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1. Introduktion
Under 2003 startade VINNOVA forskningsprogrammet ”Kunskapsbildning och organisering”. Programmet
inriktade sig på metod- och kunskapsutveckling för organisering och ledarskap, för att, som man uttryckte det
”…främja utvecklingen av framgångsrika kunskaps- och värdeskapande system” (Vinnova, 2005). Programmet
handlade om att utveckla kunskap och kompetens om metoder och former för organisering av kunskapsbildnings- och innovationsprocesser. Ett tjugotal projekt fick finansiering och föreliggande rapport är ett av resultaten av dessa projekt.

1.1 Bakgrund

Under de senaste decennier har det vuxit fram en gemensam övertygelse hos beslutsfattare att kunskap har fått
en allt större betydelse för välståndsökning och att innovation är en viktig motor för ekonomisk tillväxt. Internationell konkurrenskraft ses idag inte längre som en fråga om enbart löner och växelkurser, och ett land som skulle
satsa på enbart en låglönestrategi är dömt på förhand när stora låglöneekonomier som Kina och Indien kommer
in på marknaden för produktion och service. Denna utveckling reflekteras också i EUs Lissabondeklaration i
vilken målet har formulerats så att EU 2010 skall vara ”den mest dynamiska och konkurrenskraftiga ekonomin”
i världen. Detta skulle man kunna uppnå genom att koppla samman ”dynamic efficiency” med kunskapsbasen i
ekonomin och utvecklandet av ”innovation system” (Lorenz, Lundvall, 2006, s.4).
Även Sverige har formulerat en tillväxtpolitik efter dessa nya förutsättningar genom regionalpolitiska, näringspolitiska och utbildnings- respektive forskningspolitiska insatser. Regionalpolitiska och företagspolitiska
insatser som statsmakterna genomförde under senare halvan av 1900-talet handlade framför allt om att stimulera näringslivet genom företagsstöd. De regionalpolitiska åtgärderna handlade om att stimulera företagen att etablera sig respektive vara kvar i vissa regioner. Under 1970-talet och framåt, som innebar en kraftfull strukturomvandling, kom sedan en mängd s.k. paket till olika delar av Sverige (Norrbottenpaketet, Blekingepaketet etc.). I
slutet av perioden förändrades det regionalpolitiska och näringspolitiska stödet och statsmakterna började satsa
på infrastrukturåtgärder då man ansåg att kommunikation för varor och personer men också för information,
var avgörande för det lokala näringslivet och därmed för att åstadkomma tillväxt (Prop. 2001/02:4).
Efter Sveriges inträde i EU 1995 har också EUs strukturfonder kunnat utnyttjas för att stimulera tillväxten
och olika former av samverkan mellan regionala partner har börjat introduceras. Samverkan mellan offentliga
och privata aktörer har förekommit i olika former tidigare men föreslås nu inom allt fler områden, oftast med
tydliga krav också från EU. Regionala tillväxtavtal och senare tillväxtprogram (RTP) är exempel på åtgärder där
framtagandet och genomförandet kräver samverkan mellan olika partner.
Under samma tid började också forskningen intressera sig för samverkan mellan aktörer vilken man menar
leder till tillväxt. Historiska studier av samverkan mellan företag och andra aktörer, ett relativt nytt intresse för
regioner som utmärks av täta relationer samt företagens nya former för samverkan inom ramen för nya ekonomiska förutsättningar, har också lett till nya begrepp som har spridits till politiker. ”trippelhelix” har kommit
att stå för samverkan mellan näringsliv, universitet och högskolor och staten och som förväntas leda till tillväxt,
det vill säga nya produkter, tjänster och nya företag. ”Kluster” som också är en variant av samverkanssystemet
mellan i första hand företag som är lokaliserade nära varandra, är ett annat nytt begrepp. ”Innovationssystem”
som betecknar liknande samverkansformer men kanske med speciell betoning på forskning, är ytterligare ett
begrepp. Dessa, ursprungligen av akademiker utvecklade och använda begrepp, har sedermera vunnit insteg i
tillväxtpolitikens arsenal av åtgärder och används och förespråkas numera av både politiker och myndigheter.
VINNOVA har som en av sina viktigaste uppgifter att bidra till tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Under 2003 utlyste VINNOVA ett
s.k. call inom programmet ”Kunskapsbildning och organisering” för att stödja forsknings- och utvecklingsaktiviteter kring hur olika processer i sådana samverkanssystem utvecklades.
Högskolan i Halmstad och speciellt centrumbildningen ”Centrum för Arbetslivsutveckling” (CAU) hade
då under lång tid arbetat med olika nätverksprojekt och utvecklingsprojekt i företag och offentlig förvaltning
och skaffat sig både praktisk erfarenhet av att organisera nätverk och teoretiska kunskaper kring olika samverkansformers utveckling. Även om Högskolans forskningsorganisation omorganiserades, fortsatte detta intresse
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i olika forskningsmiljöer vilket i sin tur ledde till att en forskargrupp beslöt att söka forskningsmedel för ett
projekt kring samverkansformers specifika områden under titeln ”Lärande, ledarskap och jämställdhet i regionala innovationssystem”. Rubrikens begrepp lärande, ledarskap och jämställdhet är ganska självklara. Tillägget
”regionala innovationssystem” syftar dels på att samverkansprocesser är inbäddade i ett socialt, kulturellt och
institutionellt sammanhang, dels på att samverkan mellan företag, FoU-organisationer och andra aktörer kan
uppfattas att ske i form av ett system.
Erfarenheter från arbetet med olika former av utvecklingsnätverk innebar att utgångspunkten för ansökan
var följande:
»» självständiga aktörer med egna intressen och resurser, som förväntas samverka
»» samverkan innebär sociala processer med all dess dynamik och oplanerbarhet
»» relationer med framträdande karakteristika som tillit och förtroende
»» lärande och kunskapsbildning
»» nya styr- och organiseringsformer – ”governance” och nätverk
Dessa frågor gäller alla samverkansformer men vad som däremot inte är särskilt utvecklat är insikten att alla dessa
områden har en tydlig genuskomponent. En viktig fråga är exempelvis om alla relevanta aktörer har möjlighet att
delta i samverkan. Erfarenheterna visar att kvinnors medverkan i många fall hindras eller försvåras i förhållande
till mäns. På så sätt utnyttjas varken de intressen som kvinnor representerar eller deras kunskaper och förmågor
i det gemensamma arbetet. Vi ansåg det därför viktigt att inkludera ett genus- och jämställdhetsperspektiv. De
för ansökan centrala forsknings- och utvecklingsfrågorna blev därför följande:
1. Vilka styrnings- eller ledningsprinciper/-former förekommer i olika faser av utvecklingsprogram av
detta slag?
2. Hur sker och utvecklas individuellt och kollektivt lärande?
3. På vilket sätt hindrar eller stödjer strukturer, normer och värderingar kvinnors medverkan i organiserings- och ledningsprocesser?

1.2 Rapportens struktur

Den föreliggande rapporten är en slutrapport för ett ganska komplext projekt där projektdeltagarna har deltagit i olika roller och sammanhang. Under den tid som projektet pågick har olika skrifter publicerats och olika
arbetsrapporter behandlats. I denna slutrapport sammanfattar vi arbetet med dessa utvecklingsnätverk med
särskilt fokus på ovanstående frågor. Kapitel 3 ger en översikt över de tre problemområden samt de tre utvecklingsnätverk vilka vi arbetat med: Hälsoteknikalliansen (HTA), Livskvalitet genom utveckling, samverkan och
tillväxt i Halland (LustH), samt projektetet Kompetens, Affärsutveckling och Tillväxt (KrAftverk Halland).
Kapitel 4 behandlar metoder och metodansatser som vi arbetade med. Kapitel 5, 6 och 7 behandlar samverkan,
organisering, styrning och ledning, lärande samt jämställdhet. Kapitel 8 innehåller lärdomar från projektet.
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2. Den regionala kontexten
De institutionella ramverken sätter gränser för hur relationer och samarbeten kan uppstå och utvecklas. För att
kunna skapa en förståelse för hur man i Halland har valt att organisera och driva de tre utvecklingsprocesserna
krävs därför viss kännedom kring hur det regionala och lokala institutionella systemet är uppbyggt. Dessutom
krävs insikt i de för regionen specifika sociala och kulturella normer, värderingar och uppfattningar. För att förstå regionen och de förutsättningar och möjligheter kring samverkan som finns blir det också viktigt att se till
några av de aktörer som finns i regionen i form av företag, myndigheter och organisationer inom den offentliga
sektor samt organisationer inom forskning och utveckling. Vi skall kort beskriva den kontext i vilken de tre
studerade utvecklingsprocesserna pågick eller i ett fall fortfarande pågår.
Halland är ett län på den svenska västkusten mellan de två stora och expansiva regionerna Göteborg och
Malmö/Köpenhamn. Antal invånare är ungefär 290 000 och huvudorterna är Halmstad, som är residensstad,
Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Laholm samt Hyltebruk som ligger i inlandet och gränsar till den småländska småföretagsbygden. Regionens näringsliv präglas av stor branschspridning. Med undantag av pappers- och
massaindustrin och ett kärnkraftverk samt några medelstora företag, finns inga storföretag utan Halland är en
utpräglad småföretagsregion. Halland ligger på tredje plats i landet vad gäller sysselsättningsgrad i småföretag.
Branschstrukturen och hallänningarnas sysselsättning ser ungefär ut som rikets genomsnitt vad gäller förhållandet mellan varu- och tjänsteproduktion, med cirka 30 procent sysselsatta inom varuproduktion och 70 procent
sysselsatta inom tjänsteproduktion. Däremot finns det vissa skillnader inom dessa båda områden. Vad gäller
tjänstesektorn i Halland är den till största del inriktad mot hushåll och individer, det vill säga hälso- och sjukvård, skola och omsorg samt privata tjänster inom hushåll. Det finns däremot relativt få arbeten inom den delen
av tjänstesektorn som riktar sig mot företag så som till exempel bank, konsulter, försäkring och IT-företag. Den
största delen i den halländska industrin består av verksamheter av karaktären verkstadsindustri, elektronik och
övrig tillverkningsindustri. Byggsektorn är även den en stor del av verksamheten i den halländska industrin.
Kunskapsintensiv och högteknologisk industri är å andra sidan en svag del i den halländska industrin.
Hallands långa tradition av lantbruk och småindustri tycks fortfarande finnas kvar och det är det praktiska
till förmån för det teoretiska som har högst status i det halländska samhällslivet (Johansson, 1999). Kunskapsinnehållet i Hallands näringsliv är av denna anledning svagt och det finns alltså få kunskapsintensiva företag i
länet. Det bedrivs därför inte så mycket forskning inom det halländska näringslivet, vilket har resulterat i svag
produktutveckling och teknik- och kunskapsspridning. Dock ökar nu samarbetet mellan Högskolan i Halmstad och i viss utsträckning andra universitet och högskolor och företag. Än är denna samverkan dock begränsad
och vissa delar av näringslivet har fortfarande ingen kontakt med högskolor och universitet.
De halländska småföretagen efterfrågar heller inte utbildad arbetskraft och jämfört med övriga landet har
företagsledare i halländska småföretag en låg utbildningsnivå. Genom bland annat stor inflyttning av högutbildade människor är dock hallänningarnas utbildningsnivå generellt relativt hög. Detta innebär att den halländska befolkningen och den halländska arbetsmarknaden inte riktigt passar ihop. Befolkningen som helhet har en
högre utbildningsnivå än vad som efterfrågas av företagen. Hallands län har en, i förhållande till andra delar av
Sverige, hög sysselsättningsnivå. Men det gäller främst män födda i Sverige.
Som framgår i kapitel 7 modifieras den ljusa bilden av Halland något när man könsuppdelar statistiken.
Det förefaller t.ex. svårare för ungdomar, kvinnor och invandrare att få arbete i Halland i jämförelse med andra
regioner i landet. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor i Halland är bland de största i Sverige. Även ryktet
om hallänningarna som friskast i landet med förhållandevis låga sjukskrivningstal får kanske omvärderas om vi
granskar statistiken med genusglasögon.
Den politiska och offentliga organiseringen i Halland har förändrats i och med Region Hallands bildande
år 2003. Region Halland är ett kommunalförbund där samtliga kommuner i Halland, vilka är sex stycken samt
Landstinget Halland är medlemmar. Region Hallands syfte är att stärka regional samverkan samt att arbeta för
utveckling och tillväxt i länet. Region Halland ansvarar för allt som har med länets utveckling att göra inom
områden så som arbetsmarknad, utbildning, miljö, kultur och folkhälsa. Det är alltså Region Halland som nu
har tagit över Länsstyrelsens tidigare uppgift att verka för en hållbar tillväxt och främja näringslivsverksamhe-
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ter i länet. Detta arbete sker med utgångspunkt i det Regionala tillväxtprogrammet som regionfullmäktige har
fastställt. Alla myndigheter och organisationer som är involverade i det regionala näringslivsarbetet arbetar med
detta. Tillväxtprogrammet prioriterar fem insatsområden: arbetskraftsförsörjning, entreprenörskap samt tillväxtområdena hälsoteknik, upplevelsenäring och livsmedel.
En annan viktig del i den halländska utvecklingen är Högskolan i Halmstad. Här bedrivs idag utbildning
inom områden som ekonomi, teknik, naturvetenskap, hälsa, samhällsvetenskap, data, elektronik och humaniora. Inom forskningen vid Högskolan i Halmstad finns två profiler, teknik samt samhälls- och humanvetenskap.
Den tekniska delen präglas av innovation och entreprenörskap och den samhälls- och humanvetenskapliga
delen av kommunikation och förändringsprocesser. Forskningsprofilen vid Högskolan i Halmstad lyder: Den
gränsöverskridande högskolan – för innovation och kreativitet. Denna formulering, typisk för visionsdokument,
innebär att forskningen skall överskrida intellektuella gränser, ämnesgränser, interna organisatoriska gränser
samt gränser gentemot samhället. Högskolan har profilerat sig mot innovation, entreprenörskap och omvärldskontakter och har en lång och positiv tradition kring samverkan med övriga delar av samhället.
Halland är med andra ord ett välfungerande län, utan kriser som andra regioner har drabbats av. Man är försiktig inför det nya och avvaktar gärna. Det finns naturligtvis problemområden som exempelvis den informella
uppdelningen av länet som bottnar dels i historien, men som också accentueras genom närheten till den expansiva Göteborgsregionen. Det är också möjligt att denna sociala och kulturella uppdelning har varit påtagligare
tidigare, men regionen har sedan ett antal år tillbaka, bl.a. genom bildandet av Region Halland, börjat arbeta
med strategifrågor för hela länet och detta har resulterat i en allt tydligare riktningsanvisning mot av alla accepterade områden som hälsa och ett sunt liv, god livskvalitet m.m. Som framgår av tillväxtprogrammet menar man
att dessa kvalitativa mål också skulle kunna rymma ett tillväxtperspektiv.
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3. Problemområden och fallstudier
Tre problemområden

Som inledningsvis redan har berörts är det övergripande målet för svensk politik att främja långsiktig ekonomisk tillväxt, en tillväxt som samtidigt är socialt och ekologiskt hållbar. Metoderna och modellerna för att nå dit
varierar men allt fler förespråkar olika ansatser där samverkan och samhandling mellan olika aktörer är centrala.
I tillväxtpolitiken betonas samverkan mellan olika aktörer som företag, utbildnings- och forskningsorganisationer, organisationer i offentliga sektorn, myndigheter m.fl. Genom samverkan skapas inte bara nya produkter
och tjänster, också lärande – både individuellt och kollektivt lärande samt lärande i och mellan organisationer
– som leder till innovationsförmåga och därmed tillväxt, bygger på samverkan. Metoderna och modellerna för
hur samverkan utformas och sker i praktiken varierar, men alla rymmer ett antal problemområden som är viktiga
att få kunskap om.
Inom projektet ”Lärande, ledarskap och jämställdhet i regionala innovationssystem” utgår vi från att denna
form av aktörssamverkan sker inom sociala komplexa system där kunskapsbildning och lärande utvecklas och
är centrala begrepp. Det är aktörernas förmåga och beredskap att utveckla och sprida ny kunskap genom lärprocesser som blir avgörande för långsiktig ekonomisk utveckling. I projektet har vi fokuserat på tre problemområden:
»» Samverkan, organisering, styrning samt ledning
»» Lärande
»» Jämställdhet
HTA
Samverkan, organisering,
styrning, ledning

LustH

x

x

x

x

x

Lärande
Jämställdhet

KrAftverk Halland

x

Tabell 1. Översikt över studerade delområden inom respektive utvecklingsnätverk.

