom detta företag. 

Könsfördelningen inom branscherna jordbruk och tillverkningsindustri, visar att även dessa 

branscher karaktäriseras av en mansdominans18. Samtidigt kan variationer skymtas i 

mansdominansen. Ett yrke som kan vara relevant för denna kategori projekt är biologyrket 

som över åren blivit alltmer jämställt. (SOU 2004:43, s.39, 84)  

Inom ett av de tilldelade projekten står stålbranschen i fokus. Stålframställning och 

verktygsbranschen har traditionellt dominerats av män. Folksams sammanställning av hur det 

står till med jämställdheten i Gruv och metallbranschen visar på en generell mansdominans 

både i företagsledning, styrelse och bland anställda (Folksam 2005:23). Denna mansdominans 

framkommer även tydligt i SCBs statistik över förvärvsarbetande inom gruvor och 

mineralutvinning (SCB Statistiska meddelanden 2001:9).   

Teknikrelaterade yrken inom branscherna kemi och bioteknik tenderar att vara 

mansdominerade, ett exempel är kemiingenjörer som kategoriseras mansdominerat. (SOU 

                                                 
17  11 kvinnor och 35 män anges som forskare verksamma vid SweTree Technologies. 

(http://www.swetreegenomics.se/default.asp?pageid=2095&path=2108%2C2118, 28 feb 2006) 
18  Växtodlare, jordbrukare och skogsbruk är ett exempel (AKU). 
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2004:43 s.86) Disputerade kvinnor är i relativ minoritet (utgör 35 %) inom branschen 

tillverkning av kemikalier och kemiska produkter. (Balkmar 2006)   

De projekt som involverar områden som turism och liknande servicenäringar kan dock 

utgöra något av en motvikt mot de mansdominerade branscherna, eftersom servicebranscher 

tenderar att vara kvinnodominerade (SOU 2004:43, s.39). Tjänstebranschen och media- och 

underhållningsbranschen placerar sig även i topp i Folksams sammanställning över 

börsnoterade företag eftersom antalet anställda ligger inom ramen för vad är att betrakta som 

jämställt (Folksam 2005:5).  

Ett av de tilldelade projekten inriktar sig mot TEKO-industrin. Efter TEKO-branschens 

omstruktureringar sedan 1970-talet har Textil- och beklädnadsindustrin kommit att bli alltmer 

jämställd som helhet (SCB Statistiska meddelanden 2001:9).  

Den bild av projektansökningarna som redovisats i detta kapitel visar på en bristande 

jämställdhet. Generellt råder mansdominans, med vissa undantag. I nästa kapitel förs en 

problematiserande diskussion med utgångspunkt i denna sammanställning.  
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Genusmedvetet växande och dess vinster 
Sammanställningen av jämställdhetsdata från föregående kapitel sammanfattas och diskuteras 

här från en genusteoretisk utgångspunkt. Diskussionen utgår från att VINNOVA söker 

metoder att utvärdera i vilken utsträckning de lyckas med att uppfylla kraven om att ta hänsyn 

till jämställdhetsfrågor vid val av FoU-teman och att bidra till en jämställd 

samhällsutveckling. VINNOVA söker med andra ord vägar att förbättra sin verksamhet ur 

detta avseende.  

En analys med avseende på jämställdhet och genus kan göras på många olika sätt.  I 

denna analys varieras fokus för att visa på och problematisera möjliga utgångspunkter. Fokus 

för analysen har valts med utgångspunkt i utlysningstextens krav på projektansökningarna. 

Kapitlet disponeras enligt följande:  

• Projektledaren 
• Organisationen bakom ansökan 
• Kunskaps- och teknologiområde 
• Marknaden  
• Innovationssystemets tänkbara aktörer 
• Vinnarna – tilldelade projekt 
• Framtida analyser 

Projektledaren  

Att analysera projektledaren med avseende på kön är något som är enkelt att göra då kön är en 

obligatorisk kategori på den webbaserade ansökningsblanketten. Sammantaget ger en sådan 

analys en bild av könsfördelningen i ledningen för de projekt ansökningarna avser. Att endast 

tre av tio projektledare i 2005 års projektansökningar var kvinnor visar att mansdominans 

råder.  

