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 1. Ett avstamp 

Denna rapport ska ses som ett avstamp inför den forskning som jag avser bedriva inom 

ramen för min doktorandtjänst vid Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för 

arbetsvetenskap. Målet är att jag mot slutet av 2009 ska ha producerat en 

doktorsavhandling som analyserar hur kön/genus1 görs, ordnas och värderas inom 

Sveriges innovationspolitik (som utgör en del av den regionala utvecklingspolitiken), 

och hur denna politik förhåller sig till den organisering av innovationssystem och 

innovativa processer som drivs av fyra nätverk av kvinnor i Norrbotten, Västerbotten, 

Västmanland och Södermanland. Min forskning bedrivs inom ramen för projektet 

Lyftet2 där Luleå Tekniska Universitet utgör projektägare, med Mälardalens Högskola 

som akademisk samarbetspart. Syftet med den rapport du har i din hand är att visa hur 

jag bär med mig en särskild förförståelse, kombinerat med vissa specifika 

förväntningar och intressen, som påverkar hur jag lägger upp min forskning. Att öppet 

redovisa sina ingångar ses inom feministisk kvalitativ forskning3 som en förutsättning 

för att kunna nå fram till tillförlitliga resultat. Med detta ideal i sikte kommer jag att 

visa hur min bakgrund medför att jag i min forskning särskilt intresserar mig för hur 

organisering av innovationssystem och innovativa processer bedrivs inom 

civilsamhället via Resurscentra för kvinnor. Med avstamp i en beskrivning av den 

kunskapsutveckling som kom till stånd inom Emma Resurscentrum – ett lokalt 

resurscentrum för kvinnor i Vilhelmina – under åren 2002-2005 kommer jag att 

presentera några tankar inför min nuvarande forskning inom Lyftet.           

 

2. Att skapa tillförlitlig forskning 

Vad är det egentligen som skiljer vetenskaplig analys från andra typer av 

samhällsanalys, exempelvis den som kommer till uttryck i skönlitteratur eller 

dagspress? Ett svar på denna fråga skulle kunna vara att det är själva procedurerna, 

                                                 
1 Jag kommer i denna rapport att använda mig av begreppen ”kön” och ”genus” i betydelsen av de sociala och 
kulturella föreställningar som utgör utgångspunkt för att bland annat särskilja gruppen ”män” från gruppen 
”kvinnor” – såväl på ett analytiskt som på ett materiellt plan (se Vetenskapsrådet 2005, sid 3). I de fall där jag 
refererar till andras texter använder jag det begrepp som förekommer i dessa.  
2 Lyftets hemsida www.ltu.se/web/projekt/lyftet  
3 I denna rapport använder jag begreppen ”feministisk forskning” och ”genusforskning” synonymt, i betydelsen 
av det kunskapsfält som studerar hur människor konstruerar ”det som vi till vardags kallar kön och vilken 
betydelse det har och har haft” (Vetenskapsrådet 2005, sid 1).  

http://www.ltu.se/web/projekt/lyftet
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genom vilka analyserna skapas, som är särskiljande. Medan man inom skönlitteraturen 

och dagspressen i första hand presenterar resultaten av en analys, utmärker sig den 

vetenskapliga forskningen genom att i anslutning till analysen även presentera det 

tillvägagångssätt som lett fram till resultaten. Syftet med det senare förfarandet är att 

säkra forskningens transparens. Att som läsare kunna ta del av forskarens val av 

metod, material, teori etc. utgör en förutsättning för att kunna utvärdera hur den analys 

som forskaren gjort påverkats av dessa vägval. Som läsare ska man själv kunna avgöra 

om resultaten är rimliga, systematiska och precisa. För forskaren innebär detta att den 

kunskapsproduktion som denna deltar i måste anpassas till kravet på transparens. Att 

explicit redovisa vilka vägval man gjort under forskningsprocessens gång är ett sätt att 

åstadkomma en sådan genomskinlighet.4  

 

Betoningen av transparens är ett kännetecken för kvalitativ och hermeneutisk 

forskning.5 Utöver ovannämnda val, är det nämligen enligt dessa forskningstraditioner 

viktigt att man som forskare försöker beskriva den förförståelse, de förväntningar och 

de intressen som man bär med sig in i forskningsprocessen.6 Detta förfarande har lyfts 

fram som ett medel för att skapa validitet i kvalitativ forskning. Validitet innebär i 

detta sammanhang att forskningsresultaten är trovärdiga i förhållande till det fenomen 

som studerats. Det är emellertid viktigt att påpeka att begrepp som reliabilitet (i 

betydelsen att upprepade mätningar ger samma resultat) och validitet (i betydelsen att 

man mäter det man avser att mäta) utvecklats för att passa kvantitativ forskning. Karin 

Widerberg (2002) visar att det pågår en diskussion om huruvida det är fruktbart att 

använda begrepp som utvecklats inom den positivistiska forskningstraditionen även 

inom kvalitativ och hermeneutisk forskning. Enligt henne utmärks de senare av synen 

att forskaren inte är utbytbar (vilket motsäger den positivistiska definitionen av 

reliabilitet) och att det inte redan på förhand är bestämt vad man ska mäta (vilket 

motsäger den positivistiska definitionen av validitet). Därför måste de forskare som 

använder sig av kvalitativa metoder luta sig mot andra typer av saklighet och 

                                                 
4 Lundquist 1993, sid 47-52 
5 Kvalitativ forskning handlar om att klargöra ett fenomens karaktär eller egenskaper, snarare än att fastställa 
mängder (som i kvantitativ forskning). Hermeneutik är en tolkningslära som innebär att tolka, översätta, 
förtydliga, klargöra och utsäga 
6 Widerberg 2002, sid 26 
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tillförlitlighet.7 Ett begrepp som utvecklats i detta syfte är robust kunskap, som 

kommunicerar att tillförlitlighet i forskning åstadkoms genom kontextualisering (det 

vill säga en öppenhet för variationer i tid och rum), genom en demokratisk och 

likvärdig relation mellan forskare och övriga deltagare i forskningsprocessen, samt 

genom en reflekterande forskningsprocess.8  

 

För att uppfylla dessa tre aspekter av robust kunskap har jag valt att lägga upp min 

forskningsprocess utifrån de ideal som samlas under beteckningen interaktiv 

forskning9. Detta angreppssätt kännetecknas av en kombination av forskning och 

utvecklingsarbete, där forskaren utgör en resurs för en grupp människor som 

efterfrågat teoretiskt stöd vid analyser och åtgärdsplanering. Deltagarna utgör i sin tur 

en resurs för forskaren genom sina bidrag till bland annat problemformulering och 

analyser av forskningsresultaten. Idealet i interaktiv forskning är att kunskapsbildning 

sker interaktivt och jämlikt, vilket borgar för att de resultat som framkommer 

verkligen är användbara för de aktiva. Samtidigt skapas tillförlitliga forskningsresultat 

tack vare den ständiga återkopplingen till empirin. Det handlar enligt Lennart 

Svensson (2002) om att ”skapa ny, intressant och relevant kunskap som kan bidra till 

en långsiktig teoriutveckling”.10 Det interaktiva angreppssättet ligger nära de metoder 

som har utvecklats och tillämpats inom feministisk forskning. Ewa Gunnarsson (2006) 

visar hur dessa båda forskningsinriktningar kan stärka varandra vad gäller kravet på 

tillförlitlighet i kvalitativ forskning. Den feministiska forskningen bidrar med ett 

uppmärksammande av forskarens subjektivitet samt maktrelationen mellan forskare 

och deltagare. Interaktiv forskning bidrar med en betoning av samspel mellan forskare 

och deltagare i forskningsprocessens samtliga steg.11     

 

Utifrån ovanstående diskussion kommer jag nedan att redovisa en del av den 

förförståelse, de förväntningar och de intressen jag bär med mig in i mitt 

                                                 
7 Widerberg 2002, sid 18 
8 Gunnarsson ”The snake and the apple in the common paradise” i Aagaard Nielsen & Svensson 2006, sid 7 
9 För en introduktion till interaktiv forskning som ansats, se Aagaard Nielsen & Svensson 2006 
10 Svensson ”Bakgrund och utgångspunkter” i Svensson, Brulin, Ellström & Widegren 2002, sid 6 
11 Gunnarsson i Aagaard Nielsen & Svensson 2006, sid 117-118 
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forskningsområde. Närmare bestämt handlar det om min position i förhållande till det 

forskningsområde jag fokuserar. 

 

3. Position som forskningsingång 

I detta avsnitt vill jag föra fram positionens inflytande över hur jag formar min 

forskningsprocess. Varje forskare har en unik ingång till sin forskning. För en 

doktorand, som jag själv, kan det till exempel handla om vilka motiv man hade till att 

acceptera en doktorandtjänst och en plats vid forskarutbildningen, vilka ens tidigare 

erfarenheter av kunskapsproduktion varit och vilken sorts kunskap man vill skapa 

inom ramen för den egna avhandlingen. Jag har valt att kalla dessa ingångar för 

position. Enligt Norstedts svenska ordbok betyder ordet position ett ”område med 

välbestämt läge och begränsad omfattning, där ngn eller ngt befinner sig”, med 

tillägget ”vanligen med tanke på de möjligheter detta läge erbjuder”.12 I min 

tillämpning av begreppet översätter jag ordboksdefinitionen till att innebära att varje 

forskare kommer från, befinner sig på, och är på väg emot olika och unika, men 

välbestämda och begränsade, lägen och omfattningar av vissa kunskaps- och 

samhällsområden. Den uppmärksamme läsaren lägger märke till att min tillämpning 

innehåller tre delar. Den första delen betonar dynamiken – forskaren är i ständig 

rörelse mellan då, nu och sedan. Den position som intogs vid en tidpunkt kan se 

annorlunda ut vid en annan tidpunkt, eftersom forskarens kunskaper utvecklas allt 

eftersom forskningsprocessens fortlöper. Den andra delen lyfter på samma gång fram 

det unika – varje forskare intar en specifik position utifrån sin specifika konstellation 

av erfarenheter, intressen, begränsningar och möjligheter – och det välbestämda och 

begränsade – varje position som intas går att beskriva i åtminstone övergripande 

ordalag, och de ingredienser som tillsammans utgör en position är alla relaterade till 

varandra. Den tredje delen ringar in vilka områden som är relevanta när jag som 

forskare vill beskriva min position – vilket enligt min åsikt utgörs av kunskapsområde 

respektive samhällsområde. Det vill säga vilken sorts kunskap man är intresserad av 

att bidra till och vilken eller vilka av samhällets institutioner eller sektorer man väljer 

                                                 
12 Norstedts svenska ordbok 1999, uppslagsord: position 



 7

att rikta strålkastarljuset mot. Det är mycket möjligt att en annan forskare skulle utse 

andra områden som mer relevanta, utifrån dennas egna, specifika forskningsfrågor.  

 

Utifrån ovanstående förståelse av begreppet position ringar jag in min position på det 

område som jag framöver kommer att beteckna som civilsamhället, vilket enligt mig 

kan betraktas som ett välbestämt och avgränsat område. Den position som jag 

presenterar är daterad till i den specifika fas i forskningsprocessen som jag befinner 

mig i just nu - det vill säga planering och reflektion. Det kan mycket väl vara så att 

min position modifieras allt eftersom forskningsmaterialet samlas in och analyseras. 

Vad är då nyttan med att jag redogör för den position jag anser mig befinna mig i just i 

denna fas? Utöver de skäl för explicit redovisning av tillvägagångssätt, förförståelse, 

förväntningar och intressen vilket jag redogjorde för inledningsvis, anser jag att du 

som läsare har intresse av att känna till den kunskapsmässiga koppling som jag anser 

mig ha till civilsamhället i allmänhet, och Resurscentra för kvinnor i synnerhet. I min 

forskning ägnar jag nämligen detta samhällsområde en uppmärksamhet som skiljer sig 

från mer frekvent förekommande studieobjekt inom statsvetenskapen. Min forskning 

utgår från aktörer som till stor del organiserar sina verksamheter med civilsamhället 

som bas. Detta leder till att de analyser jag gör av dessa aktörers verksamheter särskilt 

uppmärksammar den roll som civilsamhället spelar i den regionala utvecklingen. 

 

4. Position som möjlighet att belysa civilsamhällets roll 

Som tillägg till ordbokens definition av ordet position angavs, som vi kunde se ovan, 

”vanligen med tanke på de möjligheter detta läge erbjuder”.13 Min position i 

civilsamhället ger mig möjligheter att visa på de samband och förhållanden som råder i 

kontakten mellan civilsamhället och samhällets övriga delar. Eftersom min forskning 

handlar om att blottlägga hur kön/genus görs och ordnas inom Sveriges 

innovationspolitik ger min position i civilsamhället mig möjlighet att lyfta fram hur 

denna politik överensstämmer med och/eller avviker från den organisering av 

innovationssystem och innovativa processer14 som drivs på civilsamhällets arena. 

                                                 
13 Norstedts svenska ordbok, 1999, uppslagsord: position 
14 ”Innovationssystem” används här i betydelsen av en plattform för att stimulera innovativa processer. 
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Detta är en relevant pusselbit för att förstå hur regional utveckling kommer till stånd. I 

anslutning till detta vill jag även lyfta fram min disciplintillhörighet till 

statsvetenskapen. Att jag överhuvudtaget intresserar mig för att studera hur dagens 

innovationspolitik får konsekvenser för vilken sorts samhällsutveckling som är möjlig, 

och hur detta hänger samman med de innovationssystem och innovativa processer som 

organiseras inom ramen för civilsamhället, beror på min utgångspunkt som statsvetare. 

Den statsvetenskapliga disciplinen har definierats som ”det vetenskapliga studiet av 

politik”.15 Mer precist kan man säga att tre olika analysområden sammanförs inom 

statsvetenskapen: auktoritativ värdefördelning, offentlig verksamhet och 

maktutövning. Det första åsyftar hur de värden som av samhället anses vara viktiga 

fördelas mellan och inom organisationer och institutioner. Det andra åsyftar den 

verksamhet som utövas inom de organisationer och institutioner som är inrättade av 

politiken. Det tredje åsyftar de relationer mellan makthavaren och dennas omgivning 

där den förra förmår prägla den andra.16 Det kärnområde som statsvetenskaplig analys 

kretsar kring kan därmed sammanfattas som ”auktoritativ värdefördelning genom 

offentlig maktutövning”.17 Även min forskning fokuserar detta kärnområde, eftersom 

min preliminära forskningsfråga kretsar kring hur kön/genus görs, ordnas och värderas 

i de diskurser och praktiker som dominerar i Sveriges innovationspolitik. Jag studerar 

alltså hur auktoritativ värdefördelning sker inom innovationspolitiken och hur detta är 

kopplat till en maktrelation såväl mellan människor som mellan olika 

samhällsområden (till exempel privat och offentlig sektor) utifrån kön/genus. 

 

Det samhällsområde som jag utgår ifrån i min forskning utgörs, som sagt, av det som 

jag valt att omnämna som civilsamhället. Detta samhällsområde har under det senaste 

decenniet kommit att uppmärksammas allt mer såväl nationellt som internationellt, 

lokalt som regionalt. Som begrepp har civilsamhället fått stort genomslag på en rad 

policyområden och i en rad nationalstater och organisationer (exempelvis i EU, FN 

och WTO). Där har civilsamhället kommit att ses som en väg till demokrati, välfärd 

                                                                                                                                                         
”Innovativa processer” definieras som de aktiviteter och händelser som leder fram till ett innovativt resultat, se 
Gidlund & Frankelius 2003, sid 311 
15 Lundquist 1993, sid 11 
16 Lundquist 1993, sid 27-29 
17 Lundquist 1993, sid 29 
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och tillväxt. Även bland forskare har begreppet rönt allt större intresse. Erik Amnå 

beskriver det som att begreppet ”ger namn åt något somliga av dem velat studera men 

inte kunnat sätta ord på eller saknat ett teoretiskt sammanhang för tidigare”.18 

Innebörden i begreppet ’civilsamhälle’ är inte en gång för alla fastlagt. Istället 

förekommer det flera skilda synvinklar på hur begreppet ska förstås. Anledningen till 

detta är att begreppet på samma gång kommit att uppfattas som en beskrivning av en 

samhällssfär och som en ideologisk kritik. I det förstnämnda fallet – civilsamhället 

som beskrivning av en samhällssfär – har det varit mindre kontroversiellt att enas om 

en definition.  I det andra fallet har det varit desto svårare – både höger- och 

vänsterpolitiker har velat göra begreppet till sitt genom att poängtera begreppets 

inneboende kritik mot den motsatta ideologin. Jag ska här inte uppehålla mig vid de 

ideologiska striderna, utan väljer att konstatera att en betoning av civilsamhällets roll i 

regional utveckling i själva verket är förenlig med både höger- och vänsterpolitik, och 

att det snarare är ur en deltagardemokratisk synvinkel som begreppet skall förstås.19   

 

5. Civilsamhället som samhällssfär 

Istället ska jag gå vidare med den första innebörden, där ’civilsamhälle’ utgör 

beskrivningen av en samhällssfär. Samhället kan ses som bestående av fyra sfärer: den 

statliga sfären, näringslivssfären, familje- eller samlivssfären och civilsamhällessfären. 

Dessa sfärer har delvis olika syften med sin verksamhet, olika huvudmän, olika 

deltagare och olika verksamheter. I den sfär som tar avstamp i civilsamhället ingår 

bland annat ideella föreningar och stiftelser. I näringslivssfären ingår näringslivet, i 

den statliga sfären ingår myndigheter och förvaltningar, och i familjesfären ingår släkt 

och vänner. Samtidigt är det viktigt att ha i bakhuvudet att denna indelning av 

samhället utgör en förenkling av verkligheten. Vissa verksamheter och 

organisationsformer förekommer i flera av sfärerna, och det finns exempel på 

sammanslutningar som sträcker sig över två eller flera av sfärerna samtidigt.20 

Exempel på det senare är så kallade ”familjeföretag” som drivs av medlemmarna i en 

                                                 
18 Amnå 2005, sid 9 
19 Amnå 2005, sid 12-17 
20 af Malmborg & Wijkström ”Mening & mångfald – ledning och organisering av idéburen verksamhet” i Amnå 
2005, sid 85-87 
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familj vilket ger en tillhörighet både till näringslivssfären och familjesfären, samt 

kooperativ som på samma gång utgör en ideell förening och ett privat företag. För att 

komplettera synen på civilsamhällssfären kan det nämnas att där även ingår sociala 

rörelser som snarare är organiserade som nätverk än som enskilda ideella föreningar 

eller stiftelser.21 I min forskning kommer jag att uppmärksamma både de delar av 

civilsamhället som utgörs av formaliserade föreningar och de som utgörs av mindre 

formaliserade nätverk (eller som utgörs av hybrider mellan dessa). Anledningen till 

detta är inte enbart att jag vill vara teoretisk korrekt, utan också att jag vill avspegla det 

faktum att båda formerna är vanligt förekommande – inte sällan som parallella 

strategier - i del av civilsamhället som jag har valt att utgå ifrån: Resurscentra för 

kvinnor och, till viss del, andra organisationer och nätverk som arbetar för att främja 

kvinnors företagande. 

 

Gemensamt för civilsamhällets organisationer och nätverk är att de alla syftar till att 

förverkliga en eller flera idéer. Drivkraften i deras verksamheter är att medverka till en 

positiv förändring av någonting, eller åtminstone förhindra en försämring. Utifrån 

detta kan dessa sammanslutningar beskrivas som ”idéburna”. Detta står i kontrast till 

näringslivssfärens mål att skapa ekonomisk vinst och mot den statliga sfärens mål att 

verka för statens, landstingens och kommunernas intressen.22 I skriften Lokala krafter 

mot ett lokalt tryck (2003) definieras ideella organisationer som ”sammanslutningar 

som har till uppgift att främja sina medlemmars gemensamma ideella strävanden och 

som inte primärt arbetar för deras ekonomiska intressen”.23 Trots detta kan man säga 

att civilsamhället, precis som de övriga av samhällets fyra sfärer, spelar en roll för 

Sveriges ekonomi. Den statliga sfären är kopplad till den del av ekonomin som 

omnämns som den offentliga sektorn. Näringslivssfären är på liknande sätt nära 

kopplad till företagssektorn, familjesfären till hushållssektorn och civilsamhällessfären 

till den ideella sektorn. Inom samtliga sfärer omsätts alltså stora summor pengar, även 

om det bara är vissa delar av verksamheterna inom respektive sfär som återspeglas i 

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP). Exempelvis är 44 % av Sveriges befolkning 

                                                 
21 af Malmborg & Wijkström i Amnå 2005, sid 85-87 
22 af Malmborg & Wijkström i Amnå 2005, sid 76 
23 Wondmeneh 2003, sid 8 
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aktiva medlemmar i en eller flera ideella organisationer, vilket innebär att dessa bidrar 

med obetalda arbetstimmar som aldrig syns i BNP.24 På liknande sätt utförs en hel del 

obetalt arbete i hemmen, till största delen av kvinnor, vilket inte heller det tas med i 

beräkningarna i den officiella ekonomin.25  

 

6. Civilsamhällets roll i regional utveckling    

Eftersom min forskning kretsar kring Sveriges innovationspolitik är det intressant att 

studera vilken roll civilsamhällets aktörer kan anses spela i denna del av regional 

utvecklingspolitik. Dels kompletterar, och ibland ersätter, civilsamhället aktiviteter 

som utförs inom övriga delar av samhället.26 Dels kan civilsamhället anses spela roll 

för regioners ekonomiska tillväxt27 och omvandling. Funktionell och geografisk 

specialisering ses av vissa som nyckeln till att förstå var och hur ekonomisk tillväxt 

kommer till stånd. Den specialisering som sker på lokal eller regional nivå kan baseras 

såväl på naturtillgångar som på specifika kunskaper. Michael Porters teori om ’kluster’ 

kan ses som ett led i denna förståelse av ett samband mellan specialisering av kunskap 

och ekonomisk tillväxt. Även civilsamhället kan anses bidra till denna geografiska 

specialisering, exempelvis genom att utveckla ett ”homogent civilt samhälle med 

stabila relationer och ansvarsförhållanden och en samsyn kring brukets/fabrikens och 

lokalsamhällets gemensamma intressen”.28  

 

Samtidigt är det viktigt att påpeka att stabilitet i civilsamhällets relationer inte är en 

tillräcklig förutsättning för att kontinuerligt åstadkomma ekonomisk tillväxt. Istället 

skulle kanske denna tillväxt avstanna utan entreprenörer, vars nytänkande ifrågasätter 

samstämmigheten om hur olika produktionsfaktorer kan och bör kombineras. 

Entreprenörskap, kreativitet och innovationer utgör därmed, enligt detta tankesätt, 

förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Även här kan civilsamhället anses spela en 

betydande roll. De normer, attityder och värderingar som uttrycks inom civilsamhället 

                                                 
24 Wondemeneh 2003, sid 8 
25 Diagram ”Genomsnittlig tidsanvändning i åldern 20-64 år 1990/91 och 2000/01” i SCB 2004, sid 34 
26 af Malmborg & Wijkström i Amnå 2005, sid 81 
27 Bruttonationalprodukten (BNP) är det vanligaste måttet för att mäta ekonomisk tillväxt, se regeringens 
hemsida, Tillväxt – vad, hur och varför? www.regeringen.se/sb/d/3909 7 juni 2005 
28 Westlund ”Socialt kapital och tillväxt i kunskapsekonomin” i Amnå 2005, sid 102 

http://www.regeringen.se/sb/d/3909
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har en förmåga att stötta eller bromsa entreprenöriella initiativ. Både innehållet i de 

värderingar som uttrycks - och mångfalden av dem - har inverkan. Richard Florida 

hävdar i sin bok The rise of the creative class (2004) och senare även i The flight of the 

creative class (2005) att drivkraften i den nya kunskapsekonomin är det som han 

benämner som ”den kreativa klassen”. Regional tillväxt avgörs av huruvida människor 

inom denna klass väljer att bosätta sig där, och Florida menar att preferenserna hos 

dessa människor till stor del styrs av karaktären hos det civila samhället i ett område. 

Exempelvis tror han att en livsstil med stort nöjesutbud, mötesplatser för social 

interaktion, samt diversifiering och tolerans av olikheter i idéer, livsstilar och etnicitet 

upplevs som lockande av dessa.29  

 

Utöver civilsamhällets förmåga att påverka entreprenöriella och innovativa processer 

kan civilsamhället också betraktas som en plattform för sådana processer. Denna 

plattform utgör en gemensam arena där diverse aktörer kan mötas, med resultatet att 

nya innovativa processer utvecklas. Till skillnad från det entreprenörskap som tar 

avstamp exempelvis i näringslivssfären, kännetecknas civilsamhällets entreprenöriella 

processer av att de snarare syftar till en social förändring, än till ekonomisk tillväxt.30 

Christina Garsten beskriver det som att det finns en motsättning mellan en 

marknadsbaserad, kortsiktig logik och en samhällsbaserad, långsiktig logik.31 

Sammanfattningsvis kan civilsamhällets roll i samhällsutvecklingen betraktas som, på 

en och samma gång, indirekt reglerande och aktivt agerande. Eftersom ovanstående 

teorier om hur ekonomisk tillväxt, innovationer och regional utveckling kommer till 

stånd ingår i det material som jag avser att analysera längre fram i min 

forskningsprocess, tänker jag här inte gå in närmare på de samband mellan 

civilsamhälle och samhällsutveckling som presenteras ovan. Jag nöjer mig istället med 

att konstatera att det finns ett intresse hos mig som statsvetare att utforska förekomsten 

av ett sådant samband, och riktar i följande avsnitt blicken mot hur ett liknande 

samband har uppmärksammats och lett till praktiska implikationer inom Sveriges 

politik för regional utveckling.  

                                                 
29 Westlund i Amnå 2005, sid 102-105 
30 Gawell ”Några aspekter av entreprenörskap i det civila samhället” i Amnå 2005, sid 67 
31 Garsten ”Globalt socialt ansvar och kollektiva nyttigheter” i Amnå 2005, sid 112 



 13

7. Resurscentra för kvinnor som aktörer i civilsamhället 

’Resurscentra för kvinnor’ utgör ett avstamp när jag i min forskning studerar kvinnors 

organisering av innovationssystem och innovativa processer kopplat till Sveriges 

innovationspolitik. I detta avsnitt kommer jag att visa hur resurscentra utgör en del av 

det civilsamhälle som beskrivits ovan. Jag ska beskriva hur olika resurscentra uppvisar 

skilda sätt att organisera sig och hur detta påverkar deras anknytning till 

civilsamhället. Jag ska även kort beröra hur resurscentras framväxt har att göra med 

deras roll i politiken för regional utveckling. Tonvikten i detta avsnitt läggs på 

resurscentras organisering och plats i civilsamhället, vilket är en viktig pusselbit för att 

kontextualisera den position som jag bedriver min forskning utifrån.32      

 

Resurscentra för kvinnor initierades i början av 90-talet med hjälp av statliga medel, i 

syfte att tillgodose kvinnors behov inom Sveriges regionalpolitik.33 Tora Fribergs 

rapport Den andra sidan av myntet – om regionalpolitikens enögdhet från 1992 visade 

att den regionalpolitik som dittills bedrivit 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.34 I rapporten framförde Friberg en rad 

åtgärder för att komma tillrätta med detta, bland annat inrättandet av det hon benämner 

som ”Regionala utvecklings- eller resurscentra”. Som stöd till dessas arbete föreslog 

hon även regionala program för ”kvinnobefrämjande åtgärder”.35 Följaktligen 

föreslogs i den efterföljande propositionen (prop.1993/94:140) såväl resurser till 

bildandet av resurscentra som prioritet av särskilda insatser för kvinnor i 

regionalpolitiken, vilket också antogs. I den utvärdering av resurscentraverksamheten 

under åren 1998-2002 som genomfördes på uppdrag av NUTEK skrivs att antalet 

resurscentra år 1998 var uppe i 120 stycken. Motsvarande siffra för 2002 var 160 

                                                 
32 Jag anser att min forskning har flera beröringspunkter med annan nordisk forskning om organisation och kön, 
tex Gunnarsson m.fl. 2003 och Wahl & Holgersson 2001   
33 Forsberg, Johansson & Pettersson 2004, avsnitt ”Slutsatser och rekommendationer” 
34 Friberg 1993, sid 64  
35 Friberg 1993, sid 65 
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stycken. Utvärderarna konstaterar att de aktiviteter som genomförts inom resurscentra 

främst handlat om att ”utveckla och öka kunskaperna om kvinnors företagande samt 

att bedriva utvecklingsprojekt”.36    

 

I det kapitel som i utredningen ägnas åt resurscentras organisering, framhålls det att 

valet av organisationsform varierar kraftigt mellan olika resurscentra. Detta ses som en 

direkt följd av direktiven i ovan nämnda proposition, där det poängterades att 

resurscentra kan organiseras såväl fristående som knutet till offentliga myndigheter, 

såväl i form av centra som i formella nätverk.37 Lina Stenmark och Anders W 

Johansson (2005), doktorand respektive docent vid Ekonomihögskolan inom 

Mälardalens Högskola, ger exempel på hur resurscentra för kvinnor kan vara 

organiserade på lokal nivå. I deras studier av resurscentra i Södermanland och 

Västmanland framgår att vissa valt att organisera sig som en integrerad del av 

kommunens ordinarie verksamhet, andra att organisera sig som ideella föreningar 

fristående från kommunen, och ytterligare andra att bedriva sin verksamhet på uppdrag 

från kommunen under skilda organisatoriska former.38 För att sätta in dessa 

organisationsformer i ett större sammanhang tar jag hjälp av Thomas G Weiss och 

Leon Gordenkers (1996) orientering bland civilsamhällets olika formationer. De menar 

att nongovernmental organisations (NGOs) är en vanligt förekommande benämning 

som åsyftar organisationer som är organiserade fristående från stat och näringsliv och 

som har andra mål än rent ekonomiska. NGOs ska ses i kontrast till det som Weiss och 

Gordenker benämner som intergovernmental organisations (IGOs), vilka utgörs av de 

offentliga myndigheterna. Det finns emellertid organisationer som avviker från 

definitionen av NGOs, men som ändå inte kan klassas som IGOs. Två varianter av 

dessa är enligt Weiss och Gordenker GONGOs (government-organised 

nongovernmental organisations) och QUANGOs (quasi-nongovernmental 

organisations). De förstnämnda – GONGOs – är både initierade och finansierade av 

staten, och utgör en slags plattform för verksamheter initierade av regering eller 

                                                 
36 Forsberg, Johansson & Pettersson 2004, sid 3 
37 Forsberg, Johansson & Pettersson 2004, sid 25 
38 Stenmark & Johansson 2005, sid 7 
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förvaltning. QUANGOs bedriver istället sin verksamhet fristående från staten, men 

erhåller huvuddelen av sin finansiering därifrån.39  

 

Resurscentras plats i civilsamhället varierar alltså beroende på organisationsform. De 

resurscentra som organiserat sig fristående från kommunen och antagit formen av 

ideella föreningar kan enligt mig klassas som ”rena” NGOs, det vill säga som helt 

inlemmade i civilsamhället. De resurscentra som valt att organisera sig som en 

integrerad del av kommunen betraktar jag som helt inlemmade i den statliga sfären, 

vilket innebär att benämningen IGO är mest passande. De resurscentra som befinner 

sig däremellan – det vill säga som utför verksamhet på uppdrag av kommunen, men 

inte som en integrerad del av denna - är mer svårplacerade på begreppsskalan. Kanske 

skulle de kunna klassas som QUANCOs, det vill säga nästan-icke-statliga 

organisationer, som bedriver sin verksamhet fristående från kommun och stat men som 

får huvuddelen av sin finansiering från dessa. På ett övergripande plan skulle man 

emellertid kunna betrakta samtliga resurscentra som GONGOS, det vill säga statligt 

organiserade icke-statliga organisationer. Detta i och med att resurscentra skapats 

utifrån ett regeringsbeslut, att den verksamhet som bedrivs vid resurscentra utgår från 

statliga riktlinjer samt att resurscentra till stor del finansieras av de statliga medel till 

basfinansiering och projekt som fördelas via NUTEK.40      

 

8. Emma Resurscentrum i Vilhelmina 

När jag nu har rett ut hur resurscentra för kvinnor kan lokaliseras på civilsamhällets 

arena ska jag gå vidare och beskriva hur min bakgrund som projektledare i Emma 

Resurscentrum - lokalt resurscentrum för kvinnor i Vilhelmina - påverkar den position 

jag intar i denna fas av forskningsprocessen. Som många andra lokala resurscentrum 

för kvinnor bildades Emma Resurscentrum i början av 90-talet då regeringen 

tillkännagav sin satsning på bildandet av sådana centra. Till en början organiserades 

verksamheten som ett projekt med Vilhelmina kommuns dåvarande näringslivsbolag 

som projektägare. Efter två års verksamhet omorganiserades Emma Resurscentrum till 

                                                 
39 Weiss & Gordenker 1996, sid 18-21 
40 NUTEK:s hemsida www.nutek.se/sb/d/139  

http://www.nutek.se/sb/d/139
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en ideell förening 1995, och har sedan dess behållit den organisationsformen. Därmed 

kan Emma Resurscentrum numera anses vara helt inlemmat i civilsamhället. 

Verksamheten bedrivs idag fristående från Vilhelmina kommun. Namnet på 

föreningen ska enligt deras hemsida ses som en hyllning till Emma Ricklund (1897-

1965), konstnär och turismföretagare i Saxnäs. Det är hennes ambassadörs- och 

entreprenörskap i glesbygd som inspirerat till namnvalet.41 

 

Emma Resurscentrums ändamål är enligt föreningens stadgar att ”tillvarata kvinnors 

kraft, stimulera kompetensutveckling och öka kvinnors möjligheter till engagemang 

och inflytande, för en positiv utveckling av hela Vilhelmina”. Verksamheten ska bidra 

till att förhindra utflyttningen av kvinnor från kommunen. De verksamhetsområden 

som pekas ut som centrala är, bland andra: kreativitet, samarbete, visioner, 

självförtroende, utbildning, företagande, försörjning, nyetableringar, fritid och 

kulturliv. Redan från start utgjordes den huvudsakliga arbetsstrategin av att bygga 

nätverk mellan kvinnor såväl inom som utanför kommunens gränser. Enligt 

föreningens hemsida arbetar man utifrån uppfattningen att ett nätverk ”är ett helt och 

hållet informellt forum, har inte en formellt vald ledare (men oftast en eller flera 

eldsjälar), har mycket självständiga deltagare och har tillfälliga möten med bestämda, 

inte så omfattande syften”. Under årens lopp har Emma Resurscentrum främjat 

nätverksbyggen bland annat inom turism, hälsa, kultur, teater, dans, kommunalpolitik, 

företagsutveckling och örter.42 

 

I början av 2000-talet ställdes frågan inom Emma Resurscentrum om ovanstående 

nätverk haft någon påverkan på maktstrukturerna i Vilhelmina - i form av fler kvinnor 

på ledande poster i samhället, en politisk dagordning som speglar både kvinnors och 

mäns intressen, ökad attraktionskraft för bygden och ökade möjligheter till 

meningsfulla sysselsättningar för kommunens invånare oavsett kön och bostadsort. 

Som en följd av denna rannsakan sökte Emma Resurscentrum medel från NUTEK, 

Länsstyrelsen i Västerbotten och Vilhelmina kommun till en förstudie som syftade till 

                                                 
41 www.emma.se 13 februari 2006 
42 www.emma.se 13 februari 2006 

http://www.emma.se
http://www.emma.se
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att undersöka om ett ”jämställdhetsperspektiv”43 verkligen hade integrerats i offentliga 

insatser för regional utveckling. Vilka utvecklingsmedel som stod till buds, och hur 

dessa fördelades, ansågs nämligen av de aktiva i Emma Resurscentrum vara av största 

betydelse för vilken sorts utveckling som kom till stånd i Västerbottens inland.44 

Projektet fokuserade särskilt de nya redskap för regional utveckling – med 

beteckningarna ’kluster’ och ’innovationssystem’ - som var på väg att introducerats 

inom Västerbottens läns regionala tillväxtprogram (2004-2007) och i Visanu - 

nationellt program för utveckling av kluster och innovationssystem som drevs i 

samarbete mellan NUTEK, Vinnova och ISA (2002-2005)45. Under perioden hösten 

2002 – våren 2005 kom så Emma Resurscentrum att driva projekten ”Klusterbygge ur 

ett jämställdhetsperspektiv” och ”Jämställdhet som drivkraft i kluster” med 

finansiering från NUTEK, Mål 1 Norra Norrland, Västerbottens läns Tillväxtprogram, 

ALMI Västerbotten och Vilhelmina kommun.46  

 

9. Min position i civilsamhället via Emma Resurscentrum 

Utifrån min utbildningsbakgrund som statsvetare anställdes jag som projektledare till 

den förstudie som inledde Emma Resurscentrums projekt. Efter att förstudien avslutats 

förnyades förtroendet och jag kom att arbeta som projektledare i båda de projekt som 

blev följden av förstudien. Förstudien visade att det, åtminstone vid den tidpunkten, 

fanns väldigt lite forskning eller praktiska erfarenheter på området kluster, 

innovationssystem och kön i Sverige.47 Det fanns få exempel där ett 

jämställdhetsperspektiv hade integrerats i regional eller nationell politik för utveckling 

av innovationssystem och kluster. Detta trots att Sveriges regering angett att ett sådant 

perspektiv skulle genomsyra alla politikområden och att jämställdhetsintegrering 

                                                 
43 ”Jämställdhetsperspektiv” är det begrepp som Emma Resurscentrum själva använder 
44 www.emma.se 13 februari 2006 
45 NUTEK:s hemsida www.nutek.se/sb/d/725  
46 www.emma.se 13 februari 2006, se särskilt de rapporter som publicerats inom dessa projekt 
47 En av de få studier som fanns på området var Katarina Petterssons avhandling Företagande män och 
osynliggjorda kvinnor (2002). Därefter har Vinnova publicerat rapporten ”Genusperspektiv på 
innovationssystem” av Hallencreutz, Lundequist & Pettersson 2003 och gått ut med utlysningen 
”Genusperspektiv på innovationssystem och jämställdhet” 2005, se Vinnovas hemsida 
www.vinnova.se/vinnova_templates/Page.aspx?id=81  

http://www.emma.se
http://www.nutek.se/sb/d/725
http://www.emma.se
http://www.vinnova.se/vinnova_templates/Page.aspx?id=81


 18

ingick som ett horisontellt mål inom EU:s strukturfonder.48 De projekt vi bedrev inom 

Emma Resurscentrum skulle därmed komma att bryta ny mark och ta fram kunskap 

om kluster, innovationssystem och jämställdhet/kön/genus som vid projektens start 

ännu inte existerade. Under projektens gång ställdes jag i och med detta inför en rad 

vägskäl, där det blev nödvändigt att välja riktning både vad gäller utvecklingen av 

teori och av empiri på området. I detta avsnitt ska jag beskriva några av dessa vägval 

mer ingående. Syftet med detta är att visa hur valet av teori och empiri i min 

nuvarande forskning har påverkats av vilken sorts kunskap som jag var med om att 

bygga upp inom Emma Resurscentrum. 

 

De vägval som jag valt att lägga fokus berör tre olika områden. För det första anser jag 

att valet av teori är relevant - det vill säga vilken befintlig forskning som vi ansåg oss 

ha nytta av i analysen av politiken för utveckling av innovationssystem och kluster. 

Till detta kommer den forskning som vi själva valde att initiera under projektens gång. 

För det andra vill jag belysa de studieobjekt som vi valde att basera våra analyser på. 

För det tredje tar jag upp de målgrupper som vi riktade resultaten av våra analyser till. 

Min beskrivning av dessa vägval kommer att presenteras kronologiskt. Allt eftersom 

projekten utvecklades tillkom nya teorier, studieobjekt och målgrupper - samtidigt som 

andra modifierades. Det är viktigt att urskilja hur det de vägval som gjordes vid en 

tidpunkt kom att påverka de val som gjordes vid ett senare tillfälle. 

Kunskapsprocessen ska därför betraktas som kumulativ. Valen gjordes inte oberoende 

av omgivningen, utan kom snarare att framstå som produkten av samverkan med olika 

externa aktörer. Jag kommer att lyfta fram detta i texten. 

 

10. Klusterbygge ur ett jämställdhetsperspektiv – en förstudie (2002)49 

När jag rekryterades till Emma Resurscentrum under hösten 2002 fanns en färdig 

projektbeskrivning som arbetet med förstudien skulle följa. Titeln på förstudien hade 

                                                 
48 Regeringens hemsida, Jämställdhetsintegrering www.regeringen.se/sb/d/3267;jsessionid=a8_nH7swilX7 27 
augusti 2006, NUTEK:s hemsida, Bakgrund regionala tillväxtavtal www.nutek.se/sb/d/494 och Om programmet 
www.nutek.se/sb/d/319 14 februari 2006, Samlat Programdokument Mål 1 Norra Norrland 2000-2006 (reviderad 
2004-09-17), sid 44 
49 Samtliga rapporter som presenteras här under finns att ladda ned på www.emma.se under menyrubriken 
”Projekt”, vidare till ”Avslutade projekt” och vidare till ”Klusterbygge ur ett jämställdhetsperspektiv” 

http://www.regeringen.se/sb/d/3267
http://www.nutek.se/sb/d/494
http://www.nutek.se/sb/d/319
http://www.emma.se
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formulerats ”Klusterbygge ur ett jämställdhetsperspektiv”.50 Man skulle kunna säga att 

titeln illustrerar de villkor som redan var satta när jag kom in i projektet. Det stod klart 

att projektet skulle kretsa kring begreppet ’kluster’ och att det var ur ett 

”jämställdhetsperspektiv” som detta begrepp skulle belysas. Med utgångspunkt i titeln 

kan man beskriva hur utvecklingen av ny kunskap under projektens gång kom att 

förändra dessa villkor. Projektet kom till exempel att handla både om 

’innovationssystem’ och ’kluster’. Dessutom kom titelns fokus vid ”klusterbygge” inte 

att innebära ett eget medvetet klusterbyggande inom något av Emma Resurscentrums 

nätverk, utan krafterna inriktades istället på att analysera den del av Sveriges politik 

som stöttade klusterbyggen och på att granska några av de formationer som fått stöd 

utifrån denna politik. Utöver detta kompletterades ”jämställdhetsperspektiv” med ett 

”genusperspektiv”. Uppkomsten av förstudien går att härleda till en uppfattning inom 

Emma Resurscentrum om att kvinnor och män ska ha lika villkor att leva och verka i 

kommunen, och att de offentliga medlen till regional utveckling är viktiga verktyg för 

att åstadkomma detta. Därur det ”jämställdhetsperspektiv” som ingick i titeln.51 Att 

detta perspektiv senare kom att kompletteras med ett ”genusperspektiv” berodde på att 

det uppstod ett behov av att förhålla sig mer kritisk till användningen av ’män’ och 

’kvinnor’ som särskiljande kategorier i samhället. Att arbeta för att uppnå jämställdhet 

mellan kvinnor och män visade sig nämligen vara fruktlöst utan ett 

könsmaktperspektiv, där man uppmärksammar hur kön/genus skapas genom sociala 

och kulturella processer och hur denna uppdelning används som utgångspunkt för att 

hålla isär, och tilldela olika värde, till kvinnor respektive män och de 

verksamhetsområden som förknippas med respektive kategori. Ett genusperspektiv 

lägger fokus vid hur kön/genus på detta sätt ”görs”, inom olika delar av samhället, 

vilket var vad vi behövde för att kunna analysera hur politiken kring kluster och 

innovationssystem påverkar vilken sorts regional utveckling som kommer till stånd.   

 

Under förstudien visste jag inte att det var så projekten skulle komma att utvecklas. 

Det fanns dock tidigt tecken som pekade i denna riktning. Mitt arbete med förstudien 

                                                 
50 Lindberg 2002 
51 Lindberg 2002, sid 2 
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bestod av tre delar – dels en beskrivning av hur begreppen ’kluster’ och 

’innovationssystem’ användes inom nationell och regional utvecklingspolitik samt 

inom forskning på detta område i Sverige, dels en presentation av de intervjuer jag 

genomfört med företagande kvinnor inom turismnäringen i Vilhelmina kommun, och 

dels en analys av dessa två material med hjälp av teorier från genusforskning. I arbetet 

med den första delen framkom att begreppet ’kluster’ – både inom politiken och 

forskningen - användes för att beskriva en geografisk branschöverskridande ansamling 

av företag som utvecklas tack vare den sporrande konkurrens, den kunskapsöverföring 

och de gemensamma forskningsinsatser som samlokaliseringen anses ge upphov till. I 

min genomgång av materialet fann jag att begreppet ’innovationssystem’ ofta förekom 

i direkt anslutning till beskrivningarna av ’kluster’. Detta begrepp användes i texterna 

för att beskriva hur nätverk mellan näringsliv, myndigheter och högskolor/universitet 

kunde fungera som plattform för utveckling och kommersialisering av nya produkter, 

tjänster och arbetssätt. Mina intervjuer med företagarna inom turismnäringen visade att 

de till viss del använde sig av liknande strategier som de som angivits för ’kluster’ och 

’innovationssystem’, ofta motiverat av de stora geografiska avstånden i området. 

Intervjuerna visade dock att dessa företagare sällan vände sig till universitet eller 

högskolor för att få hjälp med sin utveckling, utan istället valde att få sig ny kunskap 

till godo via konsultföretag.52  

 

De genusteorier som jag fann vara tillämpbara för en analys av dessa resultat utgjordes 

bland annat av statsvetarna Maria Wendt Höjer och Cecilia Åses bok Politikens 

paradoxer (2001) och historikern Yvonne Hirdmans (1990) beskrivning av 

’genussystemet’. Hirdman konstaterar att det oftast är mäns relationer till andra män 

som står i centrum för beskrivningar av samhället, vilket gjort att kvinnors verklighet 

osynliggörs och ges ett lägre värde än mäns. Detta förlopp är en del av det 

genussystem som Hirdman menar genomsyrar samhället. Genussystemets två logiker 

utgörs av dels isärhållning av könen - det vill säga att kvinnors och mäns världar hålls 

isär - och dels tillskrivning av högre värde till det som konstruerats som männens 
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värld.53 I Emma Resurscentrums förstudie konstateras att den forskning och politik i 

Sverige som kretsat kring begreppet ’kluster’ i första hand utförts av män och främst 

med mansdominerade verksamhetsområden (där män utgör större delen av de anställda 

och av företagarna) som studieobjekt, vilket stämmer överens med Hirdmans analys av 

hur kön görs och ordnas i samhället.54 Wendt Höjer och Åse skriver att den politiska 

ordningen kan problematiseras genom att ställa frågor om ”vad som erkänns som 

politik, vem som får handla politiskt och i vilken form politik skall bedrivas för att 

räknas som politik”.55 I förstudiens analys översattes dessa frågor till att handla 

specifikt om kluster: ”Vad erkänns som ett kluster? Vem erkänns som klustermotor? I 

vilken form ska klusterbygge bedrivas för att räknas som detta?”.56 Att i förstudien 

studera hur utvecklingsarbete sköts inom turismnäringen, inom vilken många av 

Vilhelminas företagande kvinnor valt att bedriva sin verksamhet, var ett sätt att 

ifrågasätta den offentliga synen på hur, var och av vem klusterarbete ska bedrivas - 

och ett sätt att visa på hur de turismföretagande kvinnornas verklighet innebär en 

utmaning av den dominerande synen på hur regional utveckling kommer till stånd. 

Den målgrupp som förstudien riktade sig till var dels dessa företagare och dels de 

aktörer som utformar och genomför Sveriges regionala utvecklingspolitik.    

 

11. På jakt efter jämställda kluster i Västerbotten (2003)  

Förstudien gav upphov till en rad frågor om kluster, innovationssystem och 

jämställdhet/genus/kön, vilka utgjorde grund för ett tvåårigt projekt med samma titel 

som förstudien, det vill säga Klusterbygge ur ett jämställdhetsperspektiv. Syftet med 

projektet var att ”skapa jämställdhet mellan företagande kvinnor och män i glesbygden 

vad gäller möjligheten att bidra till och ta del i den lokala och regionala tillväxten” 

med fokus vid ”dagens teori och praktik kring begreppet kluster”.57 Projektet inleddes 

med spridning av förstudiens resultat. Bland annat initierades en dialog med 

tjänstemän vid NUTEK om avsaknaden av ett integrerat jämställdhetsperspektiv i 

arbetet med Visanu, det nationella programmet för utveckling av kluster och 

                                                 
53 Hirdman ”Genussystemet” i SOU 1990:44, sid 96-97 & 78 
54 Lindberg 2002, sid 5 
55 Wendt Höjer & Åse 2001, sid 12 
56 Lindberg 2002, sid 12 
57 Lindberg 2004, sid 3 
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innovationssystem. Denna dialog gav upphov till ett samarbete mellan Emma 

Resurscentrum och Visanu kring en studie av kluster ur ett jämställdhetsperspektiv, 

vilket resulterade i rapporten På jakt efter jämställda kluster i Västerbotten (2003). 

Rapporten innefattade två delar, båda utförda av Emma Resurscentrum på uppdrag av 

Visanu. Dels en kartläggning av potentiella kluster i några kvinnodominerade näringar 

i Västerbotten. Dels en studie av könsfördelning och jämställdhetsarbete i några av de 

formationer i Västerbotten som från offentligt håll identifierats som kluster (och som 

huvudsakligen omfattade män som anställda och företagare). Studieobjekten utgjordes 

således både av kvinnodominerade och mansdominerade näringar. Målgruppen för 

rapporten var dels tjänstemän inom Visanu och vid Länsstyrelsen i Västerbotten, dels 

andra Resurscentra för kvinnor – vilka kunde tänkas ha nytta av analysen i sitt arbete 

med att främja kvinnors företagande.58   

 

Rapporten visade att det pågick strukturerade utvecklingsprocesser såväl inom 

turismnäringen som inom småskalig livsmedelsförädling. Liknande processer visade 

sig dock vara outvecklade inom hälsa och konsultbolag. I de två mansdominerade 

kluster som undersöktes, inom mineral och trä, lyste aktivt jämställdhetsarbete med sin 

frånvaro. Några enstaka insatser för att locka unga kvinnor till gruvbranschen var det 

enda som hade genomförts. Den genusteori som vi inom Emma Resurscentrum fann 

vara fruktsam som utgångspunkt för analys av dessa resultat utgjordes av 

kulturgeografen Katarina Petterssons avhandling Företagande män och osynliggjorda 

kvinnor - diskursen om Gnosjö ur ett könsperspektiv (1999). Där konstaterar hon att 

särskiljandet av en produktiv och en reproduktiv del i ekonomin medverkar till att 

skapa kön, och hierarki mellan kön, i beskrivningar av Gnosjös kluster. Synen på vad 

som räknas som ekonomi innehåller enligt henne en manlig norm, där ekonomisk 

framgång mäts i termer av aktivitet inom den produktiva sektorn, det vill säga inom 

privata företag i allmänhet och inom tillverkningsindustri i synnerhet. Den aktivitet 

som äger rum inom den reproduktiva sektorn – till exempel vård och omsorg om barn, 

äldre och handikappade – räknas inte som en ekonomisk faktor.59 Slutsatsen i Katarina 

                                                 
58 Kristoffersson & Lindberg 2003, sid 5-6  
59 Pettersson 1999, sid 66 
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Petterssons forskning, som vi inom Emma Resurscentrum tog fasta på, var att man 

riskerar att missa en viktig delförklaring till hur tillväxt uppstår om man delar upp 

samhället i en produktiv och reproduktiv sektor och bara ser till den ena i analyser av 

framgångsfaktorer i regional utveckling. Rapportens två delar – inventering av kluster 

i kvinnodominerade näringar respektive aktivt jämställdhetsarbete i mansdominerade 

kluster - avspeglar denna slutsats. I rapporten konstateras att det är via dessa två vägar 

det är möjligt att undvika en uppdelning, och en värdeskillnad, mellan produktiv och 

reproduktiv sektor.60        

 

Några ord om mottagandet av rapporten från tjänstemän inom Visanu är relevanta att 

framföra eftersom dessa kom att påverka de två vägval vi efter rapportens 

offentliggörande ställdes inför inom Emma Resurscentrums projekt. Dels upplevde vi 

att rapporten inte godtogs som tillförlitligt kunskapsmaterial eftersom vi som arbetat 

fram den inte var forskare vid universitet eller högskola. Dels uttrycktes det explicit att 

en inventering av kluster i kvinnodominerade näringar inte kunde betraktas leva upp 

till den jämställdhetsintegrering som NUTEK, Vinnova och ISA hade krav på sig att 

införliva i Visanu-programmet. En av mellancheferna uttryckte att en sådan 

inventering snarast kunde betraktas som ”sidestreaming”, och att 

jämställdhetsintegrering borde äga rum inom de kluster och innovationssystem som 

redan identifierats och tilldelats stöd inom programmet (det vill säga huvudsakligen 

formationer inom mansdominerade näringar). De medel som sedan avsattes för 

särskilda jämställdhetsinsatser inom Visanu kom att inriktas på just dessa.61 Inom 

Emma Resurscentrum gav dessa reaktioner upphov till följande två vägval: dels att 

initiera en forskningsstudie om Sveriges politik för utveckling av kluster och 

innovationssystem ur ett köns/genusperspektiv, dels att söka medel från Visanu för att 

i samarbete med ett innovationssystem och ett kluster i Västerbotten utveckla en metod 

för aktivt jämställdhetsarbete i regionala utvecklingsprocesser. Dessa vägval ska inte 

tolkas som att vi höll med om kritiken att inventering av kluster i kvinnodominerade 

näringar var oförenligt med jämställdhetsintegrering – tvärtom. Den genusforskning 
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som vi tagit utgångspunkt i visade att det var just uppdelningen i, och den olika 

värderingen av, å ena sidan klusterpotentiella branscher och å andra sidan icke 

klusterpotentiella branscher, som skapar olika villkor för män respektive kvinnor vad 

gäller möjligheten att bidra till, och ta del av frukterna från, Sveriges regionala 

utvecklingspolitik. Vi såg det alltså som nödvändigt att förhålla oss kritiska till de 

kriterier som konstituerade ’kluster’ och ’innovationssystem’ som begrepp och 

fenomen.     

 

12. Kluster som regionalpolitiskt redskap i ett könsperspektiv (2004) 

Den givande läsningen av Katarina Petterssons avhandling gav oss anledning att 

kontakta henne för en dialog kring kluster, innovationssystem och kön/genus. Det 

visade sig att hon även varit delaktig i genomförandet av en studie (2003) av 

musikindustrin i Sverige som innovationssystem, utifrån ett genusperspektiv. 

Rapporten, som finansierades av Vinnova, hade två delsyften: dels ”att visa varför det 

är nödvändigt med ett könsperspektiv på sektoriella innovationssystem”, dels ”att visa 

hur könsstrukturer påverkar dynamik, utveckling och organisation inom ett specifikt 

innovationssystem, nämligen musikindustrin”.62 Det stod klart att Katarina Pettersson 

hade möjlighet att skapa den vetenskapliga genusanalys av Sveriges politik för 

utveckling av kluster och innovationssystem som vi ansåg oss behöva för att kunna nå 

fram till tjänstemän och beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå. 

Tillsammans med Ylva Saarinen, doktorand i kulturgeografi, fick Pettersson i uppdrag 

av Emma Resurscentrum att genomföra en sådan studie. Studieobjektet för deras 

analys utgjordes av 14 närings- och regionalpolitiska texter om kluster. Syftet med 

analysen var att ”studera resonemang kring kluster (…) ur ett könsperspektiv”. Detta 

preciserades i två delsyften: dels ”en analys av klusterbegreppet ur ett könsperspektiv, 

där aspekter som vilka klusterexempel som lyfts fram, liksom vilka aktörer man 

fokuserar på, berörs” och dels ”att utifrån ett mer praktiskt 

klusterutvecklingsperspektiv belysa vad det skulle innebära att applicera ett 

könsperspektiv och lägga an en jämställdhetsdimension i klusterdiskussioner och –
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satsningar”.63 Målgruppen för rapporten var, förutom de beslutsfattare och tjänstemän 

som redan nämnts, även andra Resurscentra för kvinnor som kunde tänkas ha nytta av 

analysen i sitt arbete med att stötta kvinnors företagande.  

 

Det ”könsperspektiv” som tillämpades i rapporten definierades som att blottlägga och 

diskutera maktrelationer baserade på kön, där isärhållande av könen och det manliga 

könet som norm utgör centrala ingredienser. Den könsuppdelade arbetsmarknaden i 

Sverige ses i rapporten som ett uttryck för dessa maktrelationer. Användningen av 

begreppet ”kön” ska enligt rapportförfattarna förstås som baserat på socialt och 

kulturellt skapade kategorier, och som inte grundas i någon slags biologisk 

essensialism. De betonar att synen på kön som socialt betingat innebär en öppning för 

förändring av maktrelationen mellan kvinnor och män. Vidare skriver de att det 

manliga könet ofta omvandlas till en slags könsneutral norm, vilket får det kvinnliga 

könet att framstå som avvikande från det allmänmänskliga. Den genusteori som 

rapporten i övrigt grundar sig på är bland annat författarnas återgivning av Linda 

McDowells forskning om hur ekonomin uppdelas i en produktiv respektive 

reproduktiv sektor. McDowell visar hur denna uppdelning leder till att de 

verksamhetsområden som förknippas med män tillskrivs ett större värde i ekonomin än 

de som förknippas med kvinnor. Med hjälp av dessa teoretiska utgångspunkter visar 

Pettersson & Saarinens analys att de 14 texterna till stor del genomsyras ett manligt 

perspektiv och att de klusterexempel som lyfts fram i texterna avspeglar en manlig 

norm. Det förra visar sig i texterna i form av ett förment könsneutralt perspektiv som 

döljer en manlig norm, ofta i kombination med en betoning av mansdominerade 

näringars betydelse. Det senare tar sig i uttryck av att privata företag i allmänhet, och 

tillverkningsindustrier samt teknik- och kunskapsintensiva verksamheter i synnerhet, 

nästan uteslutande anges som exempel på kluster. Bioteknik, läkemedel, IT, 

telekommunikation, biltestning, möbelindustri och aluminiumindustri är några 

exempel på verksamhetsområden som ställs i centrum.64 Uppsala-forskarnas rapport 

kan därmed ses som en bekräftelse på de analyser som Emma Resurscentrum utförde 
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såväl i förstudien som i den efterföljande rapporten inom Visanu. Särskilt 

betydelsefullt var det att Pettersson och Saarinens studie bekräftade att det är just 

uppdelningen i, och den olika värderingen av, branscher och sektorer som 

klusterpotentiella respektive icke klusterpotentiella, som utgör den huvudsakliga 

mekanismen bakom ojämställda villkor inom närings- och regionalpolitiken.           

 

13. Aktivt jämställdhetsarbete i kluster och innovationssystem (2004) 

Det andra vägval vi gjorde inom Emma Resurscentrums projekt, utifrån den respons vi 

fått på vår rapport om kluster i kvinno- respektive mansdominerade näringar 

Västerbotten, var som sagt att söka medel inom Visanu till ett projekt för aktivt 

jämställdhetsarbete i ett innovationssystem och ett kluster i Västerbottens län. Medel 

beviljades från såväl Visanu som Mål 1 Norra Norrland, och projektet genomfördes 

under 2004. Studieobjektet var i detta arbete alltså två existerande 

utvecklingsprocesser som båda fått stöd via Visanu och som båda hade en uttalad 

önskan om att integrera ett jämställdhetsperspektiv i sina verksamheter. Syftet med 

samarbetet var dels detta – att inleda ett arbete för jämställdhetsintegrering i dessa 

formationer – dels att utveckla en modell för genusanalys och aktivt 

jämställdhetsarbete som på sikt skulle kunna användas även av andra kluster och 

innovationssystem.65 Tillsammans med den konsult vi anlitat för att genomföra de 

praktiska momenten i projektet, deltog jag i en kurs med titeln Kön, politik och 

motstånd 5 p vid Umeå universitet. Statsvetaren Malin Rönnblom, verksam vid 

Kvinnovetenskapligt forum, presenterade där det angreppssätt som utvecklats av Carol 

Lee Bacchi, även hon statsvetare, och som getts namnet What’s the problem?. Detta 

angreppssätt kan användas för att analysera hur problematisering görs inom olika 

politikområden – det vill säga vad som utpekas som ett problem och vilka 

konsekvenser detta får för hur olika individer och grupper i samhället gynnas 

respektive missgynnas av den förda politiken.66  
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Vi valde att tillämpa Bacchis angreppssätt i våra analyser av utvecklingsarbetet i 

innovationssystemet och klustret, för att på så sätt få en bild av vilka 

verksamhetsområden och vilka aktörer som av dem ansågs vara viktiga, och vilka som 

ansågs vara mindre viktiga. Det visade sig att båda formationerna främst inkluderade 

mansdominerade branscher och kunskapsområden, både internt (exempelvis vad 

gällde sammansättningen av styrelser och nätverk) och externt (exempelvis vad gällde 

vilka kunder man vände sig till). Våra förslag till aktivt jämställdhetsarbete betonade 

följaktligen vikten av att uppmärksamma denna homogenitet och genomföra åtgärder 

för att bryta uppdelningen i, och den ojämställda värderingen av samarbetspartners. 

Projektet utmynnade i en modell för genusanalys och aktivt jämställdhetsarbete i 

innovationssystem och kluster som därefter presenterats vid ett flertal konferenser och 

seminarier. Modellen beskrivs i ett separat avsnitt nedan. 

 

14. Motstånd och strategier (2004)     

Under arbetet med jämställdhetsintegrering i innovationssystemet och klustret i 

Västerbotten stötte Emma Resurscentrum på olika former av motstånd gentemot 

införandet av en sådan integrering. För att komma runt dessa låsningar tillämpade vi 

en rad olika strategier. Vi bad Ida Johansson, dåvarande student i statsvetenskap vid 

Umeå universitet, att dokumentera det motstånd vi stött på och de strategier vi använt 

oss av. Vidare gav vi henne i uppdrag att analysera dessa ageranden med hjälp av 

befintlig genusforskning på området. Målgruppen för rapporten var dels vi själva, 

eftersom vi ville förstå vad som skett i jämställdhetsarbetet utifrån ett genusperspektiv. 

Dels riktades rapporten till externa aktörer, som stöd i liknande förändringsprojekt. 

Uppdraget genomfördes och redovisades i form av en rapport med titeln Motstånd och 

strategier i arbetet för jämställda kluster. I rapporten tar Johansson avstamp i tre olika 

forskningsarbeten där olika former av motstånd mot aktivt jämställdhetsarbete 

identifierats: Malin Rönnbloms urskiljande av fem begränsande principer i aktivt 

jämställdhetsarbete, Ingrid Pincus indelning i passivt och aktivt motstånd samt Berit 

Ås identifiering av de fem härskarteknikerna.67  
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De fem principer som lyfts fram av Rönnblom utgör exempel på föreställningar som 

framkommer i samband med aktivt jämställdhetsarbete, och som begränsar 

möjligheten att åstadkomma förändringar i maktrelationerna mellan människor av 

olika kön. De fem principerna är: föreställningar om essentiell biologisk olikhet mellan 

könen, jämställdhet som en fråga om antal och komplettering, förminskning av 

könsrelationernas betydelse, frivilliga insatser som enda acceptabla väg, samt krav på 

samarbete mellan kvinnor och män.68 För att gå vidare till Ingrid Pincus delar hon in 

motståndet mot aktivt jämställdhetsarbete i två olika former: passivt respektive aktivt 

motstånd. Exempel på passivt motstånd är tystnad samt ord utan åtföljande handling. 

Exempel på aktivt motstånd är motargument och urholkning.69 De fem härskartekniker 

Berit Ås identifierat består av: osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av 

information, dubbelbestraffning samt påförande av skuld och skam.70 Johansson visar 

att flera av dessa motståndsformer förekommit i Emma Resurscentrums 

samarbetsprojekt. Hon beskriver hur varje form av motstånd har hanterats med olika 

strategier från Emma Resurscentrums sida. Exempelvis har tystnad och förlöjligande 

hanterats genom att hänvisa till offentliga krav på jämställdhetsintegrering och till 

forskningsrapporter där vikten av ett genusperspektiv framgår, vilket inneburit en 

extern legitimitet i det aktiva jämställdhetsarbetet. Aktivt motstånd i form av 

motargument och urholkning har hanterats genom att visa upp konkreta analyser och 

resultat samt mobilisering av stöd hos styrelse och externa makthavare. Johansson 

poängterar, med utgångspunkt i Rönnblom, att eftersom aktivt jämställdhetsarbete 

innebär en utmaning av dominerande och etablerade föreställningar om hur 

maktrelationerna mellan kvinnor och män bör se ut, stöter ett sådant förändringsarbete 

på motstånd.71 Det motstånd vi stött på inom Emma Resurscentrums samarbetsprojekt 

kan följaktligen tolkas som att de analyser och åtgärdsförslag som utarbetades levt upp 

till målet att utmana de könsmaktstrukturer som orsakat att kvinnodominerade 

verksamhetsområden ofta exkluderas i formationer med beteckningarna ’kluster’ och 

’innovationssystem’.  

                                                 
68 Rönnblom 2002, sid 248-257 
69 Pincus ”Jämställdhet och kommunerna” i Baude m.fl. 1998, sid 67 
70 Ås 1982, sid 36-58 
71 Johansson 2004, sid 16 & 3 



 29

15. Modell för genusanalys och aktivt jämställdhetsarbete i kluster och 

innovationssystem 

I detta och följande avsnitt presenteras den modell för genusanalys och aktivt 

jämställdhetsarbete i ’innovationssystem’ och ’kluster’ som utarbetades av Emma 

Resurscentrum inom ramen för det samarbete som beskrivits i föregående två avsnitt. 

Modellen består av tre cirklar enligt Figur 1 nedan. Dessa cirklar symboliserar var och 

en skilda aspekter i utvecklingen av ett ’innovationssystem’ eller ’kluster’. Men 

cirklarna hänger också ihop med varandra på så sätt att den innersta cirkeln påverkar 

hur förhållandena i den mittersta cirkeln ser ut vilket i sin tur avgör hur innehållet i den 

yttersta cirkeln ter sig, och vice versa. Den innersta cirkeln representerar det 

sammanhållande fokus som utvecklingsarbetet utgår från. Den mittersta cirkeln visar 

vilka aktörer, samhällsområden och branscher som inkluderas respektive exkluderas i 

utvecklingsarbetet inom och runt ett ’innovationssystem’ eller ’kluster’. Den yttersta 

cirkeln beskriver därefter vilket resultat, det vill säga vilken produktutveckling, som 

kommer ur verksamheten.72 I följande avsnitt utvecklar jag modellen för att passa den 

genusforskning och det aktiva jämställdhetsarbete som bedrivs inom ramen för 

projektet Lyftet.   

 
Figur 1. Emma Resurscentrums modell för genusanalys och aktivt jämställdhetsarbete 

i ’innovationssystem’ och ’kluster’73 
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16. Avstamp inför projektet Lyftet (2005-2008) och min avhandling 

Hur har då ovanstående erfarenheter påverkat utformningen av det projekt – Lyftet – 

som jag bedriver mina doktorandstudier inom, samt de frågeställningar, studieobjekt 

och teorier som min forskning vilar på? Jag ska här ge ett sammanfattande svar på 

denna fråga. De studieobjekt som fokuseras både i Lyftet och i min egen forskning 

utgörs dels av kvinnors organisering av innovationssystem och innovativa processer, 

dels av Sveriges innovationspolitik. Detta kan ses som en vidareutveckling av Emma 

Resurscentrums arbetssätt – där praktisk erfarenhet och studier av kvinnodominerade 

branscher utgjorde grund för en kritisk analys av hur ’kluster’ och ’innovationssystem’ 

konstitueras inom den regionala utvecklingspolitiken. Den skillnad som kan urskiljas 

är att Lyftet och min egen forskning lägger en större betoning vid ’innovationssystem’ 

än vid ’kluster’. Vidare har Lyftet en uttalat bredare målgrupp än Emma 

Resurscentrums projekt hade. Detta grundar sig i att samarbete mellan offentlig, privat 

och ideell sektor, inklusive högskolor och universitet, utgör en medveten strategi i 

Lyftet för att utveckla nya kunskaper och sprida dessa. De teorier och angreppssätt som 

Emma Resurscentrum fann vara fruktsamma – det vill säga Hirdmans teori om 

genussystemet, Bacchis angreppssätt om hur problematisering sker inom politiken, 

Petterssons tankar om uppdelningen av ekonomin i en produktiv respektive en 

reproduktiv sfär, för att nämna några – utgör inspiration i Lyftet i allmänhet och i min 

egen forskning i synnerhet. Jag har valt att, med inspiration ur dessa teorier, dela in 

min teoriorientering i tre huvudsakliga inriktningar: Organisation och kön (där jag 

särskilt intresserar mig för doing gender och Joan Ackers fyra processer)74, 

Policyanalys (där jag särskilt intresserar mig för organisering av policyprocesser, 

innovationssystem och innovativa processer) samt Genusforskning om regional 

utvecklingspolitik (där jag särskilt intresserar mig för inkludering och exkludering av 

samhällsgrupper och verksamhetsområden). Alla dessa tre representerar olika 

ingredienser i Emma Resurscentrums vägval, varav vilka jag särskilt vill framhålla den 

att betydelsen av kön/genus konstrueras inom varje samhällsområde och organisation – 

så även inom Sveriges innovationspolitik. En viktig utgångspunkt är att de kriterier 

som konstituerar ’kluster’ och ’innovationssystem’ som begrepp och fenomen inom 

                                                 
74 Se Gunnarsson m.fl. 2003 



 31

politiken ingalunda är objektiva, utan beroende av hur kön/genus görs, ordnas och 

värderas på detta politikområde.  

 

17. Modell för genusforskning och jämställdhetsarbete i organisering av 

innovationssystem och innovativa processer 

En annan aspekt är att min bakgrund inom civilsamhället via Emma Resurscentrum 

inneburit ett arbetssätt där ny kunskap skapats i interaktion mellan aktörer från 

samhällets samtliga sektorer – offentlig, privat och ideell sektor, inklusive högskolor 

och universitet. Emma Resurscentrum har inom sina projekt varit drivande i att ta fram 

kunskap om kluster, innovationssystem och jämställdhet/kön/genus - och resultaten 

har varit till nytta för såväl forskare, politiker, tjänstemän, företagare som ideella 

organisationer. Därmed har det fallit sig naturligt att vi även i Lyftet kommit att 

anamma ett interaktivt angreppssätt. Den kunskap som utvecklas i projektet, och som 

utgör en del av mitt avhandlingsarbete, skapas i ett samspel mellan deltagande forskare 

och nätverksmedlemmar. Inom processens alla steg - från formuleringen av 

forskningsfrågor till empirinsamling och analys - förs en dialog. Som ett led i detta vill 

jag ta till vara på den modell för genusanalys och aktivt jämställdhetsarbete i ’kluster’ 

och ’innovationssystem’ som utvecklades av Emma Resurscentrum. Modellen kan i 

sig betraktas som en inbrytning i de mansdominerade sammanhang där begreppen 

’kluster’ och ’innovationssystem’ getts den prioritet och det innehåll som dominerar i 

dagens program för regional utveckling. Dessutom illustrerar modellen hur diskurs blir 

till materialitet inom innovationspolitiken, dvs. hur sättet att tala om ett fenomen (i det 

här fallet regional utvecklingspolitik) underlättar vissa handlingar och försvårar andra 

(t.ex. vilka formationer som beviljas eller avslås regionalpolitiskt stöd). Utifrån detta 

hoppas jag att modellen kan fungera dels som en metod och en teori för 

genusforskning om organisering av innovationssystem och innovativa processer, dels 

som ett verktyg för aktivt jämställdhetsarbete med utgångspunkt i Lyftets projektplan.  

 

Detta kräver dock en viss utveckling av modellen så som den ser ut i Emma 

Resurscentrums version. Det är exempelvis viktigt att notera att de nuvarande 

rubrikerna i modellen utformats för att passa till de områden och den problematik som 
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rör Emma Resurscentrums verksamheter. I den geografiska och akademiska kontext 

jag nu befinner mig inom finns det vissa begränsningar med analysmodellen så som 

den presenteras av Emma Resurscentrum. Jag kommer därmed att i utvecklingen av 

modellen anpassa rubrikerna och innehållet i var och en av cirklarna till de behov som 

uppstår utifrån min nya kontext, men behålla de tre cirklarnas former och positioner 

intakta. Detta ger mig möjlighet att blottlägga hur kön/genus görs, ordnas och värderas 

i organisering av innovationssystem och innovativa processer, på ett sätt som gör att 

jag förmår analysera politiken kring och inom begreppen ’innovationssystem’ och 

’kluster’ utan att för den skull ta dessa verktyg för givna. Dessutom kan jag visa på 

den förändringspotential som ligger i de innovationssystem och innovativa processer 

som organiserats av kvinnorna inom de fyra nätverk jag samarbetar med inom Lyftet.   

 

Den innersta cirkeln 

För att ta avstamp i den innersta av de tre cirklarna så anser jag att rubriken fokus är en 

lämplig utgångspunkt för att i min analys blottlägga vad som av aktörerna själva anses 

som sammanhållande i en viss formation. Jag vill här analysera vilka konstruktioner 

och värderingar av kön/genus som ligger till grund för utveckling av, och beslut om 

medel till, ett specifikt ’innovationssystem’ eller ’kluster’ - exempelvis vad gäller vilka 

kunskaps- och verksamhetsområden som formationen kretsar kring. Detta val av fokus 

kan på så sätt ligga till grund för en könsmaktanalys där jag tar avstamp i Bacchis 

angreppssätt What’s the problem? där man undersöker hur dominansen av ett visst 

perspektiv har uppstått, det vill säga vem och vad som ligger bakom 

problemformuleringen på ett visst område. En sådan analys handlar om att klarlägga 

vilka könsmaktrelationer som döljs bakom den analys och de begrepp som förs fram. 

Bacchi har på detta sätt konstruerat en metod som blottlägger de diskurser75 som 

används på olika (inte minst politik-) områden. Tillämpningen av denna innebär att 

man utför en så kallad diskursanalys. Metoden är lämplig för att studera hur 

kategorisering76 görs i olika skrivna eller talade sammanhang, och blottlägger vilken 

                                                 
75 Ordet ”diskurs” används här i betydelsen de yttranden och föreställningar (i tal eller skrift) som omger en viss 
fråga eller ett visst sakområde 
76 Ordet ”kategorisering” används här i betydelsen en teoretisk indelning av människor i olika kategorier, tex 
”kvinnor” respektive ”män” 
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eller vilka aktörer som gynnas respektive missgynnas av den aktuella situationen. Man 

försöker även ringa in vilka verksamhetsområden som lämnas utanför i den 

dominerande diskursen, det vill säga att man genom att titta närmare på det som 

faktiskt förs fram kan dra slutsatser om vad som inte tas upp. Genom att med hjälp av 

dessa verktyg analysera hur fokus skapas i den innersta cirkeln får jag fram en bild av 

hur konstruktioner och värderingar av kön/genus påverkar politikens former och 

innehåll i utvecklingen av ’innovationssystem’ och ’kluster’. Detta åstadkoms utan att 

bidra till återskapandet av en ojämställd könsmaktordning i och med att denna 

analysmetod inte låser fast mig vid begreppen ’innovationssystem’ och ’kluster’ som 

givna politiska verktyg, utan istället synliggör att de aktuella formerna för - och 

innehållet i – politiken i själva verket är en konsekvens av de konstruktioner och 

värderingar av kön/genus som tillåts genomsyra valet av fokus i en formation.  

 

Genom att visa hur fokus i den innersta cirkeln är ett resultat av hur kön/genus görs, 

ordnas och värderas är det också möjligt för mig att visa hur de fyra nätverken av 

kvinnor - genom sin organisering av innovationssystem och innovativa processer - 

utmanar och/eller befäster det sätt som kön/genus görs inom den regionala 

utvecklingspolitiken. En sådan utmaning kan bestå i att nätverken ifrågasätter just det 

fokus som ett ’innovationssystem’, ’kluster’ och den regionala utvecklingspolitiken 

utgår från.   

 

Den mellersta cirkeln 

För att gå vidare till den mellersta cirkeln, som i Emma Resurscentrums modell kallas 

för inkludering och exkludering, kan jag även där konstatera att den nuvarande 

rubriken fungerar väl i min variant av analysmodellen. Med den mellersta cirkeln som 

utgångspunkt blottlägger jag vilka aktörer, verksamhetsområden och branscher som 

involverats i utvecklingen av ett ’innovationssystem’ eller ’kluster’. Dessutom studerar 

jag vilka som inte tagits in i samarbetet. Detta mönster av inkludering och exkludering 

betraktar jag som en konsekvens av valet av fokus i den innersta cirkeln, i och med att 

de kunskaps- och verksamhetsområden som lyfts fram i den innersta cirkeln innebär en 

avgränsning för vilka parter som anses passa in i formationen. Jag kan då analysera om 
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mönstret av inkludering och exkludering medför att det främst är aktörer av det ena 

könet som välkomnas att ingå i processen.  

 

Här riskerar jag dock själv att bidra till konstruktionen av kön/genus på ett 

återskapande sätt om jag i mina analyser oreflekterat utgår från de dualistiska 

kategorierna ’man’ respektive ’kvinna’. Jag försöker att undvika denna fälla genom att 

visa på den könssegregerade arbetsmarknaden i Sverige. I sammanfattningen av 

jämställdhetspolitiska utredningen (2005) skrivs att även om ”den primära 

könssegregeringen mellan betalt och icke betalt arbete är bruten genom att kvinnor 

finns på arbetsmarknaden i nästan lika stor utsträckning som män” så är ”den 

sekundära könssegregeringen (…) fortfarande stark, där kvinnor och män återfinns 

inom olika sektorer, branscher, yrken och befattningar på arbetsmarknaden”.77 

Majoriteten av de företagande och anställda kvinnorna i Sverige befinner sig inom 

tjänstenäringar och offentlig sektor.78 Genom att utgå från kategorierna ’kvinna’ och 

’man’ i kombination med val av bransch undviker jag att kategorisera kvinnor och 

män som konstant åtskilda, enhetliga grupper. Genom att lyfta fram heterogeniteten 

inom gruppen män respektive kvinnor vad gäller position på arbetsmarknaden, får jag 

en mer nyanserad och kontextualiserad bild av hur kön/genus görs, ordnas och 

värderas genom inkludering och exkludering inom de formationer som getts 

beteckningen ’innovationssystem’ eller ’kluster’.  

 

Den yttersta cirkeln 

I den tredje och yttersta cirkeln väljer jag att - i motsats till i de två inre cirklarna – 

modifiera den rubrik som tillämpas i prototypmodellen. Jag ser nämligen behovet av 

att komplettera Emma Resurscentrums rubrik produktutveckling med en rad andra 

aspekter. Innehållet i den tredje cirkeln utgörs av de resultat som verksamheten inom 

ett ’innovationssystem’ eller ’kluster’ utmynnar i. Resultatet påverkas av de val som 

gjorts i de två inre cirklarna - produktutvecklingen är exempelvis beroende av det 

kunskaps- och verksamhetsområde som verksamheten utgår från och vilka aktörer och 

                                                 
77 SOU 2005:66, sid 11-12 
78 Holmquist & Sundin 2002, sid 13-15 
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branscher som inkluderats i processen. Jag skulle här kunna analysera om de produkter 

som utvecklas ger uttryck för en manlig norm, där en illusoriskt könlös konsument 

utgjort grunden för undersökningar om och prognoser för marknadens efterfrågan på 

nya produkter. Ett ensidigt fokus vid just produktutveckling som resultat förstärker 

emellertid mannen som norm i och med att denna aspekt är nära sammankopplad med 

målet om ekonomisk tillväxt (mätt i BNP) som kan kritiserats för att vara ett resultat 

av ett manligt tolkningsföreträde där arbetsuppgifter inom en föreställd ”produktiv 

sfär” värderas högre än de som utförs inom en föreställd ”reproduktiv sfär”. För att 

komma runt detta vill jag därför komplettera produktutveckling med en rad andra 

aspekter på verksamheten i ett ’innovationssystem’ eller ’kluster’.  

 

Jag avser att låta dessa tillkommande aspekter utvecklas allt eftersom jag analyserar 

innebörden i de fyra nätverkens organisering av innovationssystem och innovativa 

processer. Den poäng jag vill förmedla här är att jag genom att föra in flera olika 

aspekter i den yttersta cirkeln kan få en bild över vilka samhällsgrupper och 

verksamhetsområden som gynnas respektive missgynnas av utvecklingen av ett visst 

’innovationssystem’ eller ’kluster’. Genom att hålla den yttersta cirkeln öppen för flera 

olika aspekter låser jag inte fast mig vid en värdekedja som enbart beaktar hur 

begreppet ”jämställdhet” i de inre cirklarna påverkar begreppet ”ekonomisk tillväxt” i 

den yttersta cirkeln (vilket mycket väl skulle ha kunnat vara en hypotes i min 

forskning). Tvärtom kan man föra in en rad aspekter i den yttersta cirkeln beroende på 

vilka effekter och förhållanden man önskar förstå. Genom att studera vilka resultat 

som uppstår som en följd av kvinnors inbrytningar i dessa sammanhang, kombinerat 

med bransch/profession som ytterligare kategori, kan jag alltså blottlägga hur formerna 

för och innehållet i politik för tillväxt och regional utveckling påverkas av hur 

kön/genus görs, ordnas och värderas. Dessutom kan jag - genom att betrakta de fyra 

nätverkens organisering av innovationssystem och innovativa processer som 

potentiella omdefinieringar i sig av de begrepp och verktyg som för närvarande står i 

centrum för politiken - undvika att själv göra kön/genus på ett segregerande och 

hierarkiserande sätt.  
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Modellens tillämpningsområden 

På ovanstående sätt utgör de tre cirklarna en möjlig grund för en analys av hur 

kön/genus görs, ordnas och värderas i innovationspolitiken i allmänhet, och i 

utvecklingen av de formationer som betecknas ’innovationssystem’ eller ’kluster’ i 

synnerhet. Jag vill poängtera att denna analysmodell kan användas både för att 

analysera relationerna inom ett specifikt innovationssystem eller en innovativ process, 

och för att analysera relationerna i de grupper (exempelvis regionala partnerskap eller 

politiker och tjänstemän på regional och nationell nivå) som har till uppgift att 

inventera, prioritera och fördela medel till sådana processer. I min forskning kommer 

jag att tillämpa modellen på två olika studieobjekt: 1) på de nätverk av kvinnor som 

organiserat innovationssystem och innovativa processer, samt 2) på de formationer 

som getts beteckningen ’innovationssystem’ eller ’kluster’ inom Sveriges 

innovationspolitik. Dessa skilda analyser kommer jag sedan att föra samman till en 

helhetsbild där jag genom att jämföra likheter och skillnader i fokus, mönster av 

inkludering och exkludering samt resultat presenterar en analys av hur kön/genus görs, 

ordnas och värderas i innovationspolitiken - samt hur detta påverkar kvinnors och 

mäns möjligheter att ingå i, påverka och nyttja frukterna av innovationssystem och 

innovativa processer i Sverige. 
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