Tre fallstudier

Som lätt inses finns under det samlade begreppet samverkansformer en mängd olika, mer eller mindre distinkta
typer av nätverk. Man kan klassificera formerna för samverkan och utarbeta taxonomier i enlighet med bestämda kriterier men en närmare blick på processerna där dessa samverkansformer utvecklas visar att dessa är
komplexa och innehåller flera syften och mål och olika former av organisering. Det innebär att det egentligen inte finns en självklar indelning av samverkansformer som kan användas även om det finns forskare som
har försökt att formulera mera allmänna klassificeringar. En sådan indelning är exempelvis den som Gidlund/
Frankelius föreslår för innovativa processer som i deras version alltid innehåller samverkansformer. De menar
att man skulle kunna kategorisera innovativa processer enligt fyra dimensioner – kunskapsgrundens karaktär,
originalitet, komplexitet och handlingsgrad. På detta sätt menar författarna, skulle man kunna placera så olika
aktiviteter som exempelvis Kolmårdens djurpark eller Hultfredsfestivalen och jämföra dem. Gidlund/Frankelius kategorisering är kanske lämplig för att jämföra komplexa och omfångsrika innovativa processer men är
mindre användbart för de projekt som vi utgår ifrån.
En annan sådan generell indelning, som är mera användbart, är efter dimensionerna process, innehåll och
funktion (Sydow m.fl., 2003). Den grundar sig på de senaste decenniers nätverksforskning och betonar följande
tre dimensioner:
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»» Process – man betonar uppkomst, initiering, styrning, koordinering m.fl. aspekter. Bland annat är frågan om exogena respektive endogena faktorer viktig, det vill säga om aktörerna aktivt gestaltar nätverken, exempelvis genom självorganisering eller om det är i första hand externa faktorer som påverkar.
»» Innehåll – man framhäver strukturer, positioner, kvaliteten av relationer, varianter av medlemskap,
m.fl. aspekter. Ett typiskt exempel är underleverantörsnätverk som utmärks av att man befinner sig i en
viss position i värdekedjan och att kvaliteten av relationer är av en speciell karaktär. Denna kategori är
åtminstone i nätverksforskningen den antalsmässigt största.
»» Funktion – där man framhäver syfte, mål, resultat, framgång, effekterna m.fl. aspekter. I fokus är här
vad man förväntar sig av ett nätverk. Ett typexempel är nätverk för kompetenshöjning, lärande eller
utveckling av specifika produkter.
En indelning efter dessa dimensioner kan vara användbart speciellt då man på ett mera generellt plan uppenbart
kan analytiskt skilja mellan dessa tre dimensioner. I den praktiska tillämpningen finns dock vissa problem. Bland
annat kan alla tre dimensioner skifta i betydelsen under nätverkens eller samverkansformernas liv. Ett nätverk
kan grundas på ett visst sätt men processen kan utformas annorlunda och ett nätverk kan innehållsmässigt förändras. Resonemanget utgår från nätverkslitteraturen och kan utvecklas ytterligare. I vårt fall har åtminstone en
verksamhet svagare nätverkskaraktär, eller är åtminstone begränsad. Man kan därför tillägga ”öppenhet/slutenhet” som ytterligare en dimension. Med detta menas tillträde till nätverket/projektet.
Om man tillämpar denna indelning på våra utvecklingsnätverk, får man följande bild:
HTA

LustH

KrAftverk Halland

Process

Självorganisering, viss initiering genom extern aktör.

Planerad och självorganisering,
extern initiering.

Planerad organisering.
Extern initiering.

Innehåll

Nätverk (trippelhelix), formell org.,
styrgrupp,.

Nätverk, projektgrupp, styrgrupp.

Grupper, styrgrupp, inriktning på
kvinnor lom ledare.

Funktion

Utveckling av produkter/tjänster,
del av tillväxtprogrammet.

Mobilisering kring hälsofrågor, erfarenhetsutbyte, lärande.

Kompetensutveckling.

Öppenhet/
Slutenhet

Öppet för alla som utvecklar produkt/tjänster inom HT-området;
pågår.

Öppet för alla som vill bidra till hälsoutveckling. Begränsad tid.

Begränsat antal deltagare. Begränsad tid.

Tabell 2. Samverkansformer i de tre utvecklingsnätverken.

Som framgår är de tre utvecklingsnätverken olika när det gäller process, innehåll, funktion samt öppenhet/
slutenhet. Men också när det gäller tidsaspekten. Det är bara HTA som fortsätter med sina aktiviteter medan
LustH och KrAftverk Halland verkade under en avgränsad period. Ytterligare en aspekt är den regionala inbäddningen. HTA är ett regionalt nätverk som dock går utöver administrativa gränser och snarare följer funktionella
gränser. LustH har däremot varit regionalt förankrat. KrAftverk Halland är del av ett nationellt program, med
en speciell inriktning i Halland.

3.1 Hälsoteknikalliansen

I slutet av 1990-talet initierade Halmstads kommun en diskussion om en mer generell stimulering av nyföretagande som gick under beteckningen ”Innovationsstaden”. Projektet drevs i samverkan mellan Halmstads
kommun, näringsliv, Högskolan i Halmstad och Försvarsmaktens Halmstadskolor, med visionen att Halmstad
skulle bli ett självklart centrum för innovativa företag inom utvalda verksamhetsområden.
Ungefär vid samma tid initierade VINNOVA, som just hade tillkommit, ett program som syftade till att
pröva olika sätt att stimulera tillväxt och där man uppmanade intresserade grupperingar att komma in med
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ansökningar för s.k. pilotprojekt. Halmstad och ”Innovationsstaden” sökte och stod också som projektägare till
ett av VINNOVAs s.k. pilotprojekt under perioden 2001-2002. Målet med Halmstads pilotprojekt var att utveckla, tydliggöra och förankra organisationsöverbryggande system för att förbättra innovationsprocessen gällande nyföretagande och företagsutveckling. Projektet gick under namnet ”Innovationsmotorn”. VINNOVAs
utvärdering av Halmstads pilotprojekt resulterade i en kritik av avsaknad av ett identifierat tillväxtområde eller
i VINNOVAs termer, att man inte valt att satsa på ett avgränsat innovationssystem utan valde att profilera en
bredd som spets. Denna kritik resulterade i ett arbete med att identifiera regionens styrkor och svagheter för att
ta detta som utgångspunkt för tillväxtsatsningar. Ett sådant identifierat potentiellt styrkeområde var vad som då
kallades välfärdsteknik och medicinteknik.
”Innovationsstaden” bjöd i september 2002 in till ett första möte på Spenshults reumatikersjukhus för att se
om det i regionen fanns intresse för en satsning på området välfärdsteknik och medicinteknik samt utveckling av
lokala stödfunktioner för en sådan satsning. Uppslutning och intresse var mycket stort både från näringsliv och
offentlig verksamhet. Vid mötet beslutades att ett nätverk med intresserade företag och andra organisationer
skulle bildas. I den efterföljande processen under hösten 2002 övergavs begreppet välfärdsteknik till förmån för
begreppet hälsoteknik efter kritik från framförallt företagen. I detta skede involverades också forskargruppen
”Regionalt lärande och ledning” vid Högskolan i Halmstad. Gruppen har sedan tidigt 90-tal stor erfarenhet av
nätverkssamarbeten och att medverka i organiseringen av utvecklingsprocesser och gruppen ombads nu medverka i utvecklingsprocessen kring hälsotekniksatsningen.
Under hösten 2002 genomfördes totalt fem strategimöten med syfte att utveckla idéer kring samverkan samt
att ta fram visioner och strategier för ett mångårigt samarbete för att utveckla och stärka ett innovationssystem
kring hälsoteknik. Även om det inte var uttalat fanns det i bakgrunden hela tiden en tanke om att gå vidare från
VINNOVAs pilotsatsning och också deltaga i det kommande programmet kring ”Tillväxt i regioner genom dynamiska innovationssystem”, senare kallat VINNVÄXT-programmet. Beslutet att medverka i denna ”tävling”
förankrades hos aktörerna successivt under hösten. Inför ansökan till VINNVÄXT-programmet samlades alla
aktörerna i alliansen till en sökkonferens1 vid Högskolan i Halmstad den 4 december 2002 för att gemensamt
definiera vision och lägga grunden till ett mångårigt handlingsprogram. Det var vid detta möte som samarbetets
namn, Hälsoteknikalliansen, slogs fast samt att alliansens vision formulerades:
Vi skall utveckla och stärka området hälsoteknik så att vi på 10 års sikt är en ledande region för utveckling
av produkter och tjänster inom hälsoteknik.
HTA definierade i detta skede sin satsning som varande embryonal. Detta begrepp kommer ur VINNOVAs
terminologi för vilka typer av utvecklingsprocesser de avser att stödja. Detta är också ett av skälen till att ingen
tydlig fokusering inom hälsoteknikområdet gjordes i detta skede. Man pekade dock ut hälsoteknik som varandes produkter och tjänster inom ett brett spektrum bland annat:
»» hjälpmedel för bl.a. funktionshindrade och äldre
»» medicinsk-tekniska produkter
»» friskvårdsteknik i form av både produkter och tjänster
»» forskning och utveckling av produkter och tjänster inklusive utbildning
HTA följde vid denna tid VINNOVAs intentioner att organisera sig i form av en trippelhelix-formation, det
vill säga både nätverket och ledningsformer bör återspegla de tre sfärerna näringslivet, forskning och utveckling
samt offentlig sektor. Därmed fanns också möjligheter och intresse att söka VINNOVAs utlysta medlen inom
programmet ”Tillväxt i regioner genom dynamiska innovationssystem”, det s.k. VINNVÄXT-programmet.
HTA blev inte en av de tre vinnarna i VINNVÄXT, inte heller en av de så kallade ”seven ups” som fick ett
tröstpris i form av ett processtöd under 18 månader på 1,5 miljoner kronor. HTA hade däremot redan tidigare
1
Sökkonferensmetoden är särskilt användbar i processer där många olika aktörer gemensamt skall formulera visioner och
handlingsplaner. Forskare vid Högskolan i Halmstad har mångårig erfarenhet av metoden.
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påbörjat dialogen med VISANU om ett regionalt processtöd och i dialog mellan VISANU och VINNVÄXT
beslutades att ytterligare några processer från VINNVÄXT- programmet skulle få del av VISANU-medel. Under hösten 2003 beviljades därför HTA 750 000 kr i processtöd under perioden januari 2004 - april 2005.
Ytterligare en process, denna gång på regional nivå, blev ett viktigt inslag i det fortsatta arbetet. Under 2003
utformades också det regionala tillväxtprogrammet under ledning av det nybildade kommunförbundet, Region
Halland. Eftersom det redan fanns en tydlig utvecklingsprocess kring hälsoteknik var det enkelt och naturligt att
hälsoteknik pekades ut som ett av tre prioriterade tillväxtområden för Halland. De andra två var livsmedels- respektive upplevelseindustrin. VISANU-medlen tillsammans med tillväxtmedlen från Region Halland utgjorde
nu en bas för att uppgradera hälsotekniksamarbetet under 2004.
Hälsoteknikalliansen sågs som en naturlig utförare/genomförare av tillväxtprogrammets satsning mot hälsoteknik. Det blev dock tydligt att en mer formell organisationsstruktur behövdes för att hantera resurser och
pengaflöden och för att skapa legitimitet. I januari 2004 bildades därför Hälsoteknikalliansens intresseförening
och en omorganisering genomfördes. Föreningens huvudsyfte var dock det samma som den tidigare ledningsgruppens dvs. att utgöra en arena för dialog och samhandling och inte för att ta beslut.
Under våren 2004 annonserar VINNOVA ytterligare en VINNVÄXT-omgång. Efter stor tveksamhet
inom HTA:s ledning beslutas det om medverkan i programmet ännu en gång. Denna ansökan tar sin utgångspunkt från forskningen och behovet av forskningsuppbyggnad vid Högskolan i Halmstad för att på ett bättre
sätt kunna möta den regionala satsningen på hälsoteknik. Alla parter är i detta skede medvetna om att möjligheterna att komma ur processen som vinnare är mycket små. Man bedömer dock att ansökningsprocessen gynnar
utvecklingen av alliansarbetet eftersom man tvingas till fokusering och precisering samt att en ansökansprocess
också ökar samverkan mellan aktörerna.
Samtidigt pågår omfattande aktivitet i alliansarbete med många nätverksträffar och en stor tillströmning av
medlemmar i föreningen, kraftig satsning på information och kommunikation och internationaliseringsarbete.
Mobiliseringen inom flera av de offentliga aktörerna ökar också kraftigt bl.a. inom Hemvårdsförvaltningen i
Halmstads kommun och inom Landstinget Halland. Dessa organisationer gör kraftansträngningar för att stärka sina möjligheter till extern samverkan med näringsliv och högskola. Allt fler FoU-miljöer inom Högskolan
involveras också i olika delprojekt med hälsoteknikinriktning.
Trots att alla parter är medvetna om att möjligheterna är mycket små att få VINNVÄXT-medel stiger förväntningarna under hösten. Inte minst efter den intervju- och presentationsomgång som genomförs av VINNOVAs bedömarpanel och som av HTA:s delegation upplevs som lyckad. När det negativa beskedet kommer
i december om avslag är besvikelsen stor.
Verksamheten inom HTA har skalats upp betydligt under 2004, både vad avser struktur och process. De
nationella processtödspengarna från VISANU upphör i början på 2005 vilket tvingar fram en anpassning till de
betydligt mer begränsade regionala utvecklingsresurserna. Diskussioner startar som handlar om att deltagande
aktörer måste ta ett större ansvar för processen och att ägandeskapet av tillväxtprocessen måste tydliggöras.
Denna process resulterar i att Region Halland tar över ansvaret för det operativa utvecklingsprocessen kring
hälsoteknik. Syftet är att tydliggöra ansvaret och säkra en långsiktig grundfinansiering av utvecklingsprocessen.
Hittillsvarande processledningsgrupp och arbetsgrupp avskaffas och föreningen Hälsoteknikalliansen görs delvis om vid stämman i juni 2005 och alliansen får en betydligt starkare näringslivsinriktning. Samtidigt införs en
ny organisation som består av fyra delar: kärnprojekt, styrgrupp, arbetsgrupp samt föreningen.
Idag följer HTA fortfarande VINNOVAs intentioner och aktörerna representerar de tre trippelhelix-sfärerna men antalet enskilda aktörer har utökats avsevärt. Bland annat ingår Region Halland, Högskolan i Halmstad,
Halmstads och Varbergs kommuner, Landstinget Halland, Innovation Halland samt ett 50-tal företag. Samverkan med bl.a. Högskolan har också inneburit att man har sökt EU-medel dock utan att lyckas fullt ut. Däremot
har man varit mer lyckosam i att få KK-stiftelsemedel bl.a. för projektet ”Trygg hemma” som inkluderar tekniska
produkter och system för att äldre skall kunna bo kvar i sina egna lägenheter under längre tid, i stället för att
behöva flytta till särskilda boenden.
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3.2 KrAftverk Halland

KrAftverk Halland var ett projekt inom KK-stiftelsens2 s.k. expertkompetensprogram KrAft som är en akronym för Kompetens, Reflektion, Affärsutveckling och Tillväxt. Målet med KrAft var att stimulera och utveckla
kvalificerad vidareutbildning och kompetensutveckling för små- och medelstora företag (SMF) genom samverkan med universitet och högskolor. Ett långsiktigt mål var att skapa fördjupat och varaktigt samarbete mellan
högskola/universitet och företag.
I KrAft-programmet har högskolans s.k. samverkansuppgift operationaliserats på ett genomgripande sätt.
Forskare från universitet och högskola har aktivt deltagit i samverkansprocesser med intressenter i det omgivande samhället,
KK-stiftelsen avsatte 60 miljoner kronor för det nationella KrAft-programmet, som när det avslutades hade
nått drygt 625 företag som deltagit i mer än 100 arbetsgrupper med inriktning på att utveckla företaget. Programmet lyckades väl när det gällde att nå mindre företag, totalt 80 % av de deltagande företagen hade färre
än 50 anställda och majoriteten av de deltagande företagen tillhörde industrisektorn. Man lyckades också med
detta program nå ut i hela landet. Totalt har 19 universitet och högskolor varit engagerade i ledningen av KrAftgrupper. (Stridh & Swärdh, 2006 samt Norbäck m.fl., 2006).
KrAft-modellen bygger på att en grupp med fem till sju företag, med två personer i ledande ställning från
varje företag, träffats regelbundet under ett år (totalt ca tolv heldagar, ofta i internatform) och gemensamt arbetar med ett utvecklingstema som företagen tillsammans definierat. Till sitt stöd har varje KrAft-grupp haft innehållsledare, som varit en forskare från högskola eller universitet, och KrAft-handledare, som mer fungerat som
processledare, som haft till uppgift att omsätta KrAft-gruppens behov till ett utvecklingsprogram som skulle
leda till såväl affärsutveckling som kunskapsutveckling. Varje företag har dessutom fått tre dagars aktivt stöd för
något specifikt utvecklingsprojekt eller rådgivning i det egna företaget.

Figur 1. KrAft-modellen (www.kraftprov.nu).

Genom KrAft-programmet har företag dels lärt sig hur man hittar in i högskolan och kan få tillgång till lärosätets
resurser och dels etablerat kontakter som i många fall utgjort början till mer långsiktiga relationer av olika slag.

KrAftverk Halland startar

När KrAft-konsortiet 2002 kontaktade Högskolan i Halmstad för att utvidga programmet med nya högskolor
och företag och till fler regioner öppnades ännu en möjlighet att kunna bidra till den regionala tillväxtprocessen.
En grupp forskare3 såg KrAft-programmet som en intressant arena för kompetensutveckling riktad mot kvinnor i företagsledning och chefsposition. Inriktningen på denna målgrupp sågs även som en utmaning att bryta
2
3

Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling. Se hemsidan www.kks.se

Från ARGUS (Arbetslivsutveckling och Genus), en FoU-miljö vid Högskolan i Halmstad som har sina rötter i
dåvarande Centrum för Arbetslivsutveckling (CAU). Bland forskarna fanns en lång erfarenhet från jämställdhetsinriktat
FoU-arbete med fokus på utveckling av kvinnors företagande och av nära samverkan med konsulter i olika projekt.
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KrAft-programmets dittills manliga dominans.
Ett projektledningsteam bildades enligt KrAft-konceptets modell4 och projektet KrAftverk Halland kunde
starta våren 2002. Projektet omfattade i sin första fas tre KrAft-grupper med 30 kvinnor i ledande positioner
från 28 småföretag i Halland. I en andra fas startade i december 2003 ytterligare två KrAft-grupper med vardera
fem deltagare från offentlig och privat sektor.

Justeringar i KrAft-modellen

Från en tidigare studie om kvinnliga företagares intresse för KrAft (Sökjer-Petersen & Tellas 2002) framgick att
det fanns vissa hinder för kvinnors deltagande i organiserade utvecklingssatsningar. För att verkligen nå kvinnliga chefer och få dem att delta i KrAftverk Halland visade det sig att vissa avsteg från den ursprungliga KrAftmodellen behövde göras. (Se kapitel 7) Det första var medfinansieringen motsvarande halva kursavgiften, ca
40 000 kronor. Om varje företag behövt betala denna avgift utöver den arbetstid de lade ner i projektet hade
antalet deltagande företag sannolikt blivit mindre, förmodligen inte ens tillräckligt för att bilda ett nätverk.
Växtkraft Mål 3 i Halland bidrog med hela den insatsen, och företagens medfinansiering i Kraftverk Halland
bestod av den tid de avsatte för sitt deltagande.
Det andra avsteget från den ursprungliga modellen var kravet på minst två företagsrepresentanter i nätverket.
Vanligtvis består en KrAft-grupp av 5-7 företag som var och ett respresenteras av två personer. KrAft-programmet förordade att två ledande personer från respektive medverkande företag skulle delta i nätverksträffarna.
För KrAftverk Halland var detta krav omöjligt att tillgodose. De kvinnliga cheferna var ofta den enda kvinnliga
chefen på företaget. För att få två representanter från respektive företag hade i så fall grundtanken med homogent kvinnliga grupper fått överges. Eftersom de chefer som ville delta i nätverket normalt sett arbetade i genuint manliga miljöer och nu såg fram emot att delta i en grupp med enbart kvinnor, var varken deltagarna eller
projektledningen beredda att överge idén med nätverk bestående av enbart kvinnor. Från alla de 38 deltagande
företagen och 10 offentliga organisationerna var det endast fyra som representerades av två deltagare.

Deltagandet från offentlig sektor var det tredje avsteget som inom KrAftverk Halland gjordes från
den ursprungliga KrAft-modellen. När ryktet om KrAftverk Halland spreds kontaktades projektgruppen av flera kvinnor på ledande poster inom offentlig sektor som uttryckte sitt intresse av att medverka
i ett projekt för kvinnliga chefer. Eftersom offentlig sektor inte omfattades av KrAft-programmets insatser var detta tyvärr inte möjligt. Dock väcktes tanken på att finna ut ett sätt där erfarenheter mellan
privat och offentlig sektor skulle kunna utbytas. Projektledningen tog kontakt med KrAft-konsortiet
med resultatet att KK-stiftelsen centralt kunde medge att några av organisationerna i KrAftverk Halland fick rekryteras från offentlig sektor.

Deltagarna

De ca femtio kvinnliga ledare som deltog i KrAftverk Halland representerade en mångfald av branscher och
verksamheter. Från den privata sektorn deltog tillverkande företag och tjänsteföretag, t.ex. det lilla ICA företaget
och nätverksföretaget med 80 anställda. Från den offentliga sektorn deltog bibliotek, Försvarsmakten, kommuner och sjukhus. KrAft-deltagarna var verkställande direktörer, marknadschefer, ekonomichefer, kvalitetschefer,
personalchefer, miljöchefer och avdelningschefer.

Process och innehåll

Det övergripande temat för de halländska KrAft-grupperna var kvinnors ledarskap, ledarskapsfrågor och nätverk. Inom detta övergripande tema satte varje KrAft-grupp sina egna mål och valde vilka specifika ämnesområden de skulle fördjupa sig i.
Några exempel på teman som grupperna lyfte fram var; kulturella skillnader, manligt – kvinnligt språk,
informationsteknik, retorik, konflikthantering samt självinsikt och ledarskap. Med gruppernas teman var det
4
Innehållsledare från Högskolan var Agneta Hansson, ARGUS tillsammans med Henrik Barth vid Sektionen för Teknik och
Ekonomi, SET. KrAft-handledare var Mia Swärdh och Kicki Stridh från konsultföretaget Internationell Kompetens AB. Alla fyra med
bakgrund i dåvarande Centrum för Arbetslivsutveckling vid Högskolan i Halmstad.
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KrAft-ledningens uppgift att matcha gruppernas önskemål med lämpliga föreläsare. Bland externa medverkande söktes främst ”experter” med anknytning till Högskolan i Halmstad.
Utbildningen har enligt KrAft- modellen lagts upp som regelbundna nätverksträffar. Grupperna har själva
bestämt över innehållet och formen har inte varit traditionella föreläsningar utan har haft formen av diskussioner där teori och praktik varvas. Förutom dessa kollektiva lärandeprocesser har KrAft-programmet också
innehållit s.k. ”företagsanknutna projekt” en insats designad efter det individuella företagets specifika behov
som inneburit ”expert”-handledning/rådgivning från forskare/lärare/studenter från högskolan motsvarande tre
arbetsdagar.
Utöver de schemalagda KrAft-träffarna ordnades också träffar där representanter från Högskolan informerade om olika slags högskolebaserade resurser som uppdragsutbildning, näringslivsservice, studenters uppsatsarbeten etc. Detta för att öppna dörrarna för fortsatt samverkan efter projekttidens utgång.

3.3 LustH

LustH är en akronym för Livskvalitet genom utveckling, samverkan och tillväxt i Halland. Det var ett regionalt
utvecklingsprojektet som pågick mellan åren 2003-05. LustH-projektet växte fram under slutet av 1990-talet då
sjukskrivningarna i Sverige steg. Kostnaderna för ökad ohälsa drabbade både den enskilde individen och samhället i stort genom höjda offentliga utgifter och minskad tillväxt. I det regionala tillväxtprogrammet betonades att
en satsning på hälsofrämjande arbetsplatser var ett sätt att minska den höga sjukfrånvaron och därmed minska
bristen på arbetskraft. En hög arbetsnärvaro har även betydelse för produktivitet, rekrytering, personalomsättning och kompetensutveckling.
Utvecklingsansvariga personer inom landstinget och regionen visste att problemet med ökad stress och
ohälsa inte är enkelt att angripa. Helhetsförståelse, delaktighet och engagemang är viktiga faktorer för människans välbefinnande. Samhällsstrukturen är uppbyggd så att många offentliga och privata organisationer tar
ansvar för skilda delar av invånarnas välbefinnande. Åtgärder är uppdelade på olika områden. Det saknas ofta
en helhetssyn och möjligheter att samordna och lära av varandra. Erfarenheter och kompetenser som byggs upp
inom respektive organisation, projekt eller ämnesområde kommer sällan andra till del. Spridningen till andra
liknande verksamheter är begränsad.
Dessa utvecklingsansvariga hade även kontakter med forskare inom högskolan och med personer inom
kommun, försäkringskassa och privata näringslivet som sökte nya vägar att minska sjuktalen. De såg att det behövdes en dialog och samverkan mellan samhällets aktörer för att arbeta med viktiga frågor kring hallänningens
livskvalitet. LustH blev därför ett samverkansprojekt med ett gränsöverskridande perspektiv. Tanken var att
nya idéer, metoder och tillvägagångssätt för att förbättra hälsa kan skapas i samverkan mellan olika halländska
aktörer med skilda intressen, resurser och förutsättningar. Inom LustH skulle olika aktörer inom hälsoområdet
mötas för att utbyta erfarenheter, lära av varandra och knyta kontakter. LustH skulle utgöra en knutpunkt för
bl.a. alla de projekt i länet som arbetade med att förbättra hallänningarnas hälsa.
Visionen för LustH kom att bli:
Lägre sjukskrivningstal och bättre hälsa skapar förutsättningar för en stabil och hållbar tillväxt i Halland.
Målen formulerades en bit in i projektet till:
»» Hållbara, gränsöverskridande, nytänkande samverkansformer skall skapas.
»» Medvetenheten om kommunikationens betydelse för utveckling och lärande skall öka. Denna process
skall stimuleras av nya kommunikationsformer och mötesplatser.
»» Helhetsförståelsen för faktorer som påverkar hälsan på arbete och fritid och hur dessa samverkar skall
öka.
»» Kunskapen om vad som stimulerar utveckling och lärande skall öka.
LustH finansierades av Landstinget Halland, Växtkraft Mål 3, Högskolan i Halmstad, Länsarbetsnämnden,
Försäkringskassan och halländska kommuner. Budgeten låg runt fem miljoner kronor. Övriga samarbetspart-
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ners var ett flertal privata företag och offentliga organisationer i Halland. Projektägare var Region Halland.
Ett projektteam rekryterades bestående av tre personer med var sitt huvudansvar: Ledning, administration
och kommunikation. De ansvarade för det operativa arbetet med att arrangera mötesplatser för gränsöverskridande samverkan som skulle stimulera måluppfyllelsen. Projektteamet skulle samordna, stödja, stimulera och ge
inspiration. Dessutom sprida information, förmedla kompetens och nätverk.
En styrgrupp fanns också som hade till uppgift att vara beslutsfattande när det gällde projektets strategi och
ekonomi samt att vara rådgivande och bollplank till projektteamet. Gruppens sammansättning återspeglade de
intressenter som funnits i LustH, från offentlig och privat sektor. I styrgruppen fanns representanter för Region
Halland, Högskolan i Halmstad, Hylte kommun, Försäkringskassan, Stora Enso och Pilkington.
LustH var öppet för alla intresserade och ambitionen var att få så många som möjligt att komma till mötesplatserna och delta i nätverket. Hälso- och miljöansvariga, personaladministratörer, projektledare, arbetsledare,
chefer och anställda med ansvar eller intresse för hälsofrågor. Även egenföretagare, planerare, utvecklare, konsulter var tänkbara deltagare. Inbjudan att delta gick ut brett genom bl.a. annonser i lokalpressen. Deltagarna skulle
komma till mötesplatserna, få inspiration, idéer, kunskaper och kontakter som de sedan skulle ta med tillbaka
till sina arbetsplatser och använda för att utveckla sitt eget hälsoarbete. Deltagarna skulle själva välja inriktning
och metoder inom sin organisation. LustH:s deltagarnätverk växte under de tre åren till över 400 personer, varav
cirka 80 procent var kvinnor.
Mötesplatserna var huvudaktiviteter i LustH. Tolv öppna mötesplatser arrangerades under tre år. Antalet
deltagare varje gång låg mellan 50 och 80 personer beroende på innehåll och lokal. Varje mötesplats hade olika
teman beroende på behov och önskemål från deltagarna själva. Exempel på teman med koppling till hälsa var
natur, kultur, ekonomi, ledarskap och värderingar. Varje mötesplats organiserades på olika sätt men ofta fanns
inslag av både kunniga föreläsare, goda exempel och erfarenhetsutbyte i mindre diskussionsgrupper.
Förutom de tre personerna i projektteamet knöts även tidigt en utvärderare från högskolan till projektet
för att kunna följa och dokumentera processen. Teamet och utvärderaren samarbetade för att lära och utveckla
LustH under tiden. Utvärderaren arbetade interaktivt med formativ utvärdering som metod. Formativ utvärdering betonar process och lärande mer än resultat och kontroll som står i fokus vid summativ utvärdering. I slutet
av varje mötesplats och några månader efteråt, samlade utvärderaren in data om vad deltagarna tyckte var plus
och minus samt vad de gjort av resultatet. Utvärderingsrapporten blev sedan ett underlag för systematiska reflektioner med teamet vilka gav lärdomar om hur nästa mötesplats kunde förbättras. Utvärderingarna blev därmed
ett stöd för att följa upp och utveckla LustH och fungerade som ett aktivt styrningsverktyg för ledningen. LustH
var ett processinriktat projekt, organiserat för ett steg i taget.

15

lärande, ledarskap och jämställdhet i regionala innovationssystem

4. Metod
Projektet ”Lärande, ledarskap och jämställdhet i regionala innovationssystem” har utgått från arbetet med innovations- och utvecklingsnätverk som forskargruppen har varit engagerad i under de senaste tio åren. De har utvecklats och följts av forskare vid dåvarande Centrum för Arbetslivsutveckling (CAU) som i denna verksamhet
utvecklade en interaktiv metodansats. Verksamheten finns beskriven i ”Dialog och handling – tio år med CAU
(Eriksson & Hansson, 1998). Aktiviteterna fortsatta även efter högskolans omorganisering med nya projekt
kring olika samverkansformer. De tre senaste projekten är de som ligger till grund för denna rapport.
Varje utvecklingsnätverk startades och utvecklades i nära samarbete mellan projektdeltagare och forskare
där den gemensamma ansatsen kan beskrivas som interaktiv (Aagaard Nielsen, Svensson, 2006). Denna ansats
är en av många varianter som i viss mån går under den samlande beteckningen ”aktionsforskning”. Klassisk aktionsforskning utgår alltsedan Kurt Lewin från idén att om man vill förstå en problematik, organisation eller
verksamhet, så skall man försöka att ändra den (Reason & Bradbury, 2001). I en aktionsforskningsansats är
avsikten att de som utför studien och de som blir studerade skall komma till någon form av gemensam insikt
om det bästa sättet att uppnå önskad förändring. I detta samarbete mellan forskare och deltagare lär sig båda
partner något om själva processen men också av varandra. Aktionsforskning menar man, har därför inte bara ett
kunskapsintresse utan förespråkar också ett frigörande intresse. Kunskap och förändring går hand i hand.
”Interaktiv forskning” är däremot en skandinavisk – eller till och med svensk – utveckling av aktionsforskning. Även om den interaktiva forskningsansatsen är mångtydig och tolkas och används olika är kärnan forskarnas och deltagarnas gemensamma lärande. Ambitionen är att forska tillsammans och inte om deltagarna
(Aagaard Nielsen, Svensson, 2006). Hur detta sker finns olika åsikter om och variationerna av forskningsprojekt
som tillämpar denna ansats är stor vilket bl.a. de senaste antologierna vittnar om (Aagaard Nielsen, Svensson,
2006). I regel gäller det att organisera arenor eller tillfällen för gemensamt lärande men också utveckling av och
användning av metoder eller tekniker som tillåter detta.
I alla tre projekt tillämpades en interaktiv ansats. När det gäller HTA var deltagare av vår grupp aktiva i både
förarbetet, starten och under en längre tid också i utvecklingen av nätverket. Det innebar organisering av arenor
och mötesplatser för deltagare och intressenter, sammanställning och diskussion av svagheter och styrkor under
utvecklingens gång m.m. Vi organiserade också en workshop med den s.k. SEVIN-ansatsen (Stöd- och Evalueringsverktyg för Innovationsnätverk) som gav information och insikter om hur deltagarna i HTA såg på mål
och syften med verksamheten, resursbehovet, hur man uppfattade projektledningen, hur samverkansprocessen utvecklades samt hur kommunikation och lärande utvecklades (Eriksson & Hofmaier, 2007). Tillsammans
med en senare datainsamling genom intervjuer gav detta tillvägagångssätt betydande insikter i HTA projektets
utveckling vilket regelbundet diskuterades inom forskargruppen. Aktionsforskning karakteriseras av både närhet och distans. Genom att forskaren i regel följer processerna nära, intervjuar och observerar deltagare och på
detta sätt får nära inblickar i hur deltagarna resonerar och handlar, riskerar han/hon att förlora översikten. Det
är därför lämpligt att man, så att säga, tar ett steg tillbaka och tillsammans med andra forskare reflekterar över
vad man har sett eller hört och hur man skulle kunna tolka detta. HTA-utvecklingsprocessen har pågått under
relativt lång tid och där vi i varierande grad var engagerade. För att skapa denna reflektionsprocessen, hade vi regelbundna möten med deltagande forskare och personer som på annat sätt hade insyn i utvecklingsprocessen.
När det gäller projektet LustH var utgångspunkten att projektet som initierades och genomfördes av Region
Halland, engagerade en forskare från högskolan för att följa projektet. Forskaren i fråga föreslog en interaktiv
ansats vilket innebar kontinuerliga datainsamlingar i samband med projektets olika aktiviteter, samt ytterligare
datainsamling i form av intervjuer, vars analys sedan diskuterades med projektledningen. På detta sätt skedde ett
genuint lärande mellan projektledningen och forskaren vilket finns beskrivet i olika rapporter (se www.lusth.se).
I KrAftverk Halland har fem grupper med vardera cirka tio kvinnor i ledande ställning från företag och offentliga förvaltningar från hela Halland träffats regelbundet under en period av ett år och gemensamt arbetat
med ett utvecklingstema som företagen tillsammans definierat och som hade koppling till företagens affärsutveckling. Till sitt stöd har KrAft-grupperna haft ett ledningsteam som bestått av två forskare från Högskolan i
Halmstad samt två affärsutvecklingskonsulter med praktisk vana av att arbeta med småföretagsutveckling. Forskarna har haft huvudansvaret för innehållet medan konsulterna haft en mer administrativ och handledande roll.
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Tillsammans med konsulterna fungerade forskarna som processledare och gick tillsammans med deltagarna
från näringsliv och förvaltningar aktivt in i en samverkansprocess som betonade företagens behov och som utgick ifrån den praktik där företagen befann. Den pedagogiska modell som tillämpades i KrAft har byggt på
dialog och gemensamt lärande där forskare och praktiker lärt av varandra.
En av forskarna i projektet har alltså varit med att både starta och genomföra projektet KrAftverk Halland
vilket har inneburit att hon deltagit och påverkat processen och samtidigt försöker distansera sig och analysera
och diskutera den.
Projektet ”Lärande, ledarskap och jämställdhet i regionala innovationssystem” har på detta sätt formulerats som ett metaprojekt där de tre enskilda projekten utgör grunden för analyser och reflektioner över hur
sådana projekt organiseras, hur lärande sker och vilka jämställdhetsfrågor som är viktiga att diskutera. För att
få ytterligare material har ytterligare intervjuer med deltagare och organisatörer av projekten genomförts samt
annat material insamlats och dokumenten granskats. Forskargruppen har regelbundet träffats och beskrivit och
reflekterat över de enskilda projektens utveckling och de slutsatser som man kunde dra. Delar av sådana reflektionsmöten har genomförts tillsammans med deltagare i de enskilda projekten.
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5. Samverkan, organisering, styrning samt ledning5
Begreppet ”samverkan” tillhör de mest använda begreppen där det betyder samhandling mot ett gemensamt
mål. En sökning på nätet ger exempelvis över 6 miljoner träffar och berör naturligtvis hela spektrum av samverkan men det förefaller som om tonvikten ligger på samverkan mellan organisationer. Det är också tydligt
att samverkan är ett uttryck som används i den politiska och förvaltningssfären. Samverkan ses som både ett
generellt mål och som ett medel och hör därmed till de centrala begreppen i nutida governance tänkande. Governance kan ses som ett samlingsbegrepp för styrning av (politiska) verksamheter då flera aktörer är inblandade.
Begreppet är statsvetenskapligt och har utvecklats som kontrast till det tidigare dominerande perspektivet kring
government där styrningen av offentlig verksamhet enbart ansågs ske inom de politiska institutionerna. (Koiiman, 2003; Pierre, 2000) Utmärkt för governance är organiseringen i nätverk, ibland specifika partnerskap,
kortare projekt mellan olika aktörer och samverkan mellan privata och offentliga aktörer vad gäller finansiering
och genomförande av offentlig politik.
Ett typiskt exempel på samverkan som mål och medel är högskolans s.k. tredje uppgift. Den innebär att
högskolorna vid sidan om utbildning och forskning skall samverkan med det omgivande samhället. Samverkan
innebär bl.a. kontakt och samarbete med företag, myndigheter, förvaltningar, skolor, föreningar och organisationer. Exempel på konkret samverkan är forskningssamarbete, uppdragsutbildningar, medverkan i nätverk,
populärvetenskapliga föreläsningar etc.
Samverkan som uttalat mål är relativt okontroversiell. Begreppet används som ledbild som är riktningsgivande och begreppet har en positiv klang. Däremot kan det ganska snart bli problematiskt när man vill genomföra samverkan. Med vem skall man samverkan? Hur skall samverkan genomföras, det vill säga organiseras? Hur
skall målen med samverkan bestämmas och följas upp? Utmärkande för samverkan är just att man samhandlar
med organisationer och företag som är självständiga och som man normalt inte har formella relationer med som
avtal eller dyl. Det kan visserligen finnas modeller för samverkan men det finns också ett fritt utrymme som tillåter egna varianter av samverkan.
Modeller för samverkan kan utformas olika beroende på inom vilket område samverkan förväntas förekomma. På detta sätt har exempelvis inom vård och omsorg eller socialvården olika modeller utvecklats och tillämpats. Inom det relativt nya politiska ambitionen att skapa tillväxt genom samverkan börjar också utkristallisera
sig tydliga ansatser.

5.1 Några viktiga ansatser och begrepp

Det finns ett antal modeller och ansatser som är aktuell. En del av dessa förefaller vara framsprungit mer eller
mindre organisk ur en praxis som kan ha djupgående historiska rötter, andra förefaller ha en mer eller mindre
vetenskaplig grund vars olika element sedan omformas till praktiska modeller.
Här är det dock viktigt att klargöra vad det är för slags modeller och begrepp som man rör sig med. Som
forskare använder vi begrepp som ett slags verktyg i syfte att beskriva och analysera det som vi vill undersöka. Vi
definierar begreppen, kombinerar olika begrepp och ger dem vissa begreppsliga egenskaper beroende på vilka
teoretiska ansatser vi vill använda. Det är därför naturligt att sådan användning kräver viss noggrannhet. Men
vetenskapliga begrepp utgörs i stor utsträckning av vardagsspråkliga uttryck och används därför också i andra
sammanhang. Men där får dessa språkliga uttryck en annan funktion. Begrepp som ”kluster”, ”innovationssystem” eller det ännu mera aparta begreppet ”trippelhelix” har kommit från det akademiska området men används
också av politiker och myndigheter. Politiker och tjänstemän i myndigheter använder sådana begrepp inte för
att beskriva och analysera viss förhållanden utan syftet är att peka ut en riktning och stimulera oss medborgare
att gå i denna riktning.
Innovationssystem, kluster, trippelhelix-formationer och liknande begrepp används alltså i olika sammanhang
och i olika syften vilket har viss betydelse när det gäller att beskriva och förstå organiseringen och ledningen
av samverkansformationer. I den fortsatta redogörelsen för dessa ansatser kommer vi också att illustrera skilda
definitioner.
5

Detta kapitel är skrivet av Bernd Hofmaier.

18

lärande, ledarskap och jämställdhet i regionala innovationssystem

5.2 Innovationssystem

Ett av de centrala begreppen i diskussionen om tillväxt är ”innovationssystem”. Begreppet utvecklades i samband
med att europeiska forskare började intressera sig för Japans sätt att organisera sin produktion, vilket framstod
för besökarna som både nytt och framgångsrik (Freeman, 1987). I betydelsen ”nationellt innovationssystem”
gjorde sedan begreppet en resa genom både akademiska institutioner och organisationer som OECD vilka bidrog till spridningen till enskilda länders myndigheter. Idag skiljer man ibland mellan nationella och regionala
innovationssystem respektive sektoriella system (Asheim, m.fl., 2005). Gemensamt är en systemsyn, det vill säga
insikten att innovationer utvecklas och genomförs genom ett nätverk av olika aktörer som får stöd av ett institutionellt ramverk (Edquist 1997). Begreppet som tidigare har varit relativt precist definierat, har dock även i sin
akademiska användning tunnats ut och definieras idag som:
SI = system of innovation = the determinants of innovation process = all important economic, social, political, organizational, institutional, and other factors that influence the development, diffusion, and use of
innovations (Fagerberg m.fl., 2004).
VINNOVA, som använder begreppet som en av grundbultarna i sin verksamhet, definierar innovationssystem
på följande sätt:
Aktörer inom forskning, näringsliv och politik/offentlig verksamhet som i samspel genererar, utbyter och
använder ny teknik och ny kunskap för att skapa hållbar tillväxt genom nya produkter, tjänster och processer. (www.vinnova.se).
Som synes finns i detta sätt att använda begreppet en tydlig aktörs- och processinriktning samt ett tydligt mål i
form av hållbar tillväxt.

5.3 Kluster

Bland mångfald av begreppen som beskriver geografisk baserade interaktionsnät mellan företag och andra organisationer, framstår kluster som det mest använda begreppet (Asheim m.fl., 2006). Att vi tar upp klusteransatsen
här har att göra med att klusteransatsen alltmer kopplas samman med organiseringen inom ramen för ett innovationssystem.
Klusterbegreppet introducerades i början av 1990-talet genom främst Michael Porters arbeten (Porter,
1998), och det var kanske främst genom Porters användning av begreppet som del i en industriell strategi i
boken The Competitive Advantage of Nations (Porter,1990), som begreppet fick en vidare spridning. Tillsammans med andra medarbetare (Enright m.fl., 1998) har sedan klusteransatsen utvecklas vidare, men också lett
till en hel del begreppsförvirring (Martin & Sunley, 2003). Den mest kända beskrivningen av den av Porter
ursprungligen publicerade modellen som går under namnet Porters diamant, beskriver fyra faktorer som avgör
ett klusters dynamik och utvecklingskraft (Porter 1990).

Figur 2. Porters diamant.
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De fyra faktorerna är enligt Porter dels produktionsfaktorförhållanden det vill säga arbetskraftens kunskaper och
färdigheter, det tekniska kunnandet som finns i företagen m.m. Dels efterfrågeförhållanden det vill säga hur krävande och utvecklat kunderna är. Dels relaterade företag det vill säga hur kunniga och krävande leverantörer är.
Och slutligen företagsstrategi, struktur och rivalitet, där Porter menar att konkurrens är viktig mellan företagen.
Tillsammans driver dessa faktorer innovationer och utveckling i kluster.
Problemet med klusteransatsen är dock en grundläggande oklarhet över om ett kluster är ett funktionellt eller
geografisk begrepp även om det i slutänden förefaller omfattar båda perspektiv. En vanlig definition av kluster
är följande:
Ett kluster kan generellt definieras som ett antal samlokaliserade företag i en region som drar nytta av varandras närhet genom att de skapar en gemensam arbetsmarknad, insatsvaruleveranser mellan företagen
och/eller informations- och kunskapsöverföring. (REF?)
Denna definition omfattar båda perspektiv och brukar användas i klusterbeskrivningar och –analyser. Även
detta begrepp har vunnit insteg i politikers och myndigheters arsenal av ansatser och medel, men i detta fall är
det NUTEK som använder ansatsen i sitt regionala klusterprogram. Här definieras kluster som:
Kluster utgår från geografiska koncentrationer av företag, offentliga och andra aktörer som både konkurrerar och samverkar. (www.nutek.se)
Även här finns en tydlig inriktning på geografisk koncentration och samverkan mellan olika aktörer men där
offentliga aktörer anses vara viktiga.

5.4 Trippelhelix

Ett av de mera aparta begreppen i floran av begrepp som karakteriserar samspelet mellan aktörer är Triple Helixansatsen eller som den på svenska heter, trippelhelix-modellen. Modellen introducerades i början av 2000-talet av
Henry Etzkowitz och Loet Leydesdorff för att beskriva samspelet mellan näringslivet, universiteten och staten
som historisk sett kunde ta sig olika former. Den suggestiva bilden för detta formulerades i termer av DNA-spiralen men i detta fall såg man vridningar av tre spiraler som under historiens gång kunde utveckla olika relationer
till varandra. Ett exempel i Sverige är samspelet mellan dåvarande företaget ASEA, KTH och dåvarande Kgl.
Vattenfallstyrelse som ledde till utveckling av kvalificerade elektrotekniska produkter som kom att få både samhälleligt nytta och betydelse för ASEAs fortsatta kompetensutveckling inom energiområdet. Även om denna
form av samverkan idag inte fungerar längre, finns elementerna för samverkan kvar. Som Etzkowitz skriver:
Trippelhelix-teorin innebär att samspelet mellan högskola, näringsliv och stat/myndigheter är nyckeln till
förbättrade villkor för innovation i ett kunskapsbaserat samhälle. Näringslivet ingår i trippelhelix som produktionsplats; staten som regelgivare och garant för stabiliteten i samarbetet och utbytet; högskolan som källa till ny
kunskap och teknologi – den återskapande principen i en kunskapsbaserad ekonomi. (Etzkovitz, 2005 s.13).

Figur 3.Trippelhelix-modellen.
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Trippelhelix-ansatsen har också fått visst genomslag i den akademiska diskursen genom bl.a. ett flertal internationella konferenser och regelbunden publicering i centrala tidskrifter men har därmed också genomgått vissa
förändringar. Bland annat har man nu diskuterat samspelet mellan de tre sfärerna och kommit fram till, vad som
nu kallas ett tredje alternativ: … där de tre sfärerna behåller sina särdrag och egna identiteter men också träder in i
varandras roller. (sid 19 ff)
I den akademiska diskussionen är trippelhelix-ansatsen – liksom liknande modeller – utsatt för kritiska
granskningar och på intet viss en självklar teori. Däremot har förespråkarna av denna ansats lyckats väl att få
gehör för sina idéer bland politiker och myndigheter. Även här är det VINNOVA som har anammat ansatsen
och stött forskningen kring trippelhelix. VINNOVA beskriver trippelhelix-ansatsen på följande sätt:
Ett effektivt samspel mellan forskare, företag och politik/offentlig verksamhet för ömsesidigt lärande
och nyttiggörande av det samlade kunnandet är centrala för att ett innovationssystem ska fungera
väl. Det är framför allt mellan dessa tre typer av aktörer - Triple Helix - som samspelet måste fungera väl för att innovationssystem ska ge stora effekter på tillväxten i landet. Ett samspel som fungerar bra ger goda förutsättningar för samarbete och stora mervärden för alla inblandade parter.
								
(www.vinnova.se)
Även här betonar VINNOVA samspelet mellan olika aktörer som förväntas leda till tillväxt men har också lagt
in en ny tolkning. Sfären ”Politik” som egentligen innehåller statens regelsättande funktioner, har utökats med
”offentlig verksamhet”. I andra sammanhang menas med detta myndigheter och offentliga organisationer, det
vill säga förvaltningar och företag. Därmed uppstår ett problem. I sfären ”Politiken” sätter man vissa regler och
skapar vissa förutsättningar för att ett samspel skall komma igång, medan ”offentliga organisationer” kan vara
både organisationer som har till uppgift att förverkliga en viss politik men också organisationer som konkurrerar
med privata företag på en marknad. Villkoren för att göra detta kan dock vara olika.
Som redan nämnts, kan modellerna eller ansatserna tolkas olika och tillämpas inom ett visst friutrymme.
Detta innebär för en myndighet som VINNOVA en intressant roll. Organisationen förväntas uppträda som
förmedlare mellan den akademiska diskussionen och den praktiska verkligheten på regional och lokal nivå. På
denna nivån finns också föreställningar om hur samverkan skall bedrivas och man har i regel också en historik
att hänvisa till. Rollen av att tolka vad som pågår i den akademiska sfären och tolka hur samverkanspraktiken
på regional nivå utformas, var från början inte klar, men har antagligen utvecklats vilket senare rapporter från
VINNOVA visar (Christensen, Hallencreutz et al., 2007). Men från början har det varit oftast mer eller mindre
färdiga modeller som exempelvis trippelhelix-formationer som föreslogs och till och med krävdes om man skulle
få finansiellt stöd. På detta sätt har man påverkat både organiseringen och styrningen av lokala och regionala
utvecklingsansatserna.

Hälsoteknikalliansen som samverkansprocess

Hälsoteknikalliansens början hade, som redan nämnts, sitt upphov i ”Innovationsstaden”, ett projekt som drevs
i samverkan mellan Halmstads kommun, näringsliv, Högskolan i Halmstad och Försvarsmaktens Halmstadskolor, med visionen att Halmstad skall bli ett självklart centrum för innovativa företag inom utvalda verksamhetsområden. Formerna för denna samverkan följde tidigare samverkansinitiativ som förekom sedan lång tid
mellan organisationerna. Det vill säga man försökte hitta organisationer och representanter för dessa som var
intresserade och ville arbeta för denna sak. Kommunen och högskolan var här de självklara deltagare, medan
försvarsmaktens skolor genom sin utbildningsverksamhet och tekniska kompetens också sågs som viktig.
I och med att VINNOVA kom med sitt erbjudande att finansiera ett s.k. pilotprojekt, föreslog man också
vissa mer formella samverkansformer. Bl.a. skulle samverkan ske i form av en trippelhelix-formation där aktörerna skulle representera näringslivet, högskolan och offentlig sektor. Hur deltagare från denna sektor skulle
väljas gav man dock inga direkta anvisningar om. Annars är just sfären ”samhälle” – eller som den hette tidigare
hos Etzkowitz, ”state” – oklar. Man kan här tänka sig att ”samhälle” består av organisationer som har inte bara
verkställande uppgifter som förvaltningar eller myndigheter utan också regelsättande uppgifter. Men i detta
fall är det snarare frågan om medverkan av förvaltningar och i viss mån myndigheter. I vilket fall som helst har
modellen för trippelhelix, om inte tvingande föreskrivits så dock föreslagits.
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Denna samverkansmodell var för de regionala aktörerna självklar genom de samverkansprojekt som aktörerna tidigare har varit engagerat i. Det är också viktigt att framhäva att det inom högskolan har funnits intresse för
och grupper som har studerat sådana samverkansformer och var tämligen insatt i olika modeller. VINNOVAs
program VINNVÄXT som kom att finansiera denna satsning var dock också osäker över vilka slags samverkansmodeller som man skulle föreslå. Exempelvis fanns det också varianten ”innovationssystem” som en tydlig
modell för samverkan. Dessa modeller var också mest kända av forskare vid högskolan vilket ledde till att deras
bild av hur samverkan skulle ske, kom att dominera i början. Först senare erbjöd VINNVÄXT processtöd till
presumtiva sökande där man på ett tydligare sätt introducerade trippelhelix och innovationssystemstänkande.
Samtidigt föreslår NUTEK som är den andra organisationen som stöder företag, att samverkan bör ske i
form av klusterbildningar. De två organisationerna hade blivit till och omorganiserats som följd av en större omorganisation av statliga myndigheter och försökte hitta sina verksamhetsområden. Organisationernas respektive
uppgifter och områden för stöd har inte varit klara och man förde diskussioner hur stödverksamheten skulle
organiseras. Man hade också gemensamma projekt vars syfte var att försöka lära sig mer om olika samverkansformer, exempelvis VISANU–programmet.
På detta sätt kombinerades VINNOVAs trippelhelix-modell med idéer om klusterbildningar. Även om det
inte har varit tydlig från början, så kom föreställningen om att företagen i VINNVÄXT-programmets ansökningar borde bilda eller forma kluster bli viktig om man skulle ha en chans att få medel. Detta var ett argument
som blev ännu tydligare som grund för den andra ansöksomgången.
Som framgår lämnade HTA in två ansökningar till VINNVÄXT programmet. Både två avslogs. Vad var det
för svagheter eller fel ur ett samverkansperspektiv? I första fallet följde ansökan VINNVÄXT-programmets tre
krav, det vill säga att man skulle beskriva ett uthålligt tillväxtområde; att man skulle organisera en uthållig samverkansformation som följer trippelhelix-tänkandet; samt att man kan visa en tydlig lärstrategi. Dessutom var
utgångspunkten för ansökan VINNVÄXT-programmets intentioner som bl.a. innebar att man också kunde
tänka sig att finansiera och stödja s.k. embryonala ansatser. Detta tolkades som att satsningar uppfyllde alla de
ovannämnda krav, även om själva sättet att söka medel var för flertalet aktörer något nytt. Det traditionella sättet
har annars varit att man exempelvis inom en region förankrar bland de viktigaste aktörerna ett projekt och ser
detta som, om inte en garanti, så dock en ansökan som kan räkna med en stor chans att få medel beviljat. Även
om VINNVÄXT-programmet uttryckligen såg ansökningarna som en tävling, kom avslaget vid den först ansökningen ändå som en överraskning. Reaktionerna var också tydliga i linje med hur man såg på traditionella ansökningar om medel. Speciellt från kommunal och annan offentligt verksamhet var man till och med upprörd
över att man inte fick medel, speciellt som ”allt var väl förankrat”. Det är kanske här vi ser den stora vattendelaren när det gäller allokering av stödmedel istället för förankring som kriteriet blir tävlan mellan sökande viktig.
Detta accentuerades ytterligare vid det andra ansökningstillfället, där VINNVÄXT-programmet betonade att
det handlar om en tävlan.
Inför den andra ansökningsomgången försökte man ”göra sin läxa” och arbetade med hälsoteknik som ett
tillväxtområde. Det innebar bl.a. att fler företag kom med i nätverket samt att Region Halland tog på sig en
större roll. Dessutom blir alltfler forskningsmiljöer inom högskolan engagerade och Halmstads kommuns hemvårdsförvaltning blir en viktig aktör och inleder samverkan med viss tekniska utvecklingsmiljöer. Man kan alltså
säga att utvecklingen har gått i riktningen som VINNVÄXT programmet anger även om alltfler blev medveten
om att chanserna att få medel var små. Förväntningarna ökade främst på grund av att intervjuerna som programmet genomförde, förmedlade en mycket positiv syn. Därför var besvikelsen stor när avslaget kom. Även nu var
VINNVÄXT-programmet i stora drag positiv men menade att forskningsanknytningen var för lite eller snarare
att forskningsdelen var för svag. Att det fortfarande var en embryonal satsning tillmätes ingen betydelse. Det var
också uppenbart att de ansökningarna som beviljades medel var stora satsningar kring universiteten och med
en tydlig och strategiskt rätt tillväxtinriktning. Även om HTA gruppen började se det nya i själva sättet att söka
medel och också agerade därefter, kom kritik kring själva tävlingsidéen. Det var för flertalet deltagare uppenbart
att kriterierna för tävlingsmomentet var oklara och framförallt fanns det en misstanke att det trots allt också
andra överväganden kom in i beslutet.
Ytterligare en process, denna gång på regional nivå, blev ett viktigt inslag i den fortsatta processen. Under
2003 utformades också det regionala tillväxtprogrammet (RTP) under ledning av det nybildade kommunalförbundet, Region Halland. Eftersom det redan fanns en tydlig utvecklingsprocess kring hälsoteknik var det enkelt
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och naturligt att hälsoteknik pekades ut som ett av tre prioriterade tillväxtområden för Halland. De andra två
var livsmedel- och upplevelseindustri. VISANU- och LNU-medlen tillsammans med tillväxtmedel från Region
Halland utgjorde nu en bas för att uppgradera hälsotekniksamarbetet under 2004. Man fick även ett visst ekonomiskt stöd från THURE-programmet, vilket är ett regionalt samverkansprogram som har tillkommit och
externfinansierats genom LFTP (Landstingens Fond för Teknikupphandling och Produktutveckling).
Idag följer HTA fortfarande VINNOVAs intentioner och aktörerna representerar de tre trippelhelix-sfärerna men antalet enskilda aktörer har utökats avsevärt. Bl.a. ingår Region Halland, Högskolan i Halmstad,
Halmstads kommun, Varbergs kommun, Landstinget Halland, Innovation Halland samt ca. 50 företag.

Organiseringen av HTA

Samverkansformer är komplexa fenomen. De växer i regel fram på ett mer eller mindre organiserat sätt och kan
beskrivas som processer som är planerade eller organisk framvuxna. De kan också beskrivas i termer av innehåll,
det vill säga med avseende på deltagare, relationer mellan deltagare, ledning m.m. Slutligen har, som anförts
tidigare, samverkansformer olika funktioner, det vill säga syften och mål och kan därmed beskrivas eller bedömas
därefter. Genom att samverkansformerna är komplexa och genom att mångfalden av samverkansformerna är
stor, är det inte förvånande att litteraturen kring dessa fenomen är omfattande. Man kan också med viss rätt säga
att det inte finns någon enhetlig teoribildning kring vare sig detta fenomen som helhet eller centrala aspekter av
samverkansformerna, även om det har gjorts försök att sammanfatta kunskaperna kring dessa former (Nohria,
1992; Huxham, 2005; Sydow, 2001). Snarare har enskilda discipliners teoriansatser använts för att beskriva och
förklara samverkansformer och processer när de började ses som nya och i praktiken tillämpade. Ett typiskt exempel är Powell (1990) som ser nätverk som hybrider mellan organisation och marknad och därmed intressanta
att studera med teoretiska ansatser som annars tillhör respektive område.
Problemet att organisera innovations- och utvecklingsnätverk har sin grund i frågan om det är överhuvudtaget möjligt att organisera innovationsverksamhet. Därmed går frågan ännu längre tillbaka till vad innovationer
är, och hur innovationer skapas. Utan att gå djupare in på detta kan man kort konstatera att definitionen enligt
Nationalencyklopedin är enkel:
Innovation (lat.) att åstadkomma något nytt - ett förlopp genom vilket idéer beteenden, ting och tillvägagångssätt vinner insteg i ett samhälle och sedan sprids där (NE)
Det handlar alltså som synes inte om uppfinningar utan om idéer, produkter, tjänster som skall komma ut på
marknaden eller på annat sätt användas. Därför finns i denna syn en tydlig koppling till affärsutveckling och
entreprenörskap (ref ). Innovationsprocessen har tidigare setts som linjär, det vill säga från uppfinning, idé eller
grundforskning över tillämpad forskning till prototyp och marknad, eller vad som vissa kallar ”första generationens innovationsperspektiv” (Frankelius, 2005). Idag är en vanlig uppfattning att detta perspektiv måste kompletteras med en systemisk syn på innovation, som då konsekvent betecknas som ”andra generationens innovationsperspektiv” (Frankelius, 2005, s.222). I innovationsprocessen är många aktörer engagerade och processen
kännetecknas av många feedbackslingor (Kline, 1986).
Denna systemiska syn, med många olika aktörer inblandade, ställer problemet på sin spets. Kan man organisera innovationsverksamheten? Kring detta finns ingen entydig uppfattning, i mycket förefaller det vara ett
empiriskt problem och en uppfattning bland många politiker är att man åtminstone skulle kunna skapa villkor
för att innovationer kommer fram (Uhlin, 2005). En modell för främjandet och organiseringen av innovationer
är den tidigare redovisade modellen om trippelhelix. Den är dock, liksom andra modeller, generell och övergripande och måste tolkas och i praktiken prövas.
För HTA var det från början självklar att inrätta en styrgrupp och en arbetsgrupp med en informell ledare
från högskolan. Styrgruppen var sammansatt med deltagare från alla tre trippelhelix-sfärerna. Projektledaren
kom från högskolan men var inte formellt utsedd utan tog snarare på sig rollen som samordnare och ”facilitatorn”. Genom att VINNOVA inledningsvis först och främst vände sig till högskolorna och genom att högskolan i Halmstad hade erfarenheter från nätverksprocesser, fick också högskolesfären, åtminstone i början ett visst
övertag.
Först under ett senare skede tillsattes en formell projektledare. I och med att Region Halland tog på sig en
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större roll kom också verksamheten organiseras om och man inrättade dels en förening där företag är medlem;
en styr- och en arbetsgrupp, samt ett antal kärnprojekt där deltagarna arbetar gemensamt i projekt exempelvis
IT baserade system för hemvården.
Innovations- och utvecklingsnätverk består i regel av deltagare som av olika orsaker och med olika syften frivilligt deltar i verksamheter där de förväntar sig att få någonting, för dem viktig, tillbaka. Man kan därför också
se sådana nätverk som en del av enskilda deltagares strategiska överväganden (Hofmaier, 1993). Ett företag eller
annan deltagare vill få uppnå någonting för sin egen verksamhet och söker sig därför till andra deltagare för att
tillsammans med dessa nå sina syften. Som Chisholm skriver:
Ett nätverk består av ett antal självständiga organisationer som tillsammans kan uppnå ett mål som de
inte kan var för sig (Chisholm, 1998:xxi).
Nätverksbegreppet är dock än så länge oskarp och spänner över en skala på vars ena ände är en kontaktstruktur
bestående av individer eller organisationer som kan betecknas som nätverk, medan på den andra änden finns
fasta samverkansformer (Emirbayer, 1994,). Innovations- eller utvecklingsnätverk som är regionalt baserade
placeras någonstans på denna skala och består oftast av fasta samverkansnoder som är inbundna i andra kontaktnätverk i en region (Cooke, 2001). HTA får ses som en blandning av kontaktnätverk och innovations- och
utvecklingsnätverk som håller på att utveckla mera fasta relationer mellan åtminstone vissa aktörer.
Det är också klart att företagen och organisationer som är söker sig till HTA har olika bevekelsegrunder,
mål och syften med delta. Här har vi exempelvis företag som vill vara med för att få kontakter utan för den skull
ha specifika föreställningar om hur man vill använda dessa kontakter. Ett typiskt exempel är ett företag som är
med i nätverket främst för att samla in kunskap. Det finns företag som söker hjälp för att utveckla sina produkter
och där man föreställer sig att högskolan kan tillhandahålla denna kompetens. Och det finns företag som har
egna produkter och som i medlemskapet ser en möjlighet att marknadsföra dessa. För organisationer inom den
offentliga sfären är syften att delta också olika. Så är exempelvis deltagandet för Region Halland viktigt då hälsoteknikområdet framstår som ett viktigt tillväxtområde och stöd till företagen kan leda till tillväxt. Kommunens
förvaltningar å andra sidan fungerar som brukare av produkter och tjänster och har ett intresse att delta. Man
kan detta illustrera med följande tabell (Huxham, 2005, s.62) .

(Ur en av deltagarnas
perspektiv)
Samverkans mål
och syften

Uttalade

Förmodade

Syftet med samverkan

Dolda
Definitionsmässigt uppfattningar om samverkans mål
– kan inte döljas

Aktörernas/organisationers
mål och syften

Vad varje aktör/organisation förväntas få ut för sig själv av samverkan

Individuella mål
och syften

Vad varje individ vill få ut för sig själv av samverkan

Tabell 3. Mål och syften med samverkan och medverkan.

Tabellen används i första hand för att reda ut och visualisera samverkans mål/syften i praktiskt arbete men kan
också användas för att identifiera aktörernas olika mål och syften. Dessa mål och syften kan vara uttalade, förmodade, antagna eller outtalade samt dolda. ”Samverkans mål och syften”, det vill säga varför organisationer i
allmänhet inleder samverkan är i regel uttalade. Det finns dokument och annat material där man fastslår varför
man vill samverka. Inför ansökan till VINNVÄXT-programmet samlades alla aktörerna i alliansen till en sökkonferens vid Högskolan i Halmstad den 4 december 2002 för att gemensamt definiera vision och lägga grunden till ett mångårigt handlingsprogram. Det var vid detta möte som samarbetets namn, Hälsoteknikalliansen,
slogs fast samt som Alliansens vision formulerades:
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Vi skall utveckla och stärka området hälsoteknik så att vi på 10 års sikt är en ledande region för utveckling
av produkter och tjänster inom hälsoteknik.
Liknande konferenser organiserades år 2002 (Spenshult) samt år 2004 (Arild). Man kan naturligtvis också utgå
från att det finns vissa förmodande mål och syften men då får man antagligen vara ganska så konspiratorisk lagt.
Men det kan finnas andra samverkansformationer där det kan förekomma förmodade eller kanske till och med
dolda mål. I HTA:s fall och i liknande innovationsnätverk får man utgå från att olika deltagare har deklarerat
ett gemensamt mål. Det är därmed också per definition inte möjligt att dölja uppfattningarna åtminstone vad
gäller samverkansformationen som helhet.
Aktörerna, i detta fall organisationer, kan ha både uttalade, förmodade och dolda mål. De skiljer sig från
samverkans mål och handlar egentligen om vad varje organisation vill få ut av samverkan. Det kan handla om
allt från mycket konkreta syften som att få tillgång till kunskaper för att utveckla någonting till mer allmänna
syften som att ”bara vara med”. Men viktig är att det inte är så enkelt som att reducera målen med att vara med
i en samverkansformation till det kända uttrycket ”what’s in for me?”. Det handlar om mål och syften som på
många olika sätt kan uttryckas av organisationer och eventuellt kopplas till nytta. Mellan målen och syfte och
samverkansprocessen finns dock en koppling. Att ha dolda mål och syften utan att samtidigt ha explicita mål
och genom dessa bidra till samverkans mål är antagligen inte möjligt. Att ha en dold agenda är ingen bra grund
för utveckling av förtroende och tillit.
För företagen är detta relativt enkelt: de är med för att i första hand få tillgång till resurser de annars inte har
eller kan få. Det kan också handla om att få allmän information eller kanske till och med bara att få vara med i
ett sammanhang utan att direkt kunna peka på en direkt nytta. Här finns många varianter och målen och syften
kan variera över tid. Problemet är att få reda på de förmodade målen och syften som säkerligen förekommer.
Indikationer att sådana finns, kan man finna i uttalanden som sker under hand och vid informella tillfällen som
exempelvis ”…det är bra att vara med, men egentligen handlar det mest om att få veta vad som händer”. Ännu
svårare är det naturligtvis att ta reda på dolda syften. De finns säkerligen men kan bara avslöjas genom att observera vissa handlingar eller beteenden. Aktörer kan exempelvis uttala vissa syften med sitt deltagande men i
sin medverkan sker kanske ingenting annat än att man är med vid träffarna utan att egentligen bidra med något
eller kräva något. Intervjuerna med representanter för företagen visar också att det de flesta uttrycker ganska så
allmänna motiv för att vara med i HTA. Det uttrycks genom uttalanden som ”det kan vara bra att få information”, eller ”att få kontakter”.
Organisationer som deltar i samverkansprocesser blir i regel representerade av individuella deltagare även om
enskilda individuella personer också kan delta. Även här kan mål och syften handla om allt från individuella karriäraspirationer till att man utför organisationens uppdrag. Ett typiskt sådant individuellt syfte skulle kunna vara
att utveckla en produkt (uttalat); kunna få chansen att delta i företagsbesök här eller utomlands (outtalat); eller
få eller ta reda på vad andra gör (dold). Företagen som deltar i HTA är mestadels små- och medelstora företag
där ägaren deltar i HTA. I större företag måste representanten för företaget förankra idéer och handlingar i företagsledningen. Man kan här tänka sig att det kan förekommer både uttalade och outtalade syften. Problemet
kan bli ännu tydligare för offentliga organisationer som vanligtvis har en politisk styrning.
Det innebär också att organiseringen är problematisk. Till skillnad från traditionella organisationer som är
formella, rutinstyrda, med hierarkiska former och auktoritetsstyra relationer är nätverk informella, med ”platta”
organisationsformer och reciproka relationer (Svensson, 2000, s.33; Ahrne, 1994). Det innebär därmed också
en viss dynamik för nätverken. Man kan då anta att det under olika perioder och faser i ett nätverk också betonas
olika former av processer som organiseras och leds på olika sätt.
Erfarenheter från praktisk organisering av nätverk men också teoretiska insikter i nätverksdynamik pekar på
att det förefaller finnas två olika processer som organiseras olika och som leds olika. Den första processen är en
breddprocess där ett mål eller en riktning för ett nätverk diskuteras. Deltagarna kan komma från olika håll och
kretsen av medverkande kan gå utöva direkt berörda. Principen för organisering är här bredd och dialog. Den
andra processen är en projektinriktad process där konkreta uppgifter genomförs. En sådan process kännetecknas
av begränsade resurser både vad gäller finansiella resurser och tid. Deltagarna i denna process är valda efter syfte
och kompetens och principen är projektorganisering och -ledning. Det förefaller också som att förmågan att
kombinera dessa två processer avgör till stor del framgången av innovations- och utvecklingsnätverk. HTA är

25

lärande, ledarskap och jämställdhet i regionala innovationssystem

organiserad efter dessa principer med former där den breda processen kan ske och projektorienterade former där
konkreta aktiviteter skall genomföras. Det är uppenbart att den breda, strategiorienterade processen visserligen
skall pågå över hela livsperioden av ett nätverk, men att den kanske speciellt betonas under den första fasen av
utvecklingsprocessen. HTA har också organiserat flera stora nätverksträffar år 2002 (Spenshult) samt år 2004
(Arild). Även senare har skett liknande träffar i samband med att man organiserade konferenser bland annt i
Varberg 2005. Detta har skett samtidigt som vissa projektorienterade verksamheter genomfördes.
Dessa två utvecklingsprocesser genomfördes som en naturligt konsekvens av att den informella projektledaren m. fl. hade erfarenheter från att driva sådana processer. De genomfördes också i dialog med HTA:s deltagare.
När sedan Region Halland tog ett större ansvar för att driva HTA fortsatt, visserligen i stora drag med samma
aktiviteter men genom att verksamheten organiserades i en mera formell struktur, blev också de både processerna i vissa avseenden lika. Man kallade hela HTA-verksamheten för projekt och nätverksträffarna blev mera
likt projekträffar.
Det finns ett antal centrala frågor i samband med organiseringen av ett innovations- eller utvecklingsnätverk. Vem blir/är medlem i nätverket? Vad innebär medlemskap för den enskilde deltagaren och för andra deltagare? Den principiella och i litteraturen allmänt accepterade formuleringen att deltagarna ”/…/ know and agree
on who is involved and in what capacity”. Roberts & Bradley (1991) till vilken Huxham och Vangen hänvisar
(Huxham & Vangen, 2005, s.127), är kanske en bra utgångspunkt men undersökningar pekar på att frågan
handlar om många oklarheter som en följd av både komplexitet och dynamik hos nätverken. Vad händer exempelvis när ett företag som är medlem i nätverket, grundar ett dotterbolag som även i fortsättningen deltar. Vem
deltar? Eller snarare, hur ser de andra deltagande företagen på detta? Eller en kanske viktigare fråga är den om
representativiteten. Är det den eller de personer som man samarbetar med i nätverket som är centrala eller är det
organisationer som de representerar, som är viktiga? Hela detta komplexa område kan sammanfattas i följande
tabell (ibid. s.128, här förenklad av författarna):
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Mångtydighet
Mångtydighet avseende medlemskap och status
	

Medlemmars uppfattning av vem som är medlem varierar

	

Medlemmars uppfattning av varandra status varierar i samverkansprocessen

Mångtydighet avseende representationen
	

Medlemmar är osäkert över på vilket sätt en individ representerar en organisation

	

Medlemmar är osäkert över vilken organisation eller annan grupp är representerade
Komplexitet

Komplexitet avseende struktur
	

Det kan förekommer komplexa hierarkier i samverkansprocesser

	

Individer och organisationer är i regel inblandade i många olika samverkansformer med olika former av medlemskap

	

Avdelningar av organisationer kan ingå i samverkansformationer oberoende av varandra
Dynamik

Skiftande medlemskap
	

Individer kommer och går

Skilda syften
	

Myndigheter kan påverka syften

	

Olikheter i medlemmars agendor leder till kontinuerliga förhandlingar och diskussioner om syften och därmed
risken att man lämnar samverkansformationen

Förändringshastighet
	

Förändringar kan sker ofta, snabb och ibland omärklig
Tabell 4. Dimensioner av mångtydighet och komplexitet.

Även om tabellen täcker många olika samverkansformer och därmed mångtydighet och komplexitet som kanske i första hand finns i stora nätverk, förekommer vissa drag också i HTA. Exempelvis är medlemskap och
status inte helt klar för deltagande organisationer, vilket bland annat förstärks genom bristande deltagande i
vissa aktiviteter. Så deltar exempelvis relativt få företag i föringsmöten. Därmed uppstår också en osäkerhet hos
andra deltagare om vilken status företagen egentligen har. Å andra sidan riskerar deltagande organisationer som
är aktiva få en, kanske överdriven roll och betydelse.
Deltagande företag och organisationer ingår också i andra samverkansformer vilket kanske för offentliga
organisationer inom kommunal eller regional sammanhang är naturligt, men som för företag kan leda till osäkerhet och oklarhet. Om en företrädare för ett deltagande företag berättar för andra att man ”…också samverkar
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med företag och organisationer i ett annat län eller i en annan region”, kan detta leda till om inte misstroende så
dock kanske viss återhållsamhet när det gäller exempelvis information.
Centrala begrepp när det gäller organiseringen av nätverk – men som senare skall beskrivas också för styrning av nätverk – är makt och förtroende (trust). Det kan kanske synas egendomligt att makt kan användas i en
organisationsform som utmärks av horisontella relationer, men då utgår man från den gängse uppfattningen
att makt alltid är förknippad med hierarkier, exempelvis i företag. Makt kan utövas också många olika sätt och
är oftast inte synlig. Och fram för allt behöver inte makt ses som dominans över någon annan, makt kan också
användas för att främja samverkan. Man kan som Huxham och Vangen beskriver detta, se makt ur tre perspektiv
(ibid. s.175) – makt över, makt till samt makt för som alla beskrivs som liggande på ett kontinuum.

Figur 4. Makt i samverkansformer (Huxham & Vangen, 2005, s.175).

Makt utövas på detta sätt både som direkt dominans, det vill säga makt över någon annan genom exempelvis att
man kontrollera resurser; men också i form av diskursiv makt där man påverkar andra genom att skapa mening
och betydelse. Nu är beskrivningar och analyser av makt notorisk svåra att göra, då de kräver nära kontakter och
observationer. Genom att några av oss har varit åtminstone tidvis med på nära håll, har vi ändå kunnat få göra
en bild av dessa processer.
Det är helt klart att HTA kan ses som en plats där makt kom att utövas och där organiseringen kom att
påverkas på maktprocesser. Ett typiskt exempel är den bild som förmedlades inför den första och andra ansökan.
Som redan har beskrivits gällde det exempelvis att förändra den gängse uppfattningen om hur man söker pengar
och att det har skett förändringar i sättet att söka medel.
Det fanns också tydliga skillnader i vem och på vilket sätt som man försökte förmedla en bild under de större
strategimötena exempelvis i Arild. Dessa möten, som är del av den s.k. breda processen, är viktiga för att skapa
och förmedla bilder och riktningsangivelser för nätverksarbete. Ett exempel har varit övergången från ”Välfärdsteknik och Medicinteknik” till ”Hälsoteknik”.
Omorganiseringen av HTA där Region Halland kom att inta en viktig roll kan också beskrivas i termer av
maktutövning. I och med att Region Halland kom in som offentlig organisation kom också krav på en viss organisatorisk struktur som delvis var en följd av att offentliga medel tillfördes. Därmed ställdes inte bara krav på
bestämda former för finansiell redovisning, också Region Hallands uppfattningar om hur sådana projekt skulle
bedrivas, kom in.

HTA:s organisation

Medan organisering, styrning och ledning av nätverk i första hand syftar på processen, handlar organisation av
nätverk snarare om olika sätt att få struktur i processen. Dessutom utvecklas och diskuteras i sådana nätverk
inte bara idéer i allmänhet utan idéer har – och kanske bör ha – en påtaglig finansiell och konkret förankring.
Arbetet i nätverket skall leda till produkter och till framtida produktion och marknadsföring. Själva framtag-
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ningsprocessen är vanligtvis finansierad men resurserna är också begränsade. Dessutom är innovations- och utvecklingsnätverk som behandlas här finansierade av statliga myndigheter som kräver en bestämd organisatorisk
struktur för förvaltning och användning av dessa finansiella medel.
Den formella organisationen för ett innovations- och utvecklingsnätverk är därför nödvändig men hamnar
också i en balansakt mellan olika principer. Å ena sidan kraven på rationalitet och standardisering så som det
är utmärkande för organisationer som företag eller förvaltningar och å andra sidan informella processer som
förtroende och tillit kräver.
Med organisation syftas här på den formella strukturen i nätverket, med organ och funktioner som behövs
för att utveckla samverkansprocessen. Hälsotekniksatsningen är vid tiden för den första ansökan (jan 2003)
organiserad i en ledningsgrupp samt en arbetsgrupp. Ingen egen organisation för satsningen är planerad i detta
skede. I ledningsgruppen ingår företrädare för deltagande aktörer. Arbetsgruppens roll beskrivs enlig följande:
Denna grupp är sammansatt av personer med egenskaper och legitimitet som möjliggör att de
kan vara ”gränsgångare” mellan olika organisationskulturer. Det är även denna grupps uppgift att administrera nätverksmöten och arenor, planera workshops, fånga upp idéer och skapa de initiala förutsättningarna för att dessa kommer vidare. Den skall vidare medverka till
uppbyggnaden av väl fungerande kommunikationsvägar i systemet, både virtuella och reella.
			
(Hälsoteknikalliansens ansökan till Vinnväxt-programmet, 2003)
Arbetsgruppen är sammansatt av tre personer en från vardera, Högskolan i Halmstad, Halmstads kommun,
samt en näringslivsrepresentant. Arbetsgruppen träffas regelbundet var vecka och är finansierad från respektive
arbetsgivare förutom näringslivsrepresentanten som på konsultbasis finansieras av Halmstads kommun.
Hälsoteknikalliansen sågs som en naturlig utförare/genomförare av tillväxtprogrammets satsning mot hälsoteknik. Det blev dock tydligt att en mer formell organisationsstruktur behövdes för att hantera resurser och
pengaflöden och för att skapa legitimitet. I januari 2004 bildades därför ”Hälsoteknikalliansens intresseförening” och en omorganisering genomfördes. Föreningens huvudsyfte var dock det samma som den tidigare ledningsgruppens dvs. att utgöra en arena för dialog och samhandling och inte för att ta beslut.
Arbetet i föreningen leddes då av en styrelse med nio ledamöter samt en ordförande. Styrelsen sammansattes
för att spegla aktörskapet, dvs. offentlig verksamhet, näringsliv samt forskning och utbildning. Styrelsen övertog
den tidigare arbetsgruppen men döpte om den till processledningsgruppen med ansvar för att leda utvecklingsprocessen framåt. Utöver de tidigare tre i denna grupp rekryterades en samordningsansvarig från Högskolan i
Halmstad med uppgift att stärka alliansens förmåga till samordning och informations- och kommunikationsverksamhet. Utöver processledningsgruppen bildades en arbetsgrupp bestående av ytterligare sju personer. Arbetsgruppens uppgift var att ansvara för och genomföra de projekt och prioriterade aktiviteter som beskrivs i
Alliansens handlingsplan.
Styrelsen: bestod av företrädare från följande organisationer: ordförande: enhetschef, Högskolan i Halmstad; ledamöter: VD, Camp Scandinavia AB; enhetschef, Region Halland;, landstingsdirektör, Landstinget
Halland; rektor, Högskolan i Halmstad; kommunchef, Halmstads kommun; manager, Getinge Sterilization
AB; ortoped, M.D, Spenshult AB samt, kommunchef, Varbergs kommun.
Processledningsgruppen: ansvarig offentlig verksamhet, Halmstads kommun; samordningsansvarig, Högskolan i Halmstad; ansvarig FoU, Högskolan i Halmstad samt ansvarigt näringsliv, Innovation Team AB.
Figur 5. Hälsoteknikalliansens organisationsschema.

Trots att föreningen delvis bildats för att hantera resurser och pengaflöden visar det sig att det på grund av bland
annat juridiska orsaker inte lämpar sig att ta in offentliga medel i denna typ av förening. Detta får som resultat
att Halmstads kommun blir medelsförvaltare för VISANU- medel och Högskolan i Halmstad för tillväxtmedel
från Region Halland. I realiteten har föreningen därmed ingen formell kontroll över vare sig utvecklingsmedel,
processgrupp eller arbetsgrupp och ingen är formellt anställd i föreningen.
Verksamheten inom HTA har skalats upp betydligt under 2004, både vad avser struktur och vad avser process. De nationella processtödspengarna från VISANU upphör i början på 2005 vilket tvingar fram en anpassning till de betydligt mer begränsade regionala utvecklingsresurserna. Det börjar diskuteras att deltagande aktö-
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rer måste ta ett större ansvar för processen och att ägandeskapet av tillväxtprocessen måste tydliggöras. Denna
process resulterar i att Region Halland tar över ansvaret för det operativa genomförandet av utvecklingsprocessen kring hälsoteknik. Syftet är att tydliggöra ansvaret och säkra en långsiktig grundfinansiering av utvecklingsprocessen. Hittillsvarande processledningsgrupp och arbetsgrupp avskaffas och föreningen Hälsoteknikalliansen görs delvis om vid stämman i juni 2005 och alliansen får en betydligt starkare näringslivsinriktning. Den nya
organisationen som växer fram under våren 2005 består av 4 delar:
Kärnprojektet – Tillväxtområde hälsoteknik, administreras och leds av Region Halland och ger administrativt stöd till föreningen Hälsoteknikalliansen t.ex. genom att hantera kallelser inför styrelse- och medlemsmöten, bokföring, nyhetsbrev, pressinformation, besöksverksamhet och ger stöd vid rekrytering av
medlemmar, ger vidare stöd för att driva den operativa verksamheten inklusive nätverksträffar. Kärnprojektet delger också föreningen fortlöpande information och bidrar till att identifiera strategiska projekt och
bidrar i processen att projektifiera dem. Kärnprojektet leds av en projektledare.
Styrgruppen – Aktörsgrupp sammansatt av Region Halland, Högskolan i Halmstad, Halmstads kommun,
Varbergs kommun, Landstinget Halland samt Hälsoteknikalliansen med uppgiften att utgöra styrgrupp
för kärnprojektet. Gruppens uppgift är bl. a. att ta fram övergripande och operativa mål för kärnprojektet
inklusive budget och projektplan. De ansvarar vidare för att följa upp att mål uppnås och för att träda in då
det inte fungerar. Styrgruppen har också som ansvar att förankra verksamheten i sina respektive organisationer. Projektplanen revideras varje år.
Arbetsgruppen – Har som uppgift att koordinera den praktiska verksamheten, i gruppen ingår personer
från Högskolan i Halmstad, Innovation Halland, Halmstads kommun, Landstinget Halland, Region Halland samt Hälsoteknikalliansen.
Föreningen – Hälsoteknikalliansen som utgör stöd och intresseförening till Hälsoteknikutvecklingen. Föreningens styrelse har företagsdominans. Föreningen ansvarar bla för varumärket ”Hälsoteknikalliansen”,
gör strategiska företagsbesök, arbetar med rekrytering till föreningen, ansvarar för information och kommunikation samt står som arrangör av nätverksträffar. Ca 60 medlemmar varav ca 50 är företag.
Efter ytterligare förändringar beskrivs nu HTA-organisationen på följande sätt:

Hälsoteknikalliansen
Ideell
förening

Styrelse

Styrgrupp

Egna projekt/
aktiviteter

Strategiska
projekt

RTPprojekt

Arbetsgrupp

Nätverksträffar
Medlemsmöten
Information
Kommunikation

Basverksamhet
Figur 6. Hälsoteknikalliansens nuvarande organisation (www.halosteknik.com).

Som framgår kännetecknas HTA av två organisationsformer. Den första under HTA:s tillkomst byggde på
deltagarnas uppfattning om hur verksamheten skulle organiseras och följde därmed en traditionell form med
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styrelse, processledning och arbetsgrupp där processledning bestod av flera informella ledare. Detta är någonting som har diskuterats och där man kan fråga sig om inte en formell ledning med kanske en person kunde ha
varit lämpligare. Den andra organisationsformen kom till genom att Region Halland tog på sig ett större ansvar
genom att finansiella medel kunde erbjudas, men också genom att HTA blev del av tillväxtprogrammet. Detta
innebär bland annat att det bildades en självständig förening ”Hälsoteknikalliansen” med egen styrelse.

Styrning av HTA

Samverkansformationer handlar om interaktion och utbyte mellan deltagare som visserligen kan ha olika intentioner att delta, ha olika resurser eller som kan skilja sig på annat sätt från varandra, men där ingen enskild aktör
har makt eller legitimitet att bestämma över andra. Man deltar i regel frivillig och kan lämna samverkansformationer både temporärt och slutgiltig. Detta gäller för alla samverkansformationer även om det finns formationer
som kan skilja sig från varandra. I klusterformationer exempelvis, har företagen investerat i produktionsanläggningar som dessutom är regionalt eller lokalt förankrade och företagen kan därmed inte utan vidare lämna en
sådan samverkansform. Därmed får koordineringen och integreringen av sådana samverkansformer en annorlunda utformning än när det gäller exempelvis hierarkisk organiserade organisationer som företag.
Det finns ingen enhetlig teori om styrning av nätverk och dylikt men det finns olika teorier eller teoretiska
ansatser där vissa styrningsmekanismer framstår som centrala. Sociala organisationsformer som nätverk m.fl.
ställer frågan om skapandet och styrning på sin spets. Är det möjligt att skapa organiska former som nätverk
och om det är så att nätverk egentligen är mer eller mindre lösa relationer mellan ett antal aktörer, kan man styra
nätverk och i så fall hur? Denna fråga har tidigare tagits upp av systemteoretiker exempelvis i sin cybernetiska
form, men diskuteras numera alltmer i socialteoretiska termer och då både i systemteoretiska termer och i struktureringsteoretiska termer.
Styrning handlar om de mekanismer som är centrala för att nätverk bildas och upprätthålls och utvecklas.
En uppenbarlig viktig styrningsmekanism är pengar. Även om det finns många skäl för enskilda aktörer att delta
i innovations- och utvecklingsnätverk som HTA – att få kontakt med FoU, att få tillgång till vissa resurser som
man saknar, eller kanske till och med något så enkelt som att helt enkelt att vara med i ett sammanhang som
kan ge utdelning – är pengar, det vill säga finansiella medel som erbjuds i samband med deltagande, viktigt. Det
finns en uppsjö av olika finansiella stödformer (NUTEK, VINNOVA, ALMI m.fl.) varav en stor del riktar sig
till enskilda företag i form av stöd till produktutveckling och liknande. I regel är dessa medel villkorade så att
också företagen själv måste bidra med egna medel. En annan form av finansiell stöd sker i form av medel för att
organisera samverkan. VINNOVAs Vinnväxtmedel och de tidigare bidragen till pilotprojektet är sådana. De
är villkorade, det vill säga för att få medel måste inte bara det enskilda företaget eller aktör i samverkansformationen uppfylla vissa villkor, hela samverkansformationen skall organiseras och dess övergripande mål inriktas i
enlighet med VINNOVAs intentioner. Det var först och främst tre krav som ställdes:
»» peka ut och utveckla ett tillväxtområde
»» organisera, det vill säga att skapa, en uthållig utvecklingsorganisation
»» skapa en lärprocess
Men om man ser närmare på VINNOVAs roll, kan man konstatera att det också finns andra sätt att styra skapandet av samverkansformationer och samverkansprocesser. VINNOVA är en viktig verkställande myndighet
som inte bara utför riksdagens och regeringens politik. Formellt är den svenska regeringsstrukturen uppbyggd
på en tydlig arbetsfördelning. Departementen är policyutformande medan myndigheterna är verkställande. Då
de svenska departementen är förhållandevis små och tjänstemännen har stora ansvarsområden har en stor del av
det löpande arbetet delegerats till myndighetsnivå som utför analyser, utarbetar underlag och till och med ger
förslag på policyåtgärder (Granat Thorslund, m.fl, 2005, s.21). I detta fall är det dessutom så att VINNOVA
också är en del av den svenska strukturen för forskningsfinansiering och som del av arbetet med tillväxt förväntas
organisationen arbeta med regionala och lokala aktiviteter och insatser. VINNOVA kommer alltså på olika sätt
använda vissa styrmekanismer.
För att förstå hur styrmekanismer som pengar eller makt fungerar är det viktig att känna till VINNOVAs
roll. Man kan säga att VINNOVA är placerad mellan vad som kan kallas epistemic communities, det vill säga
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samfund där akademiska diskurser förs kring innovationsaktiviteter, och vad som kan kallas discourse coalitions
eller development coalitions, det vill säga grupper där diskussioner och aktiviteter förs som är grundade på communities of practice (Knorr-Cetina, 1998; Ennals, 1998; Wenger, 1998). Det innebär att VINNOVAs roll är
att tolka och transformera resultat och idéer från den akademiska nivån till praktiska åtgärder på regional nivå
samtidigt som man skall ta tillvara erfarenheter och idéer som uppstår i den konkreta verksamheten.
För en sådan aktör är det viktigt att visa andra aktörer i regionen att det finns möjligheter att skapa tillväxt
både på säväl regional och samhällelig som på företagsnivå, även om forskningsresultaten inte är entydiga och
definitiva.. Man ser detta tydligt i dokument och uttalanden där man använder argument som ”man måste förbättra den innovativa förmågan” eller ”man måste motverka globaliseringen genom att skapa konkurrenskraftiga företag på regional grund”, eller ”bara genom samverkan med universiteten, företag och organisationer från
offentliga sektorn kan ekonomiskt tillväxt, skapas”. En teoretisk referensram som tar fast på processen samtidigt
som den beskriver styrningen är den s.k. Actor-Network teorin (ANT) (Law & Hassard, 1999; Callon, 1986).
Med hjälp av den kan man beskriva VINNOVAs erbjudande att delta i VINNVÄXT-satsningar och därmed få
finansiella medel. ANT-ansatsen innehåller ett antal begrepp och steg i materialinsamling och analys. Ett sådant
begrepp och samtidigt det första steget i analysen är att beskriva och analysera fenomenet problematisering. Med
detta menas hur en aktör eller ett antal aktörer från början definierar eller omdefinierar ett problem och offererar en lösning. Målet är att göra den nya definitionen synlig för andra och göra den till en obligatory passage point
för att komma med i nätverket (Callon, 1986). Endast genom att man accepterar idéerna om trippelhelix och
organiserar sig därefter kan man delta och i slutänden kanske bli delaktig av eventuella vinster.
Samtidigt försöker VINNOVA, genom att engagera regionala högskolor och individuella forskare som har
intresse i regionala utvecklingsfrågor, skapa närmare kontakt mellan den akademiska diskursen och den regionala och lokala praktiska verkligheten.
I ANT-perspektivet kommer olika aktörerna ha olika syften att medverka och dessa syften kan tolkas olika
när man vill skapa ett gemensamt syfte. Därför är det viktigt att problematisera, det vill säga definiera problemen
och skapa lösningar. I den första fasen av HTA:s utveckling var det flera personer som representerade olika aktörer som försökte visa presumtiva deltagare från exempelvis näringslivet men också från högskolan ”lösningar”
som VINNOVA kunde erbjuda. Med andra ord, företag kunde erbjudas viss finansiell stöd och utvecklingshjälp genom samverkan med högskolans forskare, medan forskare kunde erbjudas tillämpning av produkter och
idéer samtidigt som just samverkan kunde i andra sammanhang användas som argument när man sökte medel
för forskning.
När HTA:s ansökningarna inte ledde till önskade resultat, uppstod naturligtvis ett problem. Skulle nätverket hålla samman? Det är uppenbart att arbetet med att få aktörerna intresserade inkluderade också – i ANTtermer – någon form av enrolement, det vill säga inte bara ett intresse utan en implicit överenskommelse att man
kommer att få någonting tillbaka. Deltagarna måste då överväga investeringar och förväntningar vilket ställde
stora krav på de andra aktörerna.
Detta accentuerades ytterligare efter det andra avslaget. Nu hade det uppstått en vi-känsla och HTA var för
de flesta konsoliderat och avslaget upplevdes som ett reellt hot mot det fortsatta arbetet. Vem skulle man ge skulden? Var det individuella misstag eller tillkortakommanden, eller var det brister i det gemensamma arbetet? Är
organisationen, det vill säga HTA som samverkansform felaktigt utformat och skulle det göras förändringar?
Det visade sig dock att HTA ändå hade fått en viss stabilitet och kunde fortsätta. Man kunde här också tydligt se hur de två tidigare nämnda processerna samverkar. Den breddprocessen måste kombineras med projektorienterade processer, i detta fall projekt som har lett till ett antal produkter och konkreta idéer för ett fortsatt
arbete. Genom att förmedla detta vidare till alla deltagare, kunde en känsla av ”vi har gjort detta” uppstå som
samtidigt gav kraft för att fortsätta.
Efter att Region Halland tagit på sig en aktivare roll och erbjöd finansiellt stöd genom Visanu-medel, uppstod en ny situation som krävde återigen kommunikativa insatser för att få till stånd intressement och enrolement.
Region Halland diskuterade nu en ny organisatorisk modell där Region Halland framstod som mycket mera
central i samverkan än tidigare. Ur ANT-perspektivet är det uppenbara skillnader mellan den första och den
andra fasen. I den första fasen, organiserades HTA i enlighet med nätverkets intentioner och deltagarnas egna
sätt att se på samverkan. De tidigare nämnda två processerna kontrollerades av nätverket vilket också inkluderade ansvar från varje deltagare. I den andra fasen skedde – kanske med nödvändighet – en viss byråkratisering
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som riskerar att deltagarna inte längre tar sitt fulla ansvar för utvecklingen av HTA. Istället överlåter man åt
Region Halland att driva verksamheten. Att man också har placerat projektledaren i samma byggnad som Region Halland kan också innebära att uppfattningen om en byråkratisk organisation förstärks. Man blir som en
intervjuperson uttryckte det ”ett projekt bland andra”.
En annan styrmekanism som uppenbarligen har betydelse är olika former av monitoring respektive reflektion. Båda två är centrala element i både transaktionskostnadsteorin och struktureringsteorin (Williamson,
1975; Giddens, 1989). Enligt Transaktionskostnadsteorin (TAKT) strävar aktörerna vid utbytet av varor eller
tjänster att minimera informations- och kommunikationskostnader. Det innebär för nätverk att kostnaderna
för koordineringen av kompetenser skall hållas så lågt som möjligt Det uppstår speciellt stora kostnader när
risken för opportunistisk beteende är stor, exempelvis när det på grund av få deltagare brister i konkurrensdisciplin eller när informationen inte är jämt (symmetrisk) fördelat. Opportunismen är överhuvudtaget central
för TAKT. Enligt Williamson är opportunismen en del av den mänskliga naturen och om man i nätverken
förutsätter förtroende så måste man också bygga upp kontrollmekanismer. Det innebär att man inför moment
av hierarkisering eller att man måste introducera avtal, sanktioner, anvisningar etc. Men reduceringen av koordineringskostnaderna kan ske genom att deltagarna i nätverket har liknande preferenser, mål och kompetenser.
Företag som liknar varandra, underlättar kollektiv lärande, och känner sig vara mera nätverksförbundna. För att
uppnå homogenitet kan man definiera kriterier för tillträde och deltagande.
TAKT används för att beskriva och analysera traditionella former av nätverk, och kanske mindre för denna
form av innovations- och utvecklingsnätverk. Men det är uppenbart att det förekommer former av monitoring,
det vill säga att deltagarna försöker vara informerade om vad alla andra gör. Även om det inte sker några avtal
eller sanktioner, så försöker man minimera koordineringskostnader genom att välja deltagare som har samma
preferenser och mål. Och kan man inte få en överensstämmelse, försöker man skapa likheter genom att påverka
deltagarna. Inom HTA har man till exempel inbjudit företag som utvecklar produkter eller tjänster inom denna
sektor att delta.
Reflektion är huvudelementet i struktureringsteorin vars huvudföreträdare är Anthony Giddens (1984).
Styrningen ses i struktureringsteorin genom begreppet ”reflexiv monitoring” både på aktörs- och på systemnivå.
Den är kopplat till den individuella förståelsen av vad som sker och innebär inte bara reflexivitet med avseende
på vilka handlingar man utför, utan handlar också om aktörernas motivationer och långsiktiga planer. Aktörer
orienterar eller anpassar sig inte bara på vad som sker i systemet utan orienterar sig också om vad som sker i andra
delar av omvärlden så som marknader, ”best practices” etc. De tar upp vad som förmedlas av konkurrenter, kunder, etc. och vad som krävs av ekonomisk utveckling, social förändring, politiska program etc.
HTA medlemmar efterfrågade också aktiviteter som marknadsföringsåtgärder, information om marknader,
teknikutveckling etc. Samtidigt förväntar sig deltagarna information av varandra. Man arrangerar också nätverksträffar där man besöker företag och där det i regel sker diskussioner. Det kanske är just reflektionsmomentet
i nätverk som är central som styrningsmekanism. Erfarenheter från andra nätverk visar också på betydelsen av
den gemensamma reflektionen, där olika erfarenheter och kunskaper bearbetas och omsätts i egna handlingar.
Nätverk är dynamiska formationer, nya medlemmar tillkommer och andra vill lämna nätverket. Skälet till
att någon vill lämna nätverket kan vara att man inte får ut något av samverkan, åtminstone inte på kort sikt; att
man menar att kostnaderna är för stora; men också av skäl som egentligen bara är interna. Exempelvis kan förhållanden i enskilda företag som arbetsbelastningar, påverka om man vill lämna helt eller temporärt samverkan.
Men skälen kan som sagt vara olika beroende på vilken aktör det handlar om och vilka syften denna har att delta.
Exempelvis är högskolans deltagande i första hand en fråga som kollektiv aktör, man deltar av skälen som går
utöver enskilda forskares eller forskargruppers syften och mål.
Frågan är dock vad man gör eller kan göra för att hålla ihop samverkansformationen. Till en del är det frågan
om ”committment” i samband med vissa aktiviteter. Söker man medel hos en extern finansiär förväntas man
delta i samverkansformationen åtminstone så länge tills man fått besked. Nu finns vissa mekanismer som bland
annat institutionell teori menar är viktiga (Di Maggio & Powell, 1983). Det handlar i första hand om meningsskapande aktiviteter som berättelser som binder samman deltagarna i en gemensam förståelse- och handlingsram. Miriam Salzer-Mörling beskriver detta ingående och menar att storytelling är central och blir också till en
styrmekanism (Salzer-Mörling, 2004, s.147-148). Den innebär:
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»» skapar mening och sammanhang
»» bär kunskap
»» bygger gemenskap
»» uttrycker ”vilka vi är” och ”vad vi står för”
»» gestalta organisationens ”själ”
Men det finns också andra symbolskapande aktiviteter eller, som institutionell teori uttrycker det, symbolmanipulation. Hit hör exempelvis olika former av uppträdanden och manifestationer under gemensamma former
och symboler (konferenser, workshops, broschyrer etc). HTA har också på ett tidigt stadium haft funktioner för
mediakontakter och interna kontakter. Man har organiserat konferenser och workshops just för att både inåt
och utåt manifesterar HTA som organisatorisk form och dess verksamhet. Som mekanism är symbolskapande
aktiviteter del av en teoretisk förståelse, i verkligheten är det frågan om organisation och kanske i ännu viktigare
avseende, en fråga om ledarskap.
Ytterligare en styrmekanism bör nämnas. I nätverk spelar reputation eller anseende en viss roll. Det innebär
en viss bedömning av tillförlitlighet, om man kan ha förtroende, eller uppskattning av andra egenskaper hos
nätverksmedlemmarna. Visserligen handlar det egentligen om anseende på två plan, dels på individnivå, vilket
troligtvis är det viktigaste men också på organisationsnivå. Åtminstone i vardagen förekommer det säkerligen
att man värdera och bedöma ett företags anseende. Anseende är också en viktig del i exempelvis TAKT-ansatsen
där det ses som kapital som måste försvaras. Men även i institutionell teori är anseende viktig. Den ses som en
viktig beståndsdel av sociala bindningar som understödjer tolkningen av gemensamma värderingar. Organisationer tenderar till att överta former och praktiker från framgångsrika företag inte för att de är bättre utan snarare för att de har legitimitet (Di Maggio & Powell, 1983). HTA har också försökt att intressera företag att delta
just på grund av att man tillskrev dem ett visst anseende som eventuellt utvecklingsmotor men också för att man
hoppades kunna dra nytta av företagets kontakter och nätverk. På samma sätt ser många högskolans deltagande
som viktig på grund av att man då alltid kan hänvisa till att man har kontakter med forskningen.

Ledning av HTA

Medan styrning av innovations- och utvecklingsnätverk handlar om principer och styrningsmedier som genom
olika processer verkar på koordineringen och utvecklingen av nätverk, handlar ledning om konkret inverkan på
kollektiva resultat och förbättring av resultaten. Med tanke på att sådana nätverk består av kollektiva och individuella aktörer som frivilligt söker sig tillsammans, kan man fråga sig om det över huvudtaget går att ”leda” sådana
nätverk och om, vilka speciella kännetecken ledarskap kommer att utmärkas av.
Litteraturen om ledning och ledarskap är omfattande men diskuteras i regel i termer av hierarkiska relationer
och huvudfåran har handlat om ledarskap i traditionella, hierarkiska organisationer (se Bass 1990). Ledarskap
i samband med horisontella relationer i exempelvis nätverk diskuteras inte ofta. Det innebär också att traditionella ledarskapsteorier inte är helt passande att användas i nätverk även om man säkerligen kan fundera över
lämpliga aspekter. Man kan exempelvis fråga sig om traditionella teorier som ”traits” eller ”style” kan användas
genom att den formella ledaren påverkar eller transformerar medlemmarna av en organisation att uppnå vissa
specifika mål. Snarare handlar det om riktningar inom ledarskapsforskningen som exempelvis ”relational leadership” som riktar in sig på processer som kommunikation, uppmuntran, inspiration m.m. Det finns dock nya
ansatser som tar fasta på förändringar i arbetslivet och som i viss mån tar sitt avstamp i någon form av nätverk
och nätverkssamhället.
Boje och Dennehey (Boje & Dennehey, 1999) som citeras i en ny lärobok av Clegg m.fl. ger en bild av ledaren i nätverkssamhället (Clegg, Kornberger et al. 2007, s.264):
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Ledaren som tjänare – Servant
Servant. Ledaren är nätverkets tjänare. Ledaren tjänar efterföljarna och dessa tjänar i sin tur
kunderna.
Empowers. Ledaren ger makt åt efterföljarna genom att låta dem delta i social och ekonomisk
demokrati.
Recounter of stories. Ledaren berättar om organisationens historia, hjältar och framtid.
Visionary. Ledare utan vision har inget att erbjuda. Visionära ledare formulerar förställningar
om vad efterföljarna redan är engagerade i och tror på.
Androgynous. Ledaren måste kunna tala med båd manlig och kvinnlig röst.
Networker. Ledaren leder förvandlingen och gestaltningen av de olika nätverken av grupper,
från leverantörer till kunder.
Team builder. Ledaren mobiliserar, leder och skickar ut ett nätverk av självständiga lag.
Tabell 5. Postmoderna ledare (modifierad av författaren).

Det finns här ingen möjlighet att utveckla en teori om ledarskap i nätverkssammanhang, snarare är utgångspunkten ganska modest. Vad betyder ledarskap och på vilket sätt sker ledning i samverkansformer som innovations- och utvecklingsnätverk? Eller som Huxman och Vangen uttrycker det ”/…/ what ’makes things happen’
in a collaboration” (Huxham & Vangen, 2005, s.202). En utgångspunkt är hur ledarskapet utförs eller som den
amerikanske termen egentligen lyder, hur ledarskapet blir ”enacted”. Med detta menar man att ledarskap i själva
sin utövning också skapar den kontext som ledarskapet utövas i, eller med andra ord, ledarskap ses som en slags
aktiv konstruktion (Huxham & Vangen, 2005; Weick, 2001). Huxham och Vangen har lång erfarenhet av samverkansprocesser och konstaterar att ledarskap utförs genom tre medier – genom struktur, process och genom
deltagarna (Huxham & Vangen, 2005, s.203ff ).
Strukturen, det vill säga vem som får delta i samverkansformen, hur själva samverkansformen är organiserad,
vem som tillåts att ha inflytande på agendan etc. spelar en viktig roll när det gäller ledarskap. Det är exempelvis
skillnad mellan en öppen struktur – olika former för diskussioner, organisation – och en tät kontrollerad struktur med arbetsutskott, eller till och med ”verkställande utskott”. Man kan här se en klar koppling till de tidigare
nämnda två processtyper, en breddprocess och en projektorienterad process som kräver olika ledningsformer.
Detta är uppenbