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Projektet Lyftet – vision, process och resultat 
 

 
Lyftet har haft sin bas i två forskningsmiljöer, en vid Luleå tekniska universitet och en vid 
Mälardalens högskola. Vid båda dessa miljöer har man sedan ett flertal år bedrivit forskning 
kring, och även konkret utvecklingssamarbete med, lokala projekt och initiativ där kvinnor 
haft drivande roller i innovationsinriktat arbete, med bas i norra Norrland, Södermanland och 
Västmanland.  
 
En utmaning som innovationssystem och regionalpolitik står inför, är att synliggöra och ta till 
vara erfarenheterna i, och resultaten av, de initiativ som drivs av kvinnor. Genom att lyfta 
erfarenheter från våra olika landsdelar till en gemensam kunskapsplattform mellan forskare, 
samhälle, näringsliv och ideell sektor var syftet att kunskapen om inkludering och exkludering 
i innovationssystem skulle systematiseras, utvecklas och göras tillgänglig för de aktörer som 
ställts inför utmaningen att främja hållbar tillväxt i dessa system. Lyftet syftade till att samla 
erfarenheter av kvinnors initiativ i innovationssystem i en gemensam kunskapsplattform 
mellan deltagande forskare, myndigheter, näringsliv och ideell sektor.  
 
 
 
 
 

 
 
Från vänster: Projektledare Maria Udén, forskare vid Luleå Tekniska universitet, 
Malin Lindberg, doktorand vid Luleå Tekniska universitet, Lina Stenmark, doktorand 
vid Mälardalens högskola och Anders W Johansson, forskare vid Mälardalens 
högskola  
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Processen i Lyftet startade från ett läge där flera relationer redan var utvecklade. Mälardalens 
högskola tog med sig påbörjade samarbeten som inkluderade länsstyrelserna i Västmanland 
och Södermanland in i processen, ett arbete som bland annat organiserades i regionala 
intressentgruppsmöten under ledning av Anders W Johansson, programansvarig för 
forskningsprogrammet Entreprenörskap och regional utveckling på MdH. Det arbetet fortsatte 
inom Lyftet, till exempel genom att doktorand Lina Stenmark kontinuerligt följde arbetet i 
Företagsamma Kvinnor i Västmanland och till viss del det länsövergripande projektet 
”KvinnTätt”. Linas materialinsamling började 2004, det vill säga innan Lyftet började, med 
bland annat deltagande observationer i projektet Lika Villkor i Södermanland. Malin 
Lindberg, för att beskriva teamet i Luleå, kom till Lyftet från en anställning i det lokala 
resurscentrat Emma Resurscentrum i Västerbotten. Emma är välkänt genom att man tidigt 
formulerade sig kring jämställdhet och genus när begrepp som ”kluster” blev ledstjärnor i den 
svenska regionala utvecklingspolitiken. Maria Udén, LTU:s seniora forskare hade sedan 
2001-2002 byggt upp kontakter bland kvinnor i de nordligaste länen, för att stötta och initiera 
teknisk utveckling på lokal grund. Vi fortsatte alla på de trådar vi börjat spinna. Men förutom 
att fortsätta på ”våra egna” regionalt nära kontakter, deltog vi även i varandras regioner. Med 
Lyftet fick vi som forskargrupp en bredd i nätverkskontakterna. Projektets hörnstenar har 
framför allt de deltagande nätverken varit: 
 

• SAGA i Norrbotten 
• Emma Resurscentrum i Västerbotten 
• Företagsamma Kvinnor i Västmanland 
• Lika Villkor i Södermanland 

 
Utöver de fyra nätverken involverades ytterligare parter i Lyftets ansökan, exempelvis 
Länsstyrelserna i Norrbotten, Västmanland och Södermanland, en företagsfrämjande 
organisation i Norrbotten, två kluster i Norrbotten och Västmanland, samt de nationella 
myndigheterna Nutek och Vinnova. Dessa utgjorde antingen finansiärer eller målgrupper för 
projektets resultat. Under projektets gång har de bjudits in till arrangemang inom projektet, 
exempelvis en seminariedag med rubriken ”Inventering och mätande av ekonomiska och 
sociala effekter i kluster och innovationssystem” vid LTU den 25 januari 2007. Vi har också 
träffat vissa av parterna separat för att redogöra för projektets analysresultat och stämma av 
denna bild med deras verklighetsuppfattning. Efterhand visade det sig att även andra 
organisationer och personer än de som var beskrivna i projektansökan varit intresserade av 
Lyftets verksamhet, vilket i några fall medförde att vi bjöd in dem till samverkan. Så var 
exempelvis fallet med kooperativa företagsfrämjare i Norr- och Västerbotten.   
 
Lyftet har kännetecknats av det som kallas för ”interaktiv forskning”. Den interaktiva 
forskningsinriktning som utvecklats i de nordiska länderna har utgjort ett sätt att balansera 
utvecklingsambitioner med akademisk kunskapsutveckling. Under Lyftets första period 
ordnades ett antal väl avgränsade seminarier tillsammans med nätverken. Syftet med 
seminarierna var främst empiriinsamlande men det gav också deltagarna ett viktigt tillfälle till 
reflektion och diskussion kring verksamheten i nätverken.  
 
Under 2007 gick vi vidare genom att, i enlighet med projektplanen, initiera en utveckling av 
metoder för genusanalys och jämställdhetsarbete i kluster och innovationssystem. Metoderna 
skulle utgöra verktyg för att inkludera aktörer och verksamhetsområden i innovationspolitiken 
på ett sätt som inte bygger på en segregerande och hierarkisk kategorisering och värdering 
utifrån kön/genus. Tanken var att dessa metoder skulle kunna användas såväl av nätverken 
själva som av andra som arbetar med regional utveckling och innovation. Under 
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metodutvecklingen bildades två grupper. En som bestod av nätverket i Norrbotten och en 
annan som bestod av nätverken i Västmanland och Sörmland. I den nordliga gruppen tog 
metodutvecklingen en annan vändning än den som vi förutsåg när vi skrev projektplanen. Vid 
det sista dialogseminariet med nätverket i Norrbotten hade vi nämligen kommit fram till att 
deltagarnas erfarenheter av att driva idéer skulle kunna inrymmas i ett verktyg vid namn 
LobbLisa. Vid ett flertal träffar utvecklade vi verktyget ytterligare och sökte olika vägar till 
att testa LobbLisa i praktiken. Detta har dock ännu inte lett fram till någon prövning i skarpt 
läge.  
 
I och med att huvudfinansiären till vårt projekt – Vinnova – önskat sig kommersialiserade 
resultat riktade vi in oss på att ta fram metoder som kunde säljas som konsulttjänster. I 
Norrbotten skrev vi ett avtal med deltagarna i denna process där alla som deltog vid träffarna 
och bidrog till metodutvecklingen fick rätten att använda sig av dess innehåll. Rätten att 
kommersialisera metoden under namnet LobbLisa var dock förbehållen det konsultföretag vi 
anlitat för att leda metodutvecklingen. Det är viktigt att tänka till, kring rättigheter till 
produkter och försäljning. Vare sig forskarrollen så som den ser ut i samhällsvetenskaplig 
forskning, eller samverkan i och tillsammans med nätverk är omedelbart enkla att översätta 
till affärsmässiga enheter. Vi såg också att ett mål om kommersialisering kan bli ett hot i en 
gemensam metodutveckling, eftersom de parter man samverkar med mycket väl själva kan 
vara i färd med att utreda möjligheterna att kommersialisera några av sina befintliga tjänster. 
Vi valde i sådana fall att inte gå vidare med metodutvecklingen. Och den process som vi 
tillsammans med det norrbottniska nätverket kom överens om att driva har alltså inte hittat en 
finansiering inom Lyftets projekttid. Därmed har den Metodbok vi planerade när vi skrev 
ansökan fått ett annorlunda utseende än vi tänkte från början. Eller snarare att den tillverkats 
på ett annat sätt än projektbeskrivningen säger. Det är en liten skrift sammanställd av oss 
forskare, inte en paketerad produkt framtagen av konsulter som är affärsmässigt verksamma i 
gränssnittet företagande – jämställdhet – innovation.  
 
Den större delen av texten i slutrapporten – som vi försöker hålla kort för att på så vis göra det 
lättare att se huvuddragen i Lyftets resultat – är uppdelad så att var och en av oss fyra forskare 
har några sidor till förfogande att själv bestämma innehållet i. Vi har olika bakgrund, och har 
delvis intresserat oss för olika vägar att teoretisera Lyftets forskningsmaterial. Vi har valt att 
också ge slutrapporten prägel av de skillnader som finns oss emellan, som individuella 
forskare. Mångfalden av stil och perspektiv stimulerar till vidare utveckling. För mer fylliga 
vetenskapliga och debatterande resultatredovisningar finns läshänvisningar under varje rubrik 
i texten, till publicerade och i några fall kommande artiklar. Framför allt kan vi se fram emot 
två doktorsavhandlingar av Malin Lindberg och Lina Stenmark, som planeras till 2010. 
 
 
 

Resurscentra för kvinnor 
 
Vid 90-talets början föreslog Tora Friberg att statliga medel skulle utgå till bildandet av regionala 
utvecklingscentra för kvinnor. Dessa centra skulle enligt henne kunna ha tre uppgifter: 1) att få till stånd 
utvecklingsprojekt för kvinnor 2)att uppmuntra och bedriva kompetensutveckling för kvinnor 3) att följa och 
befrämja kunskapsutveckling inom de områden som prioriteras. Nutek startade 1993 ett program för 
affärsrådgivning till kvinnor och regeringen instiftade senare medel för att regionala resurscentra för kvinnor skulle 
kunna bildas. 
 
Numera finns resurscentra spridda i hela landet. År 2004 uppgick antalet lokala resurscentra till 166 stycken och 
regionala till 21 stycken. På vissa platser ingår resurscentra i kommunens verksamhet, antingen som en del av 
kommunens ordinarie verksamhet eller i form av projekt. Det finns också exempel på kommuner som lagt ut 
resurscentraverksamheten på entreprenad. På andra platser är resurscentra organiserade som ideella föreningar.  
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Maria Udén 
 
 

 

 
 
 
I det norrbottensbaserade nätverket SAGA, som jag följt särskilt nära, fanns flera tekniskt 
skarpa initiativ och ambitioner representerade. Särskilt ett av dem har långtgående beskrivits 
inom Lyftet. Bakom det valet ligger att man lyckats driva en process märkbart längre än vad 
andra initiativ kunnat komma, som i sitt startläge egentligen varit lika innovativa. Initiativet i 
sig ger därför tillgång till unik information om innovationssystem, jämställdhet och genus: 
motstånd och möjligheter som kanske bara anats förut exponeras, samtidigt som de i viss 
mening skapas i processen. 
 