Vad spelar det då för roll vilket kön projektledaren har? Kön har betydelser på många 

olika plan. Personer på ledande positioner har en stor symbolisk betydelse med utgångspunkt i 

den makt som deras position är förenad med. I samhället som helhet är det vanligen män som 

återfinns på ledande befattningar av olika slag medan kvinnorna återfinns längre ner i 

hierarkierna. Kvinnor som projektledare får därmed betydelse som förebilder som visar att 

dessa positioner även är tillgängliga för kvinnor. Genom deras blotta existens problematiseras 

bilden av ledaren som självklart varande en man.  

Könsfördelningen på projektledarposten har kanske framförallt en demokratisk 

innebörd. Regeringen har satt upp en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor 
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och män som mål för jämställdhetspolitiken19. Det innebär att båda könen ska vara 

representerade inom alla samhällsområden och på alla beslutsnivåer för att både kvinnor och 

män ska ha möjligheter att påverka samhällsutvecklingen på lika villkor. Inte minst har 

representation och maktfördelning betydelse för den regionala påverkan som VINNVÄXT 

kan få för regioners framtida utveckling och inriktning.  

En kvinna som projektledare är däremot inte självklart genusmedveten och inställd på 

att verka för ökad jämställdhet i den verksamhet hon är satt att leda. Det är fullt tänkbart att en 

man kan vara mer genusmedveten än en kvinna. Projektledarens kön kan därmed inte sägas 

spegla hur verksamheten kommer att bedrivas ur ett genusperspektiv.  

En analys av projektledarnas ålder och utbildningsnivå visar att projektledarna vanligen 

är högutbildade och något äldre. En tänkbar förklaring till detta mönster kan vara att kvinnors 

andel i mansdominerade områden har ökat med tiden, vilket exempelvis innebär att äldre 

kvinnor i mindre utsträckning än yngre kvinnor återfinns i tekniska yrken. Detta kan även 

tänkas bero på den betydelse toppkompetens ges i utlysningstexten. Vad gäller de projekt som 

tilldelats medel har åtta av tio projektledare forskarutbildning och två eftergymnasial 

utbildning. Männen är forskarutbildade i högre utsträckning än kvinnorna, vilka dessutom är 

något yngre. Detta kan tänkas spegla att det idag finns fler forskarutbildade kvinnor än 

tidigare men det finns även andra tänkbara förklaringar, exempelvis att mansdominans och 

diskriminering inom forskarutbildningen fortfarande råder (se ex Jacobsson m.fl. 2003).  

Att kvinnors andel högre upp i utbildningshierarkin avtar kan exempelvis bero på 

diskriminering inom akademin (Se exempelvis Jacobsson m.fl. 2003, Högskoleverket 2006). 

Trots att kvinnor generellt sett utbildar sig i högre utsträckning än män råder mansdominans 

på högre utbildningsnivåer, särskilt inom traditionellt mansdominerade områden som teknik 

och bland äldre generationer. Att öka andelen kvinnor bland projektledarna kan därmed 

hamna i ett motsatsförhållande till intentionerna om toppkompetens. Om man kräver meriter 

som kvinnor kan ha sämre möjligheter att uppvisa är det inte förvånande att andelen män 

bland projektledarna blir hög. 

En analys med avseende på projektledarnas hemvist visar en stor regional spridning med 

viss koncentration kring de större universitetsstäderna, en bild som kvarstår även bland 

vinnarna. Kvinnorna kommer i något högre utsträckning än männen från regioner kring 

universitetsstäder. Detta resultat kan relateras till en sammanställning gjord över var 

disputerade yrkesverksamma kvinnor är verksamma där främst storstadsregionerna och 
                                                 
19  ( http://www.regeringen.se/sb/d/2643, 20 mars 2006) 
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universitetsstäderna utmärkt sig för sitt relativt stora antal disputerade kvinnor (Balkmar 

2006). Detta fenomen kan även bottna i hur regionala jämställdhetskontrakt mellan män och 

kvinnor är utformade. Gunnel Forsberg har i sin forskning visat att Mälardalen, 

Stockholmsregionen, Göteborg, Malmö och residensstäder/utbildningsorter omfattas av ett så 

kallat modernistiskt könskontrakt20 (relativt jämställda kontrakt). Med regionala könskontrakt 

åsyftas dominerande informella kontrakt mellan könen vilka reglerar vardagslivets åtaganden 

i hem och arbetsliv. Med ett modernistiskt könskontrakt avses att det råder en större 

integrering mellan könen och att offentliga omsorgsformer ofta används i dessa regioner. Det 

bygger på funktionalistisk idé om ett effektivt samhälle, där regioner med hög grad av 

inflyttning och nya influenser förefaller ha högre grad av jämställdhet än andra. (Forsberg 

1997)  

Även dokumenterad teknisk kreativitet i form av patent uppvisar en liknande 

koncentration till storstadsregionerna. Detta gäller patent i allmänhet men kvinnors patent i 

synnerhet. (Se Nyberg 2001 s. 131f. och 169f.) Om detta tolkas som en avspegling av 

villkoren för innovativ verksamhet21 tycks dessa villkor vara fördelaktigare i 

storstadsregionerna, särskilt vad gäller kvinnor. Det kan tänkas ha att göra med att större 

städer erbjuder fler tillfällen till möten av betydelse i en kreativ utvecklingsprocess och att 

kunskapsutvecklande institutioner ofta är förlagda till större städer.  

En ökning av andelen kvinnor bland projektledarna kan således tänkas innebära en 

förskjutning mot något yngre och något mindre högutbildade projektledare från 

universitetsstäder.  

 

Organisationen bakom ansökan 

Att analysera organisationen bakom ansökan är ett annat alternativ som är relativt enkelt 

genomförbart då det även i detta fall handlar om obligatoriska uppgifter i 

ansökningsblanketten. VINNVÄXT 2005 syftar till att främja utvecklingen av internationellt 

konkurrenskraftiga innovationssystem i form av regionala samverkansprojekt mellan FoU, 

näringsliv och politikområde. De verksamheter som avses präglas i hög grad av samverkan 

och överskridande av gränser mellan traditionellt åtskilda sfärer, vilket försvårar en 

kategorisering av projektens branschmässiga hemvist. Det enkla svaret är att det sällan finns 

                                                 
20  Regionala könskontrakt har arbetats fram genom att anlägga ett könsperspektiv på exempelvis vård och 

omsorg, barnomsorg, tillgång till makt och deltagande i lokalpolitik, inkomster, deltidsarbete och 
utbildning. 

21  Patent brukar ofta användas som ett mått på innovativitet, något som inte är oproblematiskt då patent 
endast påvisar existensen av ny teknik men inte säger något om dess eventuella kommersialisering. 
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en hemvist, utan snarare flera som kan ha olika tyngd beroende av hur långt framskridet 

projektet är. För att lösa detta dilemma har fokus här lagts på den organisation som står 

bakom projektansökan22. Det är denna organisation som har analyserats med avseende på 

vilken/vilka bransch/er den verkar inom. Att hänföra de sökande organisationerna till bransch 

krävde komplettering med uppgifter från SCB:s företagsregister. Denna komplettering gav 

även uppgifter om könsfördelningen inom respektive organisation.  

En analys med den sökande organisationen i fokus gör det möjligt att se ur vad för slags 

miljö den idé som ansökan baseras på är sprungen. Idén kan med andra ord komma från ett 

jämställt sammanhang eller från ett sammanhang som domineras av endera könet. Var idén 

kommer ifrån säger däremot inget om utseendet på den påtänkta miljö – det 

innovationssystem – som ansökan avser.   

De organisationer som ansökt om projektmedel återfinns framför allt inom branscherna 

utbildning, andra företagstjänster samt forskning och utveckling. De organisationer som 

ligger bakom projektansökningarna är framför allt institutioner vid universitet och högskolor, 

olika slags konsult- och företagsserviceföretag, branschforskningsinstitut och FoU-företag. 

Detta gäller även de projektansökningar som beviljats medel. Projekten uppvisar för det mesta 

samma länstillhörighet som projektledarna varför bilden av en stor regional spridning med 

viss koncentration kring de större universitetsstäderna även kan sägas spegla projektens 

regionala fördelning. 

Könsfördelningen inom de sökande organisationerna är i huvudsak jämn när det handlar 

om universitet och högskolor som helhet. Bland konsult- och företagsserviceföretagen är 

könsfördelningen jämn i ungefär hälften av fallen och ojämn i hälften, såväl kvinno- som 

mansdominerade företag förekommer. Även bland branschforskningsinstitut och FoU-företag 

är könsfördelningen jämn i ungefär hälften av fallen och ojämn i hälften, varav mestadels 

mansdominerad. Det handlar om organisationer av varierande storlek där universiteten och 

högskolorna vanligen är stora med tusentals anställda, där branschforskningsinstituten och 

FoU-företagen vanligen är något mindre samt där konsult- och företagsserviceföretagen ofta 

är små företag.23 Den könsfördelning som anges gäller organisationernas helhet och inte den 

vertikala och horisontella könssegregering som kan förekomma inom organisationerna24. En 

                                                 
22  En ansats att analysera fler aktörer inom innovationssystemet presenteras i slutet av detta kapitel.  
23  Små företag kan förefalla totalt ojämställda som en följd av att det handlar om en- eller fåpersonsföretag.  
24  Den vanligaste formen av segregering är den horisontella könsegregeringen, som innebär att kvinnor och 

män arbetar inom olika branscher och organisationer. Den andra dimensionen kallas vertikal 
könsegregering och handlar om på vilka positioner i företag och organisationer som kvinnor och män 
arbetar. (SOU 2004:43 s. 41) 2003 fanns 19 % av männen i offentlig sektor och 81 % i privat. Den totala 
könsfördelningen bland chefer 2002 var totalt sett 76 % män och 24 % kvinnor. (SCB 2004:94) 
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som helhet till synes jämställd organisation kan med andra ord under ytan bestå av 

ojämställda delar25. 

För att få en uppfattning om huruvida projektidén kommer från en jämställd miljö eller 

inte behöver den sökande organisationen granskas inte endast på ett övergripande plan utan 

även med avseende på horisontell och vertikal könssegregering. Det är viktigt att hålla i 

minnet att jämställdheten uttryckt i kvantitativa mått inte nödvändigtvis säger något om 

jämställdhetens kvalitativa innehåll. En i nuläget ojämställd miljö kan visa sig ha medvetenhet 

och förändringsambitioner, något som kan fångas upp via jämställdhetsplaner. En kvantitativt 

sett jämställd miljö kan på motsvarande sätt visa sig vara omedveten och sakna 

jämställdhetsambitioner.  

Projektledarna utgörs framför allt av män. Här är det i motsats till samhället i stort 

näringslivet och inte offentlig sektor som uppvisar störst andel kvinnor i ledande positioner. 

Att offentliga aktörer, som universitet och högskolor men framför allt förvaltning och politik, 

släpar efter i detta avseende väcker frågor kring synen på kön och ledarskap i 

innovationssammanhang.  

 

Kunskaps- och teknologiområde 

I projektansökningarna behandlas kunskap på olika sätt. Projektansökningarna kan grovt delas 

in i två kategorier med avseende på vari det innovativa består:  

• Teknologifokus26 

• Systemfokus 

Teknologifokus dominerar såväl bland projektansökningarna som bland de projekt som 

beviljats medel. Det är i innehållet och inte i formen hos innovationssystemet som det 

innovativa återfinns.  

Bland de projektansökningar som inte tilldelats medel finns flera med systemfokus där 

det innovativa ligger i utformningen av själva innovationssystemet. Kunskapsutvecklingen 

berör i dessa fall frågor av organisatorisk art snarare än av teknologikaraktär. 

Kunskapsområden som har med övergripande arbetsprocesser att göra har dock ofta en 

jämnare könsfördelning. (SOU 2004:43, s.108ff, www.SCB.se)  

                                                 
25  Könssegregeringens olika dimensioner behandlas exempelvis i SOU 2004:43 s. 41ff. 
26  Teknologibegreppet används här i en vid bemärkelse för att beteckna aktuella produkt- eller 

processrelaterade kunskapsområden i analogi med den bredd exempelvis den internationella 
patentklassificeringen IPC ger teknikbegreppet. (Se exempelvis Nyberg 2001 s. 81 ff.)  
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Andelen kvinnor inom kunskapsområden med systemfokus är sannolikt högre än inom 

områden med teknologifokus.  Att även uppmärksamma och belöna projekt med systemfokus 

kan därmed vara en väg att premiera kunskapsområden med en jämnare könsfördelning. 

Dessa ”nya” organisationssammansättningar är också viktiga att följa forskningsmässigt, för 

att lära mer om med och motgångar i hur olika processer utvecklas ur kulturella, relationella 

och individuella perspektiv.  

 

Marknaden 

En analys av marknaden för de respektive innovationssystemen kan vara av stort intresse ur 

ett genusperspektiv. Vad handlar det om för slags produkt? Vilka är de avsedda kunderna 

respektive användarna? I vilka slags verksamheter är produkten avsedd att användas eller 

tillämpas? Vad är det för slags problem som erbjuds nya lösningar?  

Det är däremot högst varierande i vilken utsträckning den framtida marknaden beskrivs i 

de inkomna projektansökningarna. Att den grundläggande förutsättning som marknaden utgör 

ofta förbigås och sällan förefaller ha varit i fokus för någon djupare analys i 

projektansökningarna gör det svårt att säga speciellt mycket om densamma.  

Om könsfördelningen på ”världsmarknaden” och ”nya marknader” kan endast sägas att 

även om det finns ungefär lika många kvinnor som män i världen så är tillgången till kapital 

fördelad på så vis att kvinnor i mindre utsträckning än män kan efterfråga olika produkter. 

Därmed inte sagt att kvinnors behov på något sätt skulle vara mindre än mäns. Det är endast 

förutsättningarna att genom konsumtion tillgodose sina behov som är ojämlikt fördelad. (se 

exempelvis Boschini m.fl. 2005:18).  

Inom företagen är det ofta män som innehar de chefspositioner där beslut om inköp 

fattas (se exempelvis SOU 2003:16). Detta gäller även då produkten ska användas av kvinnor 

i organisationen. På producentmarknaden ligger konsumentmakten således sällan direkt hos 

brukarna.  

Bland de projektansökningar som tilldelats medel har de flesta identifierat en marknad 

som utgångspunkt för sina påtänkta produkter. De framstår som problembaserade och 

marknadsmotiverade – Market Pull. Det förefaller handla om förändringar av etablerade 

verksamheter för att tillvarata framväxande marknadsmöjligheter snarare än framväxt av helt 

nya verksamheter. Påfallande många vill utveckla biomaterial för att ersätta 

petroleumbaserade dito med ekologisk hållbarhet, miljömål eller EU-direktiv som motivering. 

I analogi härmed borde även social hållbarhet, jämställdhetsmål och EU-direktiv kunna 

motivera satsningar.  
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Även den projektansökan som avser utveckling av metalliska material motiveras med 

liknande argument som energibesparing och miljömål. Den projektansökan som avser 

upplevelseproduktion utgår från en identifierad växande efterfrågan av upplevelser kopplade 

till hälsa, träning och äventyr. Motiveringen är att det inte längre endast är en mindre elit som 

kan efterfråga denna typ av upplevelser utan i allt större utsträckning även de stora massorna.  

Två av de ansökningar som tilldelats medel har en teknologisk utgångspunkt och avser 

att utveckla applikationer och marknader. De framstår som teknikbaserade – Technology 

Push. Marknaden framstår i dessa projektansökningar som något som ska utvecklas snarare än 

något som initialt finns och motiverar verksamheten.  

 

Innovationssystemets  tänkbara aktörer 

Inom innovationssystem äger innovationsprocesser rum som förutsätter att aktörer från idé till 

marknad involveras. Vilka av alla dessa aktörer som inkluderas i innovationssystemet är ett 

gränsdragningsproblem som komplicerar en analys på systemnivå. I de fall ett specifikt 

innovationssystem är utförligt beskrivet är en sådan analys av de i systemet ingående 

aktörerna möjliga att göra. Det är sannolikt enklare att göra en sådan analys av projekt som 

kommit en bit på vägen än av projekt i ett tidigt skede. Att könsfördelningen är skev inom 

innovativ verksamhet i allmänhet och teknikutveckling i synnerhet innebär att detta mönster 

sannolikt skulle återspeglas bland innovationssystemen. Mellan de olika aktörerna kan 

däremot könsfördelningen variera.  

 

Vinnarna – tilldelade projekt 

Bland de projekt som tilldelats medel finns en övervikt av sökanden bland 

universitet/högskolor. När vinnarna analyseras på aktörsnivå framkommer en bild av 

mansdominans hos många forskningsinriktningar och miljöer som är aktuella i de tilldelade 

ansökningarna. Undantag finns bland de projekt som bottnar i forskning kring biomedicin, 

lantbruk och textil som uppvisar en jämnare könsfördelning. Kategoriseringen av de tilldelade 

projektens branschtillhörighet visar på en tydlig mansdominans, dock finns inriktningar som 

är mer jämställda.  

Sverige har en starkt segregerad arbetsmarknad vilket medför att tillväxtpolitiska 

satsningar får olika effekter för kvinnor respektive män. VINNOVAs satsningar för tillväxt 

görs i hög utsträckning på teknisk forskning och branscher där mansdominansen ofta är stark. 

När det gäller yrkesverksamma disputerade män och kvinnor dominerar män till antalet inom 

de branscher som VINNOVA stödjer, främst inom det teknik- och naturvetenskapliga 
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paradigmet. (Balkmar 2006) Att främst mansdominerade branscher kommer ifråga får 

konsekvenser på en könsuppdelad arbetsmarknad, eftersom det främst är män som tilldelas 

forskningsmedel som möjliggör att ta fram ny kunskap och därigenom också påverka vårt 

framtida samhälle. Detta bör vara en fråga för VINNOVA att beakta.  

 

Framtida analyser 

Ett sätt att förenkla framtida analyser med avseende på genus och jämställdhet är att i 

utlysningstexten explicit tydliggöra att dessa aspekter ska beaktas i ansökan och gärna även 

hur. Att genus/jämställdhet trots allt nämns i någon enstaka ansökan är förvånande med tanke 

på att det inte uttrycks explicit i utlysningstexten. Som man frågar får man svar, brukar det ju 

heta. De som har uppmärksammat hållbarhet, vilket däremot uttrycks explicit i 

utlysningstexten, har snarare tagit fasta på den ekologiska dimensionen än den sociala i vilken 

genus/jämställdhet ingår. Hos de projekt som gått vidare i VINNVÄXT-utlysningen finns den 

ekologiska dimensionen ofta med i beskrivningarna av projektens syfte och fokus. 

Att tydliggöra genus och jämställdhet i utlysningstexten har inte endast ett symboliskt 

utan även ett praktiskt värde. Ett tydliggörande kan markera frågornas betydelse såväl inåt 

gentemot VINNOVAs egen organisation som utåt gentemot de aktörer som inbjuds att 

komma in med projektidéer. Om målet är att såväl VINNOVA som de aktörer vilkas 

verksamhet ges ekonomiskt stöd ska vara genusmedvetna och genushandlande27 aktörer är en 

medvetenhet om frågornas betydelse en grundförutsättning. Ett tydliggörande av jämställdhet 

och genus i utlysningstexten kan även underlätta kommande utvärderingar. En utveckling av 

det underlag som begärs in kan ytterligare förenkla en sådan analys. Exempelvis skulle de 

sökande organisationerna kunna avkrävas en jämställdhetsplan som obligatorisk bilaga till 

ansökan. Ett annat alternativ är att VINNOVA anger en lägsta ambitionsnivå vad gäller 

jämställdhet och genus i kommande utlysningstexter28. 

 

Genusmedveten tillväxt och jämställd vinst: 

En ökad genusmedvetenhet bland de aktörer som är involverade i de utvecklingsprocesser 

som ska tillgodose vårt lands behov av tillväxt kan leda till samhällsvinster i form av både 

tillväxt i ekonomin och ökad jämställdhet. Problemet med skev könsfördelning inom 

innovationsrelaterade verksamheter bär på en möjlighet till både emanciperad innovation och 

                                                 
27  Se exempelvis Gunnarsson m.fl. 2006.  
28  Se exempelvis Ganetz 2005 för resonemang om ambitionsnivåer. 
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innovativ emancipation. Det handlar om en möjlighet till demokratisering av 

samhällsutvecklingen och till utveckling av socialt hållbara former för kreativ samverkan.  
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Bilaga 1 
  

Uppgifter avseende de ansökningar som beviljats medel: projektledarens kön, ålder, 

utbildning samt den organisation som står bakom ansökan.  

 

Kön 
proj.led Ålder Utbildning Företagsnamn Antal 

anställda Bransch Andel 
Kv/män 

Kvinna 44 Forsk EXPERTRÅDET ECB MILJÖKOMPETENS 
AB 1-4  Naturvet. FoU-

institutioner 100/0 

Kvinna 48 Eftergymn. BRG, BUSINESS REGION GÖTEBORG AB 50-99  Branschorg 58/42 

Kvinna 53 Forsk KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 3000-3999  
Inst. vid  

Högskola 
33/67 

Man 37 Forsk ACREO AB 100-199  Tekniska FoU-
institutioner 33/67 

Man 43 Eftergymn. PROCESSUM TECHNOLOGY PARK 
AKTIEBOLAG 1-4  Div. övriga 

företagsservice 67/33 

Man 45 Forsk MITTUNIVERSITETET 1000-1499  Inst. vid 
universitet  51/49 

Man 49 Forsk LUNDS UNIVERSITET 5000-9999  Inst. vid 
universitet  47/53 

Man 50 Forsk LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 1500-1999  Inst. vid 
universitet  46/54 

Man 55 Forsk HÖGSKOLAN I BORÅS 500-999  
Inst. vid  

och högskola 
56/44 

Man 57 Forsk UMEÅ UNIVERSITET 3000-3999  Inst. vid 
universitet  52/48 