 
 
Maria Udén har varit projektledare för Lyftet. Hon är forskare inom Genus, människa och 
maskin på Luleå tekniska universitet och har examen som bergsingenjör inom mineralteknik 
och metallurgi 1988, samt teknologie doktor i arbetsvetenskap 2000. Hennes 
forskningsintressen rör framför allt feministiska ansatser inom ingenjörsvetenskaperna och 
kvinnors villkor i Nordkalotten/Arktis.  

 6



Information och brist på information  
 

Ett av de teman som på nätverkens initiativ och spontant från nätverksdeltagarnas sida 
återkom i Lyftets processer var information. Hur få tillgång till information? Hur få ut 
information? De kvinnliga företagare och utvecklare vi träffade tog upprepat upp dessa frågor 
i olika variationer. Att tillgång till information bedöms viktigt visas också av hur stödet till 
kvinnliga företagare organiseras: den favoriserade åtgärden framför alla andra är att erbjuda 
kvinnor information. I samtalen med nätverken kommer också den andra aspekten fram: Hur 
nå ut med sin information? Frågan betonades återkommande som strategiskt viktig. En av 
deltagarna i SAGA berättade att hon börjat sammanställa ekonomiska uppgifter om antalet 
anställda i sina jämställdhetsinriktade projekt, antalet arrangemang i kommunen som 
genererat si och så många kronor i inkomst för hotell och restauranger från varje projekt, och 
så vidare. Dessa siffror presenterade hon sedan för kommunens politiker och tjänstemän när 
hon behövde deras stöd eller godkännande för att till exempel söka medel eller starta en 
verksamhet, och hon hade funnit detta effektivt. Den information hon ville få ut var att 
jämställdhet är livgivande för bygden och hennes erfarenhet var att de rättframma siffrorna 
visade detta på ett effektivt sätt – informationen gick fram. Därmed kommer vi till den 
”andra” sidan i informationsutbytet, personer och organisationer som har att ta ställning till 
finansiering, fördelning av medel och godkännande av planer.  

Ett av Lyftets planerade teman har varit mätandeproblematiken, speciellt ”mätande” av 
jämställdhet och i anslutning till innovation och tillväxtbefrämjande åtgärder. De som i 
nuläget främst har att på ett dagligt plan hantera och även efterfrågar möjligheter att ”mäta” 
jämställdhet i detta sammanhang är myndigheter och finansiärer och deras personal. För mer 
övergripande och långsiktiga överväganden använder också politiker och forskare denna typ 
av data. På annan plats i denna rapport hanteras både goda idéer för, och kritik av 
jämställdhetsmätandet och dess metoder. Vad jag vill framhålla här är att den spontana och 
den planerade tematiseringen möts på denna punkt: information. Alla behöver information. 

Under senare år har just information varit en viktig del av ekonomiforskningen. Till skillnad 
mot den enkla ekonomiska teorin många av oss kommer ihåg från kurser vi tagit någon gång 
under studietiden, räknar man numer inte med att beslutsfattande bygger på en fullständig bild 
av vad det enskilda beslutet kommer att leda till, eller ens av de storheter som ingår i 
beslutsunderlaget. Den ekonomiska forskningen räknar numer med att alla inte vet allt, och 
gör den insikten till en del av sitt curriculum. Exempelvis var spelteori ett modebegrepp under 
en period, och i alla händelser har formaliserade procedurer utvecklats för att på ett teoretiskt 
grundat sätt analysera situationer med asymmetrisk fördelning av information. Lyftet föreslår 
att forskningen om genus och jämställdhet i områden som företagande och innovationssystem 
tar fasta på den här intressanta utveckling som varit inom ”mainstream” ekonomin.  

Det stora fält som öppnas med en sådan koppling ger underlag för en fördjupad 
forskningsinsats, men också till en som tar upp och nystar i nya frågor. Arbetet kan börja. 
Från Lyftet, som nu avslutas, kan vi framför allt påpeka att bland annat utifrån det behov som 
finns idag att kunna ”mäta och väga”, det vill säga föra över resultat och utveckling i 
komplexa skeenden till siffror, index och jämförbara storheter, är det rimligt att på allvar 
använda spelteorin för både genusvetenskaplig och jämställdhetsanalys. Mer dynamiskt 
inriktade index kan sannolikt utvecklas. Den förenklade världsbild som ”huvudräkning” 
producerar kan nyanseras och förhållanden som idag framstår som diffusa kvantifieras, bland 
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annat genom att förhållanden mellan insats och utdelning har en teoretiskt grundad och 
kvantifierad roll i spelteorin. Till exempel: Vilken är kostnaden, sett till både ekonomiska och 
personliga investeringar, för kvinnor och män att vara kommunpolitiker eller företagare? Vi 
menar också att det finns underlag för att föra analytiska diskussioner av mer resonerande 
slag.  

Mer om detta finns att läsa i Lyftets metodbok och i Anders W Johanssons avsnitt, där också 
fler av Lyftets publikationer i ämnet finns listade.  
 
 

Kvinnor, teknik och innovationssystem  
  
Det kan på många goda grunder sättas frågetecken kring det för givet tagna sambandet mellan 
teknisk utveckling och utveckling av samhälle och välstånd, eller för den delen av 
konkurrenskraft, om vi nöjer oss med att mäta gentemot ett mer begränsat mål. Ett enkelt men 
övertygande resonemang kan se ut så här: Ny teknik som inte tas i bruk ger inget avtryck i 
samhälle och ekonomi. Men innan den tas i bruk krävs att det finns en social och ekonomisk 
organisering som förmår göra den nyttig. Om de sociala och ekonomiska förutsättningarna 
aldrig blir understödjande, blir den nya tekniken ingen utvecklingsfaktor. Ett antal begrepp 
används flitigt idag, med vilka vi försöker fånga en lyckosam formel för att 
konkurrenskraftigt sammanfoga teknisk utveckling med understödjande social organisation 
och investeringar. Det är trippel helix, kluster, innovationssystem… och några till. Även de 
här koncepten kan kritiseras, närmare bestämt för att vara politiskt ekonomiskt naiva. Både ur 
jämställdhets- och genusperspektiv kan man resonera kritiskt kring både teknik, trippel helix, 
kluster och innovationssystem.   
 
Samtidigt är det särskilt lätt att avfärda det tekniska, och samarbeten kring teknikutveckling 
och teknikanvändande, som vare sig förändrande eller stabiliserande faktorer, när det är 
kvinnors villkor som diskuteras. Framför allt har tanken att medvetet riktad teknisk utveckling 
skulle kunna leda till jämställdhet aldrig fått genomslag. Den saken är särskilt intressant mot 
bakgrund av att det tycks vara så uppenbart att företag, branscher, regioner, stater, kontinenter 
osv., står och faller med konkurrenskraftig teknologi. Om man alls tror att ekonomiska och 
politiska balanser kan skapas (eller raseras) genom förändrad teknologisk kapacitet måste 
antagandet kunna omfatta alla människor och grupper. Om så inte är fallet, om man bygger in 
exkludering av vissa grupper i sitt antagande, motsägs det i sin grund.  
   
För att hitta ett genusperspektiv på jämställdhet i innovationssystem, som undersöker det 
potentiellt värdefulla i teknisk utveckling som sådan, måste raka och direkta frågor ställas, om 
teknik och vad teknik innebär. Det är inget teknikdeterministiskt i det. Man kan ställa sådana 
frågor och samtidigt ha de många ”aber” i minnet, som antyds ovan. Att avfärda teknisk 
utveckling som betydelselöst rakt av, är däremot en deterministisk inställning. Problemet kan 
vara att det inte är uppenbart lätt att hitta ett material i vårt svenska samhälle, till vilket man 
kan ställa frågor om teknik och teknikutveckling i kvinnors liv. Dels är många av oss så 
inbäddade i en ständig framväxt av ny teknik vilken marknadsförs med en så överväldigande 
styrka, att behovet att värja sig många gånger kan framstå som mer angeläget än behovet att få 
tillgång. Därutöver har den starkt könsuppdelade arbetsmarknaden den effekten att brister och 
fördelar blir naturaliserade, till exempel som ”branscher” som av ”naturliga” skäl har olika 
relationer till organiseringen av teknisk utveckling. För att utveckla de nödvändiga 
frågeställningarna, behövs ett forskningsmaterial med tillräckligt skarpa situationer. Det 
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behövs sådant material att innebörden i tillgång till relevant teknik bli synlig, liksom 
innebörden av att inte ha tillgång till en konkurrenskraftig teknik medan andra har det.  
 
De kvinnliga renskötares arbete som jag började följa 2001, genom den Vinnovafinansierade 
förstudien Nya möjligheter för kvinnor i renskötselföretag, ger tydlig information om 
innebörden av teknik i konkreta situationer. Den fysiska direktheten gör deras fall särskilt 
talande. Renskötseln omges av en lagstiftning som förhindrar att företagaren drar sig tillbaks 
för att planera och genomföra affärer. Endast aktiva renskötare har möjlighet att förvärva och 
behålla de territoriella rättigheter som renskötselföretagandet är helt beroende av, och 
ekonomin är inte sådan att företagaren regelbundet kan ha anställda med som hjälp. Det blir 
därför tydligt hur de tillgängliga arbetsredskapen påverkar utfallet av renskötselarbetet lika 
med renskötselföretagandet. Flera arbetsredskap har betydelse, men för den enskilda 
renskötselföretagaren är snöskotern i dagens läge det främst avgörande arbetsredskapet. 
Orsaken är att företagarens omdöme och handlande behövs på den plats där renen för stunden 
befinner sig, och där centrala händelser för samebyns gemensamma aktiviteter tilldrar sig. Det 
handlar om att dag för dag fysiskt finnas på plats i de situationer där företagets ekonomiska 
utfall och långsiktiga bärkraft avgörs. Som kulturgeografin har beskrivit, och särskilt Gunnel 
Forsberg tänker man på i detta sammanhang, så tenderar en näring som är viktig i en region 
att uppfattas (eller göras till) manlig. Så är fallet även med renskötseln. Mot bakgrund av den 
nyckelroll snöskotern har i företagandet, är det därför viktigt att notera att snöskotern i det 
dagliga talet i och kring renskötseln ges ett manligt genus. ”Hade det inte varit för skotern 
hade fler kvinnor kunnat vara renskötare”, heter det. Där ideologin föreskriver manlig 
dominans omtalas den teknologi som försäkrar om dominans som manlig. Det är i sig inget 
nytt i att visa fram fall som stärker ett sådant påstående. Men värdet av teknologiaccess är ofta 
fördelat i flera led av samverkande aktörer, mer utspritt lokaliserat än i fallet med värdet av en 
snöskoter för en renskötselföretagare. Därför kan det vara otydligt var genus och jämställdhet 
kommer in i ekvationen. Vad jag utan spekulationer kan poängtera i det här sammanhanget är 
att, om varje samisk kvinna skulle acceptera att snöskotern inte är ett redskap som kan 
hanteras av kvinnor, skulle det inte finnas några kvinnliga renskötare alls. Inte för att det råder 
särskilda villkor för kvinnor utan tvärt om, för att sådan är den faktiska organiseringen av 
renskötseln idag. Sedan vill jag poängtera att kvinnor likväl som män behöver bra snöskotrar 
för att i nästa steg lyckas i sitt företagande; ergonomiskt välutformade, bränslesnåla, pålitliga 
och med en hanterbar total kostnadsbild. 
  
Det är en missuppfattning att kvinnor, genom att inte finnas i ”teknikbranscher” inte skulle 
kunna driva utveckling av slagkraftig teknik i syfte att höja sitt företags eller sin 
yrkeskategoris konkurrenskraft. I Nya möjligheter för kvinnor i renskötselföretag fick jag 
tillfälle att följa de renskötande kvinnornas eget jämställdhetsprojekt och en av de aktiviteter 
de hade planerat in var just att undersöka och verka för förbättrade arbetsredskap och 
arbetsorganisation. Den aktiva gruppen undersökte tillgängliga kommersiella alternativ, icke 
tillgängliga alternativ som dock lätt gick att ordna genom kontakt med leverantörer, och 
”spånade” villkorslöst för att hitta radikalt nytänkande. Deltagarna lade fram idéer som de 
ibland men inte alltid skulle kunna realisera mer eller mindre själva. I vissa fall skulle redan 
det att utreda idéerna kräva att andra kompetenser och aktörer kom in och samarbetade med 
gruppen. Man ordnade utbildningar för kompetenshöjning inom ekonomi och teknik och 
resonerade om arbetets organisering. Det här är precis den rutin som vilket företag eller 
bransch som helst skulle följa, i motsvarande situation. Renskötseln är inte en teknikbransch, 
men man ska komma ihåg att även ett ”teknikföretag” har en specifik nisch av kunskap som 
man täcker. Går man utanför den, behöver man komplettera sin egen kompetens med andras. 
Ett stålverk producerar stål, ett pappersbruk producerar papper och ett renskötselföretag 
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producerar varor och kanske tjänster knutna till renen. Oavsett vilket, om man behöver 
utveckla sina rutiner för till exempel datahantering och kommunikation, behöver man en eller 
i regel flera partners som kan komma in med kompetens inom de områdena.  
 
Det simmar liksom omkring en förklaring i luften att kvinnor inte finns med i 
teknikutveckling eller innovationssystem för att ”få” kvinnor ”kan” teknik. Men om jag som 
bergsingenjör har lärt mig en del om utvinning av järn, koppar och guld, för att ta mig själv 
som exempel, betyder inte det att jag kan sätta upp ett kommunikationsnätverk eller ens en 
enskild databas med tillräckliga säkerhetsrutiner. Företag som skulle kunna anställa mig 
utifrån min bergsingenjörskompetens är till exempel LKAB, Boliden och Sandvik. Om jag i 
en roll som anställd i något av dessa företag, skulle ha deltagit i ett innovativt projekt 
tillsammans med data- och kommunikationstekniker från åter andra företag som är 
specialiserade i dessa branscher, så skulle mitt bidrag till den innovativa processen ha byggt 
på min specifika ämneskunskap om metallutvinning, som alltså inte är samma sak som data 
och kommunikation utan något helt annat, tillsammans med den företagsspecifika kunskap jag 
förvärvat som anställd. För den delen, om vi på det universitet där jag nu arbetar skulle gå 
med i ett innovativt projekt för, säg, Internetbaserad databasanvändning, skulle våra 
förvaltningsadministratörer ha mer att tillföra kompetensmässigt än vad jag skulle ha, i och 
med att de har erfarenhet av och ansvar för databaser redan idag, och för att de har utbildning 
i sådant som dokumenthantering, redovisning och offentlig förvaltning. Om nu dessa 
kompetenser sorteras som ”tekniska” eller inte spelar ju i realiteten ingen roll. Man måste inse 
att den sortens sortering i vissa sammanhang faktiskt är konstlad. Det gäller att inte förväxla 
äpplen med päron. Man kan uttrycka saken som så, att en sortering i relevant respektive icke 
relevant utvecklingskompetens, där endast den som har stämpeln ”teknisk” kan tillhöra den 
relevanta gruppen och dessutom alltid gör det, inte följer automatiskt av det faktum att en 
verksamhet kan vara mer effektiv än en annan, beroende på den teknik man baserar den på.  
Hela idén med kluster, trippel helix, innovationssystem och så vidare bygger på den 
accepterade insikten att deltagarna både har olika roller, kompetenser och typer av resurser till 
sitt förfogande. Tanken är att skillnaderna är det som driver utvecklingen framåt på ett 
meningsfullt och konkurrenskraftigt sätt. Kön eller genus är inte en faktor som på något 
magiskt vis ändrar på den saken, om man släpper ner i grytan och rör om.  
 
Det innovativa förbättringsarbete renskötarna arbetade med ändades radikalt och i ett slag när 
en gästforskare på universitetet föreslog ett nytt sätt att skapa ett kommunikationsnätverk för 
mobil användning, i terräng bortanför infrastrukturen (vägar, master och så vidare). Ett mobilt 
eller snarare nomadiskt nätverk, som krymper beroendet av en fast infrastruktur, är en så 
överlägsen nyhet att den i ett slag kan effektivisera användningen av de arbetsredskap som 
används i renskötseln idag, och skapa nya, både redskap för arbetet och affärsmöjligheter. Om 
distansövervakning av renarna blir möjligt förändras villkoren för användning av både 
snöskoter, helikopter, bilar, och terrängfordon som motorcyklar. Om Internetuppkoppling blir 
möjlig kan affärer göras upp med ett större antal affärspartners vid till exempel renslakten – 
monopol i uppköparledet kan motarbetas. Datoriserade system för bokföring, uppföljning och 
prognoser kan skapas på renskötselns villkor, det vill säga med inbyggd mobilitet och 
minimalt beroende av utbyggd infrastruktur, och därmed nå den potential de redan har i till 
exempel verkstadsbranschen och handeln.  
 
Teknisk utveckling innehåller alltid en idé om hur utvecklingsprocessen ska organiseras och 
vilka personer och grupperingar den ska anknytas till. Genom att förslaget till renskötarna 
från gästforskaren byggde på utvecklingsarbete i globala nätverk blev det lokala initiativet en 
del i innovationssystem på global nivå. Inom Internetutveckling betyder det i praktiken att 
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man arbetar med ”standards”. En fördel om ett sådant arbetssätt får genomslag i något som 
verkligen händer på den lokala nivån, är att flera områden kan knytas an på direkten. 
Internetbaserad kommunikation har en lika genomgripande fördel i fjällen som i tätbebyggd 
områden. De genomgripande förändringar som kan bli verklighet med en reell uppkoppling 
för renskötarna och andra som arbetar, lever och färdas i den typen av områden som 
renskötarna gör, är uppenbara bland dessa personer själva. Till exempel hade försök med 
olika tekniker för distansövervakning av renar pågått i den sameby vi arbetade med redan 
innan gästforskaren presenterade sitt förslag, liksom det gjort och fortfarande görs i samebyar 
och teknikföretag i flera länder. Men hitintills har inget system utvecklats som är bra nog att 
på allvar investera i. Därför har det varit intressant för ett par företagare i samebyn att 
utveckla och söka ett patent för distansövervakning av renhjordar (eller får, boskap, etc.) som 
anknyter till gästforskarens kommunikationsarkitektur. Dessa renskötare har från början haft 
rollen som framtida ”brukare” av den teknik som gästforskaren föreslog 
(Internetkommunikation med e-mail, cached web och applikationer speciellt för renskötsel 
och fjällturism som första målbild).  
 
Brukarnas patentansökan sätter fokus på hur utvecklingsarbete tillsammans med ”brukare” 
bedrivs. Ett projekt kan vara metodologiskt riktigt med fokusgrupper, framtidsverkstäder och 
det ena med det andra. Men därifrån finns ingen automatisk koppling till att de personer 
verkligt uppgraderar sin konkurrenskraft, som ställer upp med sin kunskap och kompetens i 
den problemformulering som sedan produkter och kommersiella koncept utvecklas från. 
Oavsett om syftet med det hela beskrivs som att ”hjälpa” dessa personer, med till exempel 
bättre redskap. Vad vinner ”brukare” på att vara med och utveckla en produkt som man sedan 
i bästa fall får köpa – om man har råd?  Eller som i utvecklingsskedet kräver resurser från den 
organisation man arbetar i, till exempel vård och omsorg, och som när den är färdig produkt 
kostar så mycket för arbetsgivaren att man själv får sparken? Blir varslad heter det förstås. 
Det finns en naivitet kring brukartillvänd teknikutveckling, och i upplägget av partnerskap i 
projekt och program, som måste debatteras och tas upp i dagen, och som har mycket att göra 
med jämställdhet i innovationssystem. Den gästforskare som initierade 
Internetutvecklingsprojektet jag nämner ovan, hade redan från början formulerat hur 
tekniköverföring skulle organiseras parallellt med teknikutvecklingen hon föreslog. Det fanns 
ett socialt entreprenörskap i hennes strategi och vägen fram för både ny teknik och nya 
möjligheter för de lokala invånarna tänkte hon ut i ungefär samma veva som hon utvecklade 
arkitekturen. Idén att arbeta så kan verka komplex men var realistiskt möjlig, i och med att 
första- och andragenerationens IETF deltagare, det nätverk av forskare och Internetexperter 
den här personen representerar, härbärgerar en både konkret och avancerad kunskap om såväl 
Internetutveckling som implementation.  
 
Tyvärr blev vår erfarenhet att det är betydligt lättare att utifrån den tekniska idén hitta medel 
till traditionell forskning och utveckling, sådan som inte nödvändigtvis lämnar skrivbordet en 
gång, eller konferenslokalerna om man så vill, än till tekniköverföringsambitionerna. När jag 
vid något tillfälle tog upp saken som en problematik tyckte den personen jag talade med att 
det inte spelar någon roll av ”vem”/i vilket nätverk tekniken utvecklas, ”bara någon gör det”.  
Andra personer har en helt annan uppfattning, men formuleringen fångar något som ändå ofta 
verkar vara underförstått just när icke etablerade grupper söker inträde i innovationsmiljöer. I 
Lyftets material har vi några exempel på sådana processer från SAGAnätverket. Men om det 
inte spelar någon roll av vem och inom vilken ram teknik utvecklas, då skulle 
rekommendationen till nuvarande och närmast kommande mandatperioders regeringar kanske 
vara att sluta slösa bort budgetmedel på att stötta och initiera teknisk FoU i Sverige? Det 
borde räcka med att norrmän och finnar och tyskar och amerikaner och indier och kineser 
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sysslar med sånt? Bara tekniken utvecklas kan ju vi sedan använda den? Eller EU kunde 
överlåta all Internetutveckling till USA och Japan? Förslagen framstår som absurda. I så fall, 
åter igen: Om man alls tror att ekonomiska och politiska balanser kan skapas (eller raseras) 
genom förändrad teknologisk kapacitet måste antagandet kunna omfatta alla människor och 
grupper. Och omvänt: Att en teknik i någon mening ”finns” betyder inte att den höjer 
livskvalitet eller lönsamhet för vem det vara må.   
 
Jag har därmed vandrat varvet runt, från att påstå att; 

• sociala och kulturella aspekter inte ska nonchaleras, men att; 
• potentialen i teknisk utveckling som sådan likafullt måste beaktas, även när det 

handlar om kvinnors konkurrenskraft 
 
till att påstå att; 

• organiseringen av den tekniska utvecklingen, vem som ger och vem som tar, access 
och ägande, avkastning och utkonkurrering i slutänden blir avgörande.  

 
Meddelandet kan tyvärr inte göras enklare än så. Det är, så att säga, det som är själva 
poängen. 
 
 
 
  
Mer om kvinnor, teknik, och innovationssystem kan ni läsa i Lyftets publikationer (även 
etnicitet är ett tema): 
 
Lindberg, Malin och Udén, Maria (kommande). Kvinnor, renskötsel och Internet – en 
interaktiv ansats som motor i en innovativ process. I  Gunnarsson m.fl. (red) Gemensamt 
kunskapande – den interaktiva forskningens praktik. Växjö: Acta Wexionensia 
 
Udén, Maria (forthcoming) Indigenous women as entrepreneurs in global front line 
innovations systems. Scheduled to be published in Journal of Enterprising Communities 
special issue on Indigenous Entrepreneurs.    
 
Udén, Maria & Doria, Avri (2007). Technology producers meeting Indigenous users: The 
case of Sámi Network Connectivity. International Journal of Agricultural Resources, 
Governance and Ecology (IJARGE) Special Issue Indigenous cultures and diffusion of 
innovations, Vol. 6, No. 6, 2007, pp 693-705.  
 
Udén, Maria (2007) Kan kvinnor vara renskötare? Forskningsrapport 2007:09, Luleå 
Tekniska Universitet  
 
Doria, A., Udén, M. (2006) Indigenous Women in Scandinavia and a Potential Role for ICT. 
In Trauth (edt) Encyclopedia of Gender and Information Technology, The Idea Group Inc. 
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Anders W Johansson  

 

 
 
 
I Lyftet har jag fördjupat studiet av mekanismer som diskriminerar kvinnor gentemot män 
som företagare och innovatörer. För att ta tillvara kvinnors potential som företagerskor är 
det särskilt relevant att analysera förhärskande diskurser som styr vårt tänkande om 
företagande och entreprenörskap. Genom alternativa diskurser kan kvinnligt könsmärkta 
innovationer synliggöras och asymmetriska relationer mellan kvinnor och rådgivare leda till 
att företagandet mobiliseras.  
 
 
Anders W Johansson är professor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap vid 
Mälardalens högskola samt gästprofessor vid Växjö universitet. Anders har sin grundexamen i 
ekonomi från Sveriges Lantbruksuniversitet och doktorsexamen från Lunds universitet. Han 
har under många år intresserat sig för företagares identiteter och maktmekanismer i 
rådgivningsprocesser samt bred mobilisering av företagandet i regionala kontexter. Kvinnors 
företagande har under senare år kommit att få allt större plats i Anders forskning. 
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Uppväga eller spä på marknadens brister?: Samhällets roll i teori 
och praktik 
 
Genom artikeln ”The irony of public promotion of innovation” som samförfattats av mig och 
Maria Udén och lämnats in för review i tidskriften International Journal of Entrepreneurship 
and Innovation integreras den forskning som bedrivits av oss två författare och 
forskarmiljöerna vid Mälardalens högskola och Luleå Tekniska universitet inom ramen för 
Lyftet. Artikeln är en kritisk genomgång av den logik som ligger bakom samhällets insatser 
för att främja innovation, entreprenörskap och företagande och visar hur den diskriminering 
som kvinnor möter i rollen som företagare förstärks i stället för att reduceras av dessa insatser. 
 
Den vedertagna grunden för att samhället över huvud taget ska intervenera genom att stödja 
och främja företagande är att marknaden i sig själv inte förmår ta tillvara den potential för 
företagande och företagsamhet som finns hos individer och grupper av individer. Marknaden 
kan inte ensam garantera ett optimalt resultat. Mer specifikt antas ”imperfektionerna” yttra sig 
i kunskapsläckage, imperfekt och asymmetrisk information samt att resurser inte koordineras 
på bästa sätt. Exempel på en sådan imperfektion menar författarna att snedfördelningen 
mellan kvinnor och män som företagare är. I dagsläget ägs och leds ca vart femte företag av 
kvinnor. Med antagandet att kvinnor och män i lika hög grad är innovativa och potentiellt 
kapabla som entreprenörer skulle en för samhället mer optimal fördelning vara att lika många 
kvinnor som män drev företag. På så sätt skulle landets samlade entreprenöriella potential tas 
tillvara på ett bättre sätt än vad som nu sker. Rimligtvis borde därför samhällets insatser vara 
inriktade på att komma dithän och därmed rikta huvuddelen av insatserna mot kvinnors 
företagande. En färsk rapport från Nutek (2007) visar att detta inte sker. I förhållande till 
antalet individer som startar nya företag är kvinnornas andel av de finansieringsstöd som 
redovisats lägre än deras andel av nystartade företag. 
 
I artikeln tar författarna sin utgångspunkt i den Nobelprisbelönte nationalekonomen Michael 
Spences teorier kring asymmetrisk information. Hans teoribildning visar på hur ojämnlikheter 
kan uppstå på en ”informationsmarknad”. Vid en rekryteringssituation kan män och kvinnor 
hamna i olika jämviktslägen när det gäller att signalera värde inför en potentiell arbetsgivare. 
Att så sker på de flesta arbetsmarknader är ett välkänt faktum, men Spence ger ett viktigt 
bidrag att förklara hur detta kan ske genom att visa på hur män och kvinnor kan hamna i 
positioner där deras ”kostnad” för att signalera värde skiljer sig åt.  
 
I artikeln överför vi Spences teorier till området företagsstödjande insatser och illustrerar hur 
signaleringskostnaderna för att få del av samhällets stödresurser kan tänkas skilja sig 
väsentligt åt mellan olika typsituationer. Tre ”fall” presenteras för att tydligöra denna 
ojämlikhet. Det första fallet bygger på en kommande doktorsavhandling där tre företag 
presenteras. Samtliga tre företag startades och drivs av män. Företagen är utvalda i studien 
därför att de representerar en typ av företag som från början varit inriktade på 
internationalisering och den globala marknaden. Samtliga tre företag bygger på tekniska 
innovationer av de tre entreprenörerna. Alla tre kom i åtnjutande av samhällets 
finansieringsstöd för att starta och utveckla sina företag. I detta fall kan ”signalkostnaden” 
antas vara låg. Investeringar i ny teknik har traditionellt ansetts signalera ett tydligt värde 
varför investeringar i denna typ av projekt är mer ”säkra” utifrån samhällets perspektiv. 
 
Det andra fallet bygger på de teknikutvecklingsprojekt med ursprung i renskötselföretag som 
Maria Udén varit engagerad i sedan 2001. Vi konstaterar här att som utvecklingsprojekt är 
detta fall mycket mer komplext i och med att det inkluderar tekniska och sociala innovationer 
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och att den strukturpåverkande potentialen därmed är betydligt större än i det första fallet. 
Samtidigt drar vi slutsatsen att kostnaden för att signalera värde är betydligt högre i detta fall. 
De som ska bevilja samhällets stöd i detta fall tenderar att känna sig betydligt osäkrare än i 
första fallet. Resultatet blir att ett projekt av denna karaktär som tillvaratar kvinnors potential i 
en integrerad samhällsutveckling möts att betydligt högre signaleringskostnader. 
 
Det tredje fallet bygger på ett utvecklingsprojekt i en skolkontext i Köping, som Anders W 
Johansson följt genom interaktiv forskning. Ett av delprojekten handlar om hur en 
skolsköterska i samverkan med olika kollegor på skolan utvecklar en metod och ett arbetssätt 
för hälsosamtal med eleverna på gymnasiet. Metoden utvecklas till något mer än enbart en 
dokumentation av hälsosamtal, det blir till ett nytt sätt att systematisera och koordinera 
dialogen med eleverna även utanför de hälsofrågor som från början var avsikten med 
delprojektet. Även om projektet till en del handlar om användning av datateknik så är det 
framför allt en social innovation som skapas. Författarna menar att skolan som kontext har 
ännu svårare än kontexten i de två tidigare fallen att signalera värde gentemot de 
företagsfrämjande beslutsfattarna. Den här typen av innovationer på en kvinnodominerad 
arbetsplats tenderar att hamna i en ogynnsam situation och missgynnas i förhållande till de två 
andra fallen. 
 
Slutsatsen blir alltså att det som sker i praktiken med insatser för att rätta till marknadens 
imperfektioner är att dessa imperfektioner i stället för att reduceras eller elimineras blir 
förstärkta. Samhällets stödinsatser tenderar att riktas företrädesvis till de aktörer som redan är 
gynnade. Effekten blir ironiskt nog att de samhällsinsatser som skulle rätta till ojämlikheterna 
i stället kommer att förstärka desamma. När det gäller löneskillnader mellan kvinnor och män 
så är dessa relativt väl kartlagda och uppmärksammade. Beträffande samhällets insatser för att 
främja företagande och företagsamhet så missgynnas kvinnor i förhållande till män i betydligt 
högre grad men förhållandet är i mycket mindre grad kartlagt och uppmärksammat. När 
frågan har debatterats i media har oftast stödpengar till kvinnor blivit kraftigt ifrågasatta. I en 
debattartikel som publicerades i VLT den 15 agugusti 2008 har jag argumenterat för dessa 
insatser 
 
Läs mera i Lyftets publikationer; 
 
Johansson, A. W. och Udén, M. (2008). The irony of public promotion of innovation. 
Submitted to International Journal of Entrepreneurship and Innovation. 
 
Johansson, A.W och Berglund, K. (2008). Entreprenörskap och innovationer i skolans värld. 
Ingår i Sundin, E och Lundström, A. (red.) Innovationer och entreprenörskap – perspektiv på 
omvandling och förnyelse i offentlig verksamhet. Örebro: FSF Förlag. 
 
Johansson, A. W. (2008). Ekonomiprofessor: Kvinnligt företagande bra för förnyelsen. 
Debattartikel. VLT 2008-08-15. 
 
Udén, Maria (forthcoming) Indigenous women as entrepreneurs in global front line 
innovations systems. Scheduled to appear in Journal of Enterprising Communities special 
issue on Indigenous Entrepreneurs. 
 
Udén, Maria (2007) Luleå-Bangalore tur och retur med jämställdhet och innovation. Luleå 
tekniska universitet: Genus i Norrsken nr 1 2008. 
 

 15



Entreprenörskapsdiskursens historiska rötter 
 
Entreprenörskapsdiskursen har på ett övertygande sätt dekonstruerats av Ogbor (2000). Han 
kommer fram till att diskursen manar fram bilden av entreprenören som en manlig hjältefigur 
som i mångt och mycket bygger på ett amerikanskt manligt ideal av en individ som är 
aggressiv, en säker och bestämd ”erövrare” av ”Moder Jord”. Kvinnors företagande liksom 
etniska minoriteters företagande har därmed undertryckts och hindrats från att utvecklas på ett 
jämbördigt sätt i förhållande till manligt företagande.  
 
Resurscentra för kvinnors företagande har varit i centrum för forskningen inom Lyftet. Med 
den bakgrund som jag har av att studera rådgivning inom lantbruket och små företag i 
allmänhet har jämförelserna med den verksamhet som bedrivs inom resurscentra legat nära till 
hands. Till detta kommer min egen erfarenhet som rådgivare och konsult till mindre företag 
under en lång följd av år. Studierna av resurscentra har uppmuntrat till att reflektera över 
skillnader mellan olika slags rådgivning och till innebörden av rådgivning över huvud taget. 
 
I antologin Arenor för entreprenörskap finns ett kapitel som särskilt behandlar empirin i 
Lyftet, med titeln ”Nätverk och resurscentra som arena för entreprenörskap”. Det som är mest 
utmärkande från den bild av resurscentraverksamheten som tecknas i kapitlet är hur den har 
fungerat som mötesplats och nätverk för kvinnor som befinner sig i inledningsskedet av sitt 
företagande. Det är en period som ofta innebär en övergång från ett liv som lönearbetare till 
att börja driva ett eget företagande. Under denna tid är identiteten som företagare många 
gånger oklar och utmanas från kollegor och kontakter från den kontext den nyetablerade 
företagerskan är på väg att lämna. I kapitlet visas på kvinnor hur resurscentraverksamheten 
spelat en viktig roll för kvinnor att identifiera sig med andra kvinnor i samma situation och 
samtidigt använda mötesplatser för att skapa nya affärer. Mötesplatsen är till sin karaktär 
mycket informell och kollegial. Samtidigt är mötesplatsen en integrerad del av den rådgivning 
som den ansvariga för resurscentraverksamheten tillhandahåller. Innehållet i rådgivningen 
bygger därför på jämbördiga relationer vilket kan ställas i kontrast till traditionell och manligt 
könsmärkt rådgivning som i mycket högre grad bygger på asymmetriska relationer, som 
betonar expertis och överordning/bedömning på ett helt annat sätt. 
 
Resurscentraverksamheten är bärare av en ny rådgivningstradition som har potential att 
mobilisera företagande på bred front. Samtidigt finansieras denna verksamhet till viss del av 
offentliga medel och argumenten för att samhället ska finansiera rådgivning bygger till stor 
del på den etablerade diskursen kring entreprenörskap och rådgivning. Samtidigt som 
resurscentraverksamheten är bärare av något nytt är den sprungen ur föreställningar som 
tillskriver rådgivningen funktionen av att fungera som expertis på ett sätt som utgår från att 
rådgivaren är överordnad och rådtagaren underordnad. Den typen av rådgivning har väsentligt 
mycket sämre förutsättningar att mobilisera ny företagsamhet, inte bara för kvinnor utan rent 
generellt. 
 
Jämförelserna mellan olika typer av rådgivning har gjort att jag intresserat mig för hur den 
förhärskande entreprenörskaps- och rådgivningsdiskursen har växt fram ur ett historiskt 
perspektiv. Ogbor drar paralleller till det amerikanska nybyggaridealet. Jag diskuterar i flera 
av mina publikationer (se nedan) hur industrialiseringen i Sverige kommit att skapa ett ideal 
kring stora företag som samtidigt hållit tillbaka den ”vanlige” arbetarens entreprenöriella 
potential och skapat en bedömningsmall för de mindre företagen som är baserad på hur de 
stora företagen har managerats. 
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En aspekt som uppmärksammats särskilt i Lyftet är hur kvinnors innovationer som ofta är 
sociala innovationer, tenderar att bli osynliggjorda. Härmed pekar vi på en aspekt i 
entreprenörskapsdiskursen som Ogbor inte uppmärksammar, att begreppet innovationer är 
starkt kopplat till teknik och att tekniken är manligt könsmärkt. I en artikel med Malin 
Lindberg visas att innovationer är starkt förknippat med en mystifiering av kreativiteten 
medan vi argumenterar för att kreativitet är en nödvändig konsekvens av att människor 
spontant imiterar varandra. Genom att anlägga en annan syn på hur innovationer skapas än 
den förhärskande entreprenörskapsdiskursen stipulerar, menar vi att kvinnors innovationer 
kan göras mer synliga. Vidare innebär detta synsätt på innovationer att den entreprenöriella 
potentialen inte behöver knytas till hjältefigurer utan finns hos den ”vanlige” medborgaren. 
 
 
Läs mera i Lyftets publikationer; 
 
Johansson, A. W. (2008). Nätverk och resurscentra som arena för entreprenörskap. Ingår i 
Berglund, K och Johansson, A.W (red.). Arenor för entreprenörskap. Örebro: FSF:s förlag. 
 
Johansson, A. W. (2008). Kulturverksamma: företagsamhetens återfinnare. Ingår i Berglund, 
K och Johansson, A.W (red.). Arenor för entreprenörskap. Örebro: FSF:s förlag. 
 
Johansson, A.W. (2008) Regional development by means of broadened entrepreneurship. In 
Johannisson, B. and Lindholm Dahlstrand, Å. (eds) Bridging the Functional and Territorial 
Views on Regional Entrepreneurship and Development, FSF, Örebro.  
 
Johansson, A.W. and Lindberg, M. (2008). Everyday Innovation – beyond conceptual figures 
of masculinity and creativity. In review process for publication in International Journal of 
Entrepreneurial Behaviour & Research. 
 
Johansson, A. W. (2008). Rådgivning till kvinnors företagande. Ingår i Vinnova; Kvinnors 
företagande. En idéskrift kring forskning om kvinnors entreprenörskap och företagande. 
Stockholm: Vinnova, Enheten för arbetslivsutveckling. 
 
Läs även; 
 
Berglund, K. och Johansson, A.W. (2007) Entrepreneurship and Conscientization in Processes 
of Regional Development. Entrepreneurship and Regional Development, 19, 6, 499-525. 
 
Ogbor, J.O. 2000 Mythicizing and reification in entrepreneurial discourse: Ideology-critique 
of entrepreneurial studies, Journal of Management Studies, 37(5): 605-635.
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Behovet av en kritisk emancipatorisk  forskning 
 
 
Den forskning som bedrivits inom Lyftet har varit av interaktiv karaktär. Som forskare har vi 
följt verksamheten i Resurscentra och arrangerat seminarier och workshops där vi inte primärt 
studerat kvinnorna utan framför allt agerat tillsammans med dem. Kvinnornas erfarenhet som 
praktiker och vår erfarenhet som forskare har varit basen för genomförda workshops. Att 
forska interaktivt på detta sätt förutsätter en metodologisk medvetenhet. Inom Lyftet har vi 
uppmärksammat dessa frågor vid metodseminarier mellan oss forskare men vi har även 
publicerat flera arbeten som tar upp metodfrågorna. 
 
Jag diskuterar i arbetet ”Kritisk reflektion och handling i interaktiv forskning” olika 
alternativa interaktiva forskarroller och hur dessa ställer krav på såväl närhet som distans till 
de processer som studeras. Vidare diskuterar jag vilken roll forskaren kan ha som medaktör i 
regional utveckling. 
 
I en artikel samförfattad med Erik Lindhult ställs en pragmatisk forskningstradition inriktad 
på handling mot en kritisk tradition inriktad på emancipation. Både ansatserna behövs, men 
följer olika logiker och ställer olika krav på forskarens sätt att förhålla sig till den praktik som 
studeras. Mycket av den interaktiva forskning har varit inriktad på omedelbar handling som 
bygger på konsensus. Därför finns ett behov av en mer kritiskt inriktad reflekterande 
forskarroll som fäster uppmärksamhet på djupgående dissensus. Den kritiska reflektionen är 
avgörande för emancipation och förändring av rådande strukturer. 
 
 
Läs mera i Lyftets publikationer; 
 
Johansson, A.W. (2008). Kritisk reflektion och handling i interaktiv forskning. Ingår i 
Gunnarsson, W., Johannisson, B. och Stjernberg, T. Gemensamt kunskapande – den 
interaktiva forskningens praktik. Växjö: Acta Wexionensia. 
 
Johansson, A.W. and Lindhult, E. (2008) Emancipation or Workability? Critical versus 
pragmatic scientific orientation in action research. Action Research, 6, 1, 95-115. 
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Malin Lindberg  
 
 
 

                                                                                
 
 
För att har skissa bakgrunden till Lyftets uppkomst har jag tittat närmare på vilka aktörer 
och verksamhetsområden som fått del av de medel som utdelats till innovationssystem och 
kluster i Sverige. Jag har analyserat hur detta bidragit till att forma genus och hur 
föreställningar om genus bidragit till att forma innovationspolitiken. Det rådande 
prioriteringsmönstret får bland annat konsekvenser för kvinnor och mäns villkor på 
arbetsmarknaden.  
 
Att betrakta resurscentrum för kvinnor som innovationssystem är en annan synvinkel jag 
lyfter fram. Bland annat har jag tittar närmare på hur dessa system organiseras och 
etiketterat arbetssättet som quattro helix (att jämföra med innovationspolitikens triple helix).  
 
Malin Lindberg är statsvetare och arbetade på Emma Resurscentrum i Vilhelmina innan hon 
började som doktorand på Luleå tekniska universitet, Avdelningen genus, teknik och 
organisation. 
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Prioriteringsmönster i Sveriges innovationspolitik 
 
Kulturgeograferna Megan K Blake & Susan Hanson (2005) har visat att den västerländska 
politiken främst fokuserat på mäns bidrag till innovation och på verksamhetsområden som 
föreställs vara ”maskulina”. Samma mönster tycker de sig se i befintlig forskning om 
innovationspolitik och innovationssystem. För Sveriges räkning har bland andra jag själv 
(2004), Katarina Pettersson (2007)  samt Dag Balkmar & Ann-Christin Nyberg (2006) 
konstaterat att förhållandena är desamma även för den politik och forskning som bedrivs här. 
Genusforskningen har främst uppmärksammat två karaktärsdrag i innovationspolitiken: 1) Ett 
osynliggörande och en lägre prioritering av kvinnor som initiativtagare till innovation och 
innovationssystem, och 2) Ett osynliggörande och en lägre prioritering av 
verksamhetsområden där många kvinnor valt att starta och driva företag eller vara anställda. 
 
Min studie ska ses som en fortsättning på denna forskningsinriktning. I jämförelse med 
tidigare studier utgör min undersökning en mer omfattande sammanställning av olika 
program. Jag har tagit med uppgifter från Sveriges nationella innovationsstrategi (som 
lanserades 2004), programmet Visanu (som drevs av Vinnova, Nutek & ISA 2003-2005), 
Vinnovas prioriterade områden (2003-2007), Vinnovas Vinnväxtprogram (pågående, startade 
2002), Nuteks regionala klusterprogram (2005-2010) och de regionala tillväxtprogrammen i 
Västerbotten, Norrbotten, Västmanland och Sörmland (2004-2007). Främst är det två grupper 
av branscher och branschknippen som prioriterats. Den ena gruppen går till stora delar att 
sortera under beteckningen basindustrier. Enligt regeringen innefattas skogsindustri, kemisk 
industri, gruv- och mineralindustri, fordonsindustri och annan energiintensiv industri, som till 
exempel stål och metalltillverkning samt underleverantörer och återvinningsindustri, i detta 
begrepp.1 Den andra gruppen har sin bas i nya tekniker som förenas av att de betecknats som 
högteknologiska2. Här ingår exempelvis bioteknik och IT. Utöver dessa syns en tredje, 
betydligt mindre, grupp med avstamp i service- och upplevelsenäringar, där bland annat hälsa 
och kultur skymtar fram. Denna grupp har i de flesta fall getts en lägre prioritering i de 
innovationsprogram jag analyserat. 
 
Det sammanvägda prioriteringsmönstret sammanfattas i Tabell 3 nedan. 
 
           Tabell 3. Antal kluster och innovationssystem som beviljats stöd i olika program 

Program Basindustrier Ny teknik Service/upplevelser
Nat. nyckelbranscher 4 2 0 
Visanu 13 11 9 
Nuteks klusterprogram 5 4 2 
Vinnovas prioriterade områden 8 11 4 
Vinnväxt 9 10 3 
Regionala tillväxtprogram (4 län) 25 8 12 
    - Norrbotten 8 4 5 
    - Västerbotten 4 3 2 
    - Sörmland 5 1 1 
    - Västmanland 8 0 2 
Samtliga program 89 st (49 %) 54 st (29 %) 40 st (22 %) 

          
 
Nedan illustreras fördelningen i det sammanvägda prioriteringsmönstret mellan de tre grupperna. 

                                                 
1 www.regeringen.se/sb/d/2973/a/20263 19 nov 2007 
2 Lindblom Dahlstrand i Benner (red) 2005, sid 125 
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Figur 1. Fördelning i prioriteringsmönstret 
 
Jämför man statistiska uppgifter om Sveriges könssegregerade arbetsmarknad (se Tabell 4 
nedan) med det prioriteringsmönster som framträdde för de tre olika grupperna av näringar 
(Basindustri – Ny teknik – Service/Upplevelser), blir det tydligt att i princip samtliga av de 
branscher och näringsgrenar som uppvisar en mansdominans tillhör gruppen Basindustri eller 
Ny teknik. Och nästan alla av de kvinnodominerade branscherna tillhör gruppen 
Service/Upplevelser. Enda undantaget är biomedicin, som snarast kan kopplas till Ny teknik. 
Även de branscher som enligt ovanstående tabell är jämställda hör alla utom en till 
Service/Upplevelser. Undantaget är Teko-industrin. Utifrån denna statistiska jämförelse kan 
jag konstatera att de flesta av de innovationssystem och kluster som tilldelats medel via 
Sveriges innovationspolitik baserar sig på verksamheter där främst män arbetar som anställda 
eller företagare. Enligt Figur 1 stämmer detta i 78 % av fallen.  
 
Tabell 4. Könsfördelning i branscher och näringsgrenar (anställda och ledning)3

Könsfördelning  Branscher/näringsgrenar 
Mansdominans 
(mer än 60 % män) 

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

Jämställt (60/40)4 Hälsovård, Konsumentvaror/Handel, Media och underhållning, Tjänster, Teko-industri, 
Rekreation, restaurang och hotell 

Kvinnodominans5

(mer än 60 % kvinnor) 
Biomedicin, Vård och omsorg, Hälso- och sjukvård, Personlig service, Utbildning och 
forskning, Detaljhandel 

 
Här vill jag påpeka att min indelning bygger på en något förenklad bild av verkligheten. Det 
är inte alltid självklart vilken av grupperna Basindustri/Tillverkningsindustri, Ny teknik 
respektive Service- och upplevelsenäringar som en enskild bransch kan anses tillhöra. Som i 
fallet med Teko-industrin kan vissa näringar till exempel kopplas till såväl Service- och 
upplevelser som Basindustri/Tillverkningsindustri. Som jag visat är dock mönstret av 
horisontell könssegregering på Sveriges arbetsmarknad så pass stark när det gäller de tre 
grupper av näringar som jag lyfter fram, och överensstämmelsen med prioriteringsmönstret 

                                                 
3 www.folksam.se/testergodarad/jamstalldhetsindex, 2 nov 2007 
     Balkmar & Nyberg 2006, sid 24-26 
     På tal om kvinnor och män 2006, sid 64-65 
     Balkmar 2006, sid 54 
4I större företag gäller den jämna könsfördelningen enbart andelen anställda, ej andelen i ledningar och   
     styrelser  
5 Här gäller uppgifterna enbart andelen anställda, ej andelen i ledningar och styrelser. Endast inom personlig  
     service finns en kvinnodominans vad gäller företagande. 
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inom innovationspolitiken så pass slående, att jag anser att det finns anledning att använda 
denna grova indelning som komplement till mer detaljerade studier.    
 
 
Läs mer i Lyftets publikationer 
 
”Ett slående mönster: Hur Sveriges innovationspolitik formar genus och vice versa” av Malin 
Lindberg, sid 3-12 i Genus i Norrsken nr 2/2008 
 
Sveriges innovationspolitik – en fråga om genus och teknik av Malin Lindberg, paper 
presenterat vid Teknik- och vetenskapshistoriska dagarna, den 8-10 april 2008 på Tekniska 
museet i Stockholm 
 

Resurscentrum som innovationssystem 
I ljuset av ovanstående prioriteringsmönster har Lyftet gett ett unikt bidrag till befintlig 
genusforskning om Sveriges innovationspolitik genom att lyfta fram några fall där kvinnor 
tagit initiativ till innovationssystem och drivit innovativa processer. Innan dess fanns det få 
detaljbeskrivningar av sådana exempel. För att råda bot på detta har jag kartlagt de aktörer, 
verksamhetsområden och innovationer som kännetecknar de innovationssystem som 
organiseras av de fyra nätverk som ingått i Lyftet. Utifrån denna kartläggning kan jag 
konstatera att nätverken agerat i enlighet med den grundläggande utgångspunkten i Sveriges 
innovationspolitik, nämligen den att samverkan mellan aktörer från olika samhällssektorer 
kring utveckling och spridning av nya kunskaper ger upphov till nya företag och innovationer. 
Därutöver skiljer sig dock nätverkens innovationssystem från andra antaganden som görs i 
innovationspolitiken på fem områden. Dessa avvikelser består i att:  

• Civilsamhället utgjort en viktig aktör vid sidan av offentlig och privat sektor 
• Såväl högskola som andra aktörer involverats i kunskapsutvecklingen  
• Kvinnors roll som drivande aktörer i teknikintensiva områden, så som IT, utgjort en 

utgångspunkt  
• Verksamhetsområden där många kvinnor verkar som företagare och anställda utgjort 

en annan utgångspunkt 
• Innovationer i en rad olika former blivit resultatet av samarbetet  

 
I detta arbete kom jag att bära vidare den idé som lyfts fram av såväl Lika Villkor i 
Södermanland som Nationellt Resurscentrum, nämligen den att resurscentrum för kvinnor kan 
betraktas som innovationssystem. Detta i och med att de genom att strategiskt samla aktörer 
från olika delar i samhället i syfte att ta fram nya kunskaper och omvandla dessa till nya 
företag och innovationer. 
 

Quattro helix 
I detalj har jag ägnat mig åt att kartlägga de aktörer som de fyra nätverken valt att knyta in i 
organiseringen. Gemensamt för de fyra nätverken är att de knyter an till såväl privat, offentlig 
som civil sektor i sina insatser för att främja kvinnors företagande och innovation. Till privat 
sektor räknar jag den del av samhället som består av vinstdrivande organisationer, i första 
hand företag. Till offentlig sektor räknar jag statliga och kommunala myndigheter, både 
politiker och tjänstemän. Även mellanstatliga organisationer, som exempelvis EU ingår i 
denna sfär. Den tredje sektorn - den civila – anser jag bestå av de organisationer och nätverk 
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som huvudsakligen drivs i ideella syften och därför sällan har ekonomisk vinst som främsta 
mål. Några sådana organiseringsformer utgörs av ideella föreningar, studieförbund och 
stiftelser. Till viss del kan även ekonomiska föreningar och kooperativ inkluderas i denna 
samhällssfär, trots att de samtidigt står med ett annat ben i privat sektor.  
 
I ljuset av den modell som premieras inom Sveriges innovationspolitik – den så kallade triple 
helix modellen – bygger nätverkens organisering på ett något annorlunda koncept. I modellen 
triple helix förespråkas samverkan mellan tre parter: näringsliv, forskning och offentlig sektor 
(stat, landsting, kommuner). I nätverkens organisering ingår fyra parter: näringsliv, forskning, 
offentlig sektor och civilsamhället. Därför menar jag att det finns anledning att istället för 
triple helix använda begreppet quattro helix och då avse offentlig, privat och civil sektor samt 
en bred kategori för ”kunskapsorganisationer” (istället för enbart forskning vid universitet och 
högskolor). Den civila sektorn representeras bland annat av ideella föreningar som arbetar 
med byautveckling, småskalig matproduktion, Internet Governance, kooperativ utveckling, 
IT, kvinnors företagande, rådgivning för start och utveckling av företag, kultur, hälsa och 
upplevelser. Dessutom involveras studieförbund, nätverk, branschorganisationer och 
resurscentra för kvinnor. Nätverkens förståelse av hur lokal och regional utveckling kommer 
till stånd bygger alltså på en strategi som lyfter fram ideella aktörers betydelse. Även andra 
kunskapsorganisationer än högskolor och universitet, exempelvis studieförbund, Lärcentra 
och konsulter, har setts som fruktsamma samarbetspartners.  
 
Läs mer i Lyftets publikation 
 
”Lika villkor - ett expanderande innovationssystem” av Malin Lindberg, sid 70-83 i antologin 
I världen och vardagen: För lika villkor i entreprenörskap och regional utveckling, Bulle 
Davidsson & Cecilia Boström (red), Länsstyrelsen i Södermanland 2007      
 

Innovationsinnehåll 
Vilket är då innehållet i de innovationer som verksamheten inom de fyra nätverken har 
bidragit till att förverkliga? Den definition av innovation som jag valt att använda mig av 
säger att innovation är lika med någonting ”principiellt nytt som också tas emot och skapar 
värde i ett samhälle”. I praktiken kan en innovation enligt detta synsätt ha formen av 
exempelvis en metod, en produkt, en produktionsprocess, ett tjänstekoncept, en teknologi eller 
en upplevelse. Det ”nya” kan således ta sig flera olika former.  
 
Bland annat går följande innovationer att urskilja som sprungna ur de verksamheter som 
bedrivs av nätverken: 
 
Tjänster kring fest, bröllop och upplevelser med kulturhistoriska inslag  
→ Denna innovation består av en ny sorts kombination av företagare från olika branscher och 
olika verksamhetsområden i syfte att skapa sammanhållna tjänster/produkter där kunderna 
erbjuds arrangemang av fester, bröllop och upplevelser. Det innovativa går dels att finna i 
kombinationen av fest- och bröllopskoordination, boende, mat, blomsterarrangemang, 
fotograf, skräddare och tillverkning av brudbuketter och handväska. Betoningen av 
kulturhistoriska inslag utgör den gemensamma nämnaren. Inte minst miljön - som bland annat 
utgörs av gruva, slott samt en spa- och konferensanläggning - bidrar till att åstadkomma denna 
upplevelse. Därutöver ligger en del av innovativiteten i hennes tanke att inte inrikta sig direkt 
på turister som målgrupp, utan att åstadkomma en ökning av turismen indirekt genom att satsa 
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på en annan målgrupp (företag, festdeltagare, brudpar). Dessutom är just konferenser och 
bröllop lönsamma verksamheter. 
 
Fördröjningstolerant system för distansöverskridande Internet  
→ Denna innovation bygger på ett flertal innovativa beståndsdelar, till exempel att LTU setts 
som resurs för nya grupper (i det här fallet för renskötande kvinnor). Att det interaktiva 
samarbetet mellan universitetet och brukarna löpt som en röd tråd genom hela 
utvecklingsprocessen och att nya kontakter skapats mellan rennäring, forskning och bransch 
är två andra innovativa grepp. Samarbetet har motbevisat exkluderande praktiker och 
föreställningar om hur regional utveckling uppstår, till exempel att jämställdhet kan vara en 
drivkraft för att utveckla innovationssystem. Den DTN-teknik och protokollet PRoPHet som 
utvecklats är ytterligare beståndsdelar i denna innovativa process. Även samordningen av de 
apparater och andra fysiska föremål som dessa system kräver för att fungera har varit 
innovativt. Läs mer i Maria Udéns avsnitt ”Kvinnor, teknik och innovationssystem” i denna 
rapport. 
  
Stinas kulturcafé  
→ Emma Resurscentrums strategi att öka det ekonomiska, sociala och kulturella utbytet 
mellan Sverige och Norge samt mellan Vilhelmina och andra kommuner och regioner har gett 
upphov till att en konkret mötesplats upprättats för sådana utbyten: Stinas kulturcafé i 
Vilhelminas kyrkstad. Denna mötesplats kan ses som en innovation i den meningen att den 
kombinerar överskridande av såväl geografiska gränser som gränser mellan företagsamma 
kvinnor inom olika branscher och mellan olika projekt, på ett sätt som tidigare inte existerat. 
Kulturevenemang paras på Stinas café ihop med turismverksamhet, hantverk, lokal och 
regional utvecklingspolitik och småskalig livsmedelsförädling baserat på de lokala råvaror 
som kännetecknar kommunen. 
 
Intressanta, attraktiva, och genusmedvetna tjänster  
→ Tanken är här att nätverket på affärsmässig basis ska kunna erbjuda till exempel offentliga 
myndigheter att köpa ”intressanta, attraktiva, och genusmedvetna tjänster”, bland annat i form 
av affärsrådgivning för kvinnor. Rådgivningen kommer även fortsättningsvis att vara 
kostnadsfri för de personer som söker rådgivning. Affärsrådgivning i sig är inte en innovation 
i Södermanlands geografiska och historiska kontext eftersom metoden tillämpats av 
myndigheter och andra organisationer under lång tid. Affärsrådgivning särskilt anpassad till 
behoven hos, och villkoren för, kategorin ”kvinnor” kan däremot betraktas som en innovation. 
Men även denna har tillämpats av resurscentra för kvinnor i Sverige under drygt tio års tid, 
vilket inte gör den ny i Södermanlands kontext. Det nya utgörs istället av att nätverket i 
Södermanland nu väljer att organisera affärsrådgivningen som en tjänst på den ekonomiska 
marknaden, vilket gör att exempelvis resurscentra har möjlighet att driva denna del av sin 
verksamhet på affärsmässig basis istället för att fortsätta göra detta med hjälp av 
projektmedel, som idag främst kommer från offentligt håll. 
 
 
Läs mer i Lyftets publikationer 
 
Lindberg, Malin och Udén, Maria (2008). Kvinnor, renskötsel och Internet – en interaktiv 
ansats som motor i en innovativ process. I  Gunnarsson m.fl. (red) Gemensamt kunskapande – 
den interaktiva forskningens praktik. Växjö: Acta Wexionensia 
 
Malin Lindbergs avhandling. Luleå tekniska universitet. Planeras utkomma våren 2010 
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Lina Stenmark  
 

 
 
 
 
Sedan nästan trettio år tillbaka görs medvetna policysatsningar för att främja företagande 
och under nästan femton år har också särskilda åtgärder för att främja kvinnors företagande 
funnits. Forskning om policyinsatser för företagande har visat att de åtgärder som görs sällan 
är grundade på faktisk kunskap om företagarnas behov och att lärandet i systemet är 
bristfälligt. Dessutom är medvetenheten om vilka grundläggande antaganden 
policyinsatserna vilar på mycket begränsad.  
 
Vad gäller insatser för att främja företagande generellt kan en utveckling mot allt mer 
utvärdering skönjas. Detta har till stor del skett till följd av den ökade decentraliseringen av 
beslut och genomföranden. En decentralisering som ökat behovet av utvärdering. I princip 
alla rapporter och utvärderingar av offentliga insatser för kvinnor har ett tydligt 
genusperspektiv men detta kompletteras mycket sällan med andra teoretiska perspektiv. 
 
 
 
 
Lina Stenmark har en bakgrund som ekonom, med en civilekonomexamen från 
Handelshögskolan i Stockholm. Hon är idag anställd som doktorand vid Akademin för 
Innovation, Design och Teknik (IDT) på Mälardalens högskola. Hennes forskning i Lyftet har 
sin begynnelse i hennes intressen som ekonomistudent. År 2004 tilldelades hon första pris i 
uppsatstävlingen ”Entreprenörskap och småföretagande i Sverige” för sin uppsats 
Förskjutning i segregeringsmönster bland Sveriges företagare. 
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Att synliggöra andra perspektiv 
Regionala insatser för att främja kvinnors företagande står i fokus för Lyftet. Särskilt 
intresserar vi oss för hur insatserna förhåller sig till program för regional utveckling.  
 
I min forskning inriktar jag mig specifikt mot Resurscentra för kvinnor och hur den 
verksamheten står i relation till utvecklingspolicy. Resurscentra i sig kan, som Malin 
Lindberg inom ramen för Lyftet konstaterar, ses som ett innovationssystem. Genom 
samverkan för man samman olika aktörer från olika delar av samhället för att tillsammans 
skapa utveckling, innovationer och företag.  
 
Något som gör Resurscentra särskilt intressant som innovationssystem är att civilsamhället 
spelar en central roll. Närmare bestämt i form av kvinnors organisering. Ofta tydligt grundad i 
ett ideellt engagemang där man tillsammans vill skapa förutsättningar för ens egen och andra 
kvinnors företagsamhet.  I resurscentraverksamheten finns ett tydligt genusperspektiv. Man 
utgår från en outtalad men ständigt närvarande kritisk samhällsanalys där maktaspekten utgör 
en central grundsten. Även om man inte uttrycker sig i sådana termer så handlar det i 
praktiken om medvetandegörande, mobilisering, och emancipation.  
 
Resurscentra definieras i min forskning som en kritiskt emancipatorisk verksamhet med ett 
övergripande syfte att förändra förutsättningarna för utveckling. Utvecklingsbegreppet tolkas i 
en bred mening där det går längre än att stå för bara fler företag och snabbare tillväxt. 
Verksamheten sätter också sådant som demokrati, livsvärde, mångfald, makt, tolerans, 
landsbygdens överlevnad och möjligheten till medbestämmande om den egna framtiden i 
centrum.  Ett perspektiv som varit relativt osynligt inom forskningen om policy för 
företagsfrämjande. 
 
Inom policyforskning om företagsfrämjande framhålls i regel två andra perspektiv6; ett som 
kan benämnas som ett neoklassiskt perspektiv och ett som kan benämnas som ett 
neoösterrikiskt. Det neoklassiska bygger på en tro på att samhällsprocesser i hög grad går att 
styra och förutse. Man tänker sig att staten genom vissa specifika insatser har möjlighet att 
direkt påverka till exempel företagsamheten. Genom exempelvis rådgivning till småföretagare 
föreställer man sig att staten kan hjälpa de små företagen att kompensera för de 
informationsbrister man som litet företag antas besitta7. I det neoösterrikiska perspektivet 
menar man istället att statens möjligheter till styrning är begränsade. Man ser utvecklingen 
som svårförutsägbar och lyfter fram individen och hennes individuella kunskapsbas som 
viktig. Staten antas inte ha något informationsövertag utan just individens unika kunskap 
antas vara nyckeln till företagsamheten i sig. Statens uppgift blir här inte att styra eller skapa 
specifika insatser utan istället att verka som en möjliggörare som till exempel skapar arenor 

                                                 
6 Audretsch Grilo & Thurik 2007 (Handbook of Research on Entrepreneurship Policy, Cheltenham : Edward 
Elgar, cop.) Talar i termer av en typ av forskning där individen lyfts fram och där man inte tror på statliga 
interventioner och en typ där man menar att statliga interventioner är en gynnsam väg att gå.  
Thurik 2004  (Entrepreneurship Economic Growth and the shift from the Managed to the Entrepreneurial 
Economy) i On the GTrowth Policy Agena) beskriver en styrd ekonomi till skillnad från en entreprenöriell. 
Vilket har stora likheter med vad som här benämns som ett neoklassiskt respektive neoösterrikiskt perspektiv.  
Lundström, Hjalmarsson (1998, 2003) och Johansson använder i regel begreppen neoklassisk respektive 
neoösterrikisk.  
7 Johansson 1997, Hjalmarsson & Johansson 2003 
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och mötesplatser. Det neoösterrikiska perspektivet har sina rötter i en liberal samhällssyn med 
fokus på individen och dennes möjligheter.  
 
Resurscentra har genom fokus på arenor och möjligheter tydliga kopplingar till det 
neoösterrikiska perspektivet. I policy ges stor frihet till utformning och verksamheten 
fungerar i hög grad som en möjliggörare där kvinnor erbjuds möjlighet att mötas, dela idéer 
och skapa gemensamma projekt och verksamheter. Staten verkar genom policyn ur det 
perspektivet som en möjliggörare, som någon som skapar förutsättningar där individerna 
själva, efter eget huvud sedan skapar lokalt och regionalt anpassade processer.  
 
Samtidigt finns tydliga inslag av det neoklassiska perspektiv som traditionellt dominerat 
policyinsatser. Inte minst syns det genom krav på mätbarhet, kontroll, rationalitet och orsak-
verkan-resonemang.  
 
Något som är särskilt intressant med resurscentra, förutom att det så tydligt ger uttryck för en 
neoösterrikiskt inspirerad policy är att det ger ett bestämt uttryck för ytterligare ett perspektiv; 
ett kritiskt emancipatoriskt. Ett perspektiv som ur policysynvinkel, i likhet med det 
neoösterrikiska perspektivet, har studerats i mycket begränsad omfattning. Röster för 
perspektivets relevans inom entreprenörskapsforskningen har dock börjat göra sig allt mer 
hörda.8 Det kritiskt emancipatoriska perspektivet har sina rötter i en marxistisk analys. 
Mobilisering, kollektiv handling liksom synliggörande och emancipation blir möjliga begrepp 
inom perspektivet. Maktanalys är ofta en central del. Så också en genusmedvetenhet som ofta 
tolkas som grundad just i det kritiskt emancipatoriska där synliggörande och förändring utgör 
en tydlig ambition.   
 

I skärningspunkten mellan tre perspektiv 
Resurscentra utgör en central del av den satsning på regional utveckling, företagande och 
jämställdhet som görs. Under åren 1998-2006 kanaliserades nästan 300 miljoner kronor till 
resurscentra via Nutek. En stor del av medlen har uteslutande använts till att främja kvinnors 
företagande lokalt och regionalt. I Södermanlands och Västmanlands län är så fallet då 
samtliga resurscentra är inriktade på att främja kvinnors företagande. Resurscentrasatsningen 
är ingen traditionell offentlig policyinsats. Det är en mycket heterogen satsning som bygger 
på lokal och regional anpassning.  
 
Resurscentraverksamheten står som vi sett i skärningspunkten mellan tre perspektiv; det 
neoklassiska, det neoösterrikiska och det kritiskt emancipatoriska. De tre perspektiven bygger 
på delvis skilda grundläggande antaganden vilket innebär olika fokus och logiker. Det som är 
viktigt i ett perspektiv är med nödvändighet inte viktigt i ett annat. Olika perspektiv kan också 
stå i motsats till varandra och därmed ge upphov till motstridiga krav på verksamheten. Även 
om olika perspektiv har potential att mötas så har ofta ett perspektiv en betydligt starkare 
ställning än andra. Det perspektiv som länge varit, och fortfarande är, det dominerande är det 
neoklassiska. Något som får viktiga implikationer för verksamheten vilken således i huvudsak 
betraktas och granskas ur ett neoklassiskt perspektiv. Förståelsen för det neoösterrikiska- 
respektive kritiskt emancipatoriska kan förväntas vara begränsad.  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att det förhållningssätt till utveckling och tillväxt som 
finns representerat i Resurscentra i hög grad skiljer sig från det traditionellt neoklassiska. 

                                                 
8 Tänk t.ex Gartner 1990, Gartner 2001, Grant & Perren 2002, Pittaway 2005, Lindgren & Packendorff 2007 
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Resurscentra ger därigenom explicit uttryck för ett relativt nytt arbetssätt inom regional 
utveckling och företagsfrämjande.  Att studera resurscentras policy och praktik blir med 
utgångspunkt i ovanstående synnerligen intressant. Det utgör ett tydligt bidrag mot bakgrund 
av den mycket begränsade forskningen på området. Policyforskningen har hittills i liten 
omfattning fokuserat på bakomliggande antaganden, logiker och perspektiv.  
 

Mätande i fokus 
Ett annat spår som jag genom mitt deltagande i Lyftet haft ambitionen att lyfta är det om 
mätproblematiken. Intresset för detta har sin grund i mina tidiga ekonomistudier där jag 
särskilt fokuserade på kvantitativa studier av företagande i relation till kön. Det blev då 
omedelbart tydligt vilka stora brister som finns såväl inom befintlig statistik som i många av 
de bearbetningar som gjorts av denna.  
 
Något så enkelt som att läsa ut könsfördelningen för företagande visade sig ytterst 
problematiskt. Att sedan komplicera frågan genom att föra in aspekter som företagsform och 
bransch visade sig vara i princip ogörbart. Statistiken följer i regel gamla mönster och tar i 
liten utsträckning hänsyn till behovet av könsuppdelning. Ett behov som är stort eftersom 
myterna om kvinnors och mäns företagande är många samtidigt som bra statistiskt underlag i 
stor utsträckning saknas.  
 
En av de kanske viktigaste myterna om skillnaderna mellan mäns och kvinnors företagande 
bygger på att man vid jämförelser inte tar hänsyn till bransch. Olika branscher har olika 
förutsättningar och i vilka branscher man befinner sig har således stor betydelse för hur 
företagandet ter sig. I praktiken är kvinnors och mäns företagande mycket branschsegregerat. 
Kvinnor och män befinner sig i stor utsträckning i skilda branscher. Men väljer vi att jämföra 
kvinnors och mäns företagande inom en och samma bransch så är skillnaderna inte särskilt 
stora. Den stora skillnaden mellan mäns och kvinnors företagande kan förklaras genom 
bransch.9 En medvetenhet om detta är avgörande för en rättvisande bild men kunskapen om 
detta är mycket bristfällig. Poängteras bör också att valet av bransch i sig måste förstås genom 
kön. Det är inte en slump att den stora andelen mekaniker är män medan den största andelen 
förskollärare är kvinnor 
 
En anledning till att man inte delar upp företagande på bransch är brister i statistiken. 
Problematiken kan förstås vid en närmare granskning av den branschkodning som statistiken 
bygger på. Vi kan då bland annat se att branscher där det finns många män är betydligt mer 
detaljerat beskrivna än de där det finns många kvinnor. Branscher där det finns många 
kvinnor tenderar också oftare än de där det är många män att beskrivas i termer av ”annat” 
eller ”liknande verksamhet”. Det gäller både i industri och servicerelaterade branscher. 
Kvinnors företagande tenderar att hamna i ”slask-kategorier”.  
Det finns också en stark tendens att service som utförs av kvinnor har få kategorier medan det 
finns många koder för servicebranscher där det finns många män. Vi kan också se att det 
bland de företag som saknar branschkoder är en stor andel kvinnor   
 
Ett annat viktigt problem är att många kvinnor som driver företag över huvud taget inte är 
synliga i statistiken. Det har blivit tydligt inte minst när jag inom ramen för Lyftet följt lokala 
och regionala initiativ för att kartlägga branscher.  
 

                                                 
9 Sundin, E. & Holmquist C, (2002) Företagerskan : om kvinnor och entreprenörskap, Stockholm : SNS förlag 
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En konkret tillämpning av mätande som särskilt studerats inom ramen för Lyftet är det så 
kallade jämställdhetsindexet. Ett index framställt av Statistiska centralbyrån med syfte att 
mäta regional och lokal jämställdhet. Det länkar således samman kön och plats. Ett av syftena 
som anges med indexet är att det ska användas i förbättringsarbete kopplat till de Regionala 
Tillväxtprogrammen. Analysen av indexet visade bland annat på en delvis svag och otydlig 
koppling till hur man definierar jämställdhet. Indexet lägger stor vikt vid ”ekonomiskt 
oberoende”. Många av indexets variabler kan hänföras till den ekonomiska aspekten och den 
väger således tungt. Betydligt färre hänförs till ”vårda barn” och delta i samhällsaktiviteter. 
För några variabler saknades också tydlig koppling till hur man definierat jämställdhet. Mest 
anmärkningsvärt är kanske det att möjligheten att delta i samhällsaktiviteter givits relativt 
liten betydelse. Något som ju i praktiken kan antas ha tämligen stor betydelse för kvinnors 
möjligheter att påverka de Regionala Tillväxtprogrammen. Vilket var en del av själva syftet 
med indexet.  
 
Många av frågorna kring mätande lyftes upp till diskussion under det temaseminarium som 
anordnades av Lyftet den 25:e januari 2007 vid Luleå Tekniska Universitet.  
 

Intersektionalitet 
Ytterligare ett område i fokus har varit intersektionalitet. Intersektionalitet är ett begrepp som 
öppnar upp för en studie av många samverkande maktordningar.10 I en konferensartikel11 
beskriver jag tillsammans med Karin Berglund hur man med hjälp av 
intersektionalitetsbegreppets mångdimensionella analys kan tydliggöra entreprenörskapet och 
dess uteslutande diskurs. En diskurs där allt annat än den medelålders, västerländske, 
heterosexuella mannen utgör undantag. I konferensartikeln diskuterar vi 
entreprenörskapsdiskursens uteslutande verkan där man genom en endimensionell förståelse 
bara kan förstå en liten del av det uteslutande som den dominerande 
entreprenörskapsdiskursen medför. Vi menar att ett intersektionellt analysverktyg, på ett 
holistiskt sätt, kan synliggöra uteslutandets verkningar och mekanismer, men också sätta 
fokus på motståndet mot samverkande maktordningar.  
 
 
Lina Stenmarks kommande doktorsavhandling 
Ett utkast till den avhandling som planeras läggas fram under 2010 kommer att presenteras 
under hösten 2008. Det blir i form av ett så kallat mellanlägesmanus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
10 de Los Reyes, Molina & Mulinari, 2003; Crenshaw, 1994; Lykke; 2003) 
11 Berglund, K. och Stenmark, L. (2005). Intersektionalitet - ett användbart begrepp för 
entreprenörskapsforskningen? Papper som presenterat vid konferensen "Intersektionalitet - ett användbart 
begrepp inom genusforskningen?" på Arbetets museum i Norrköping den 4-5 februari 2005. 
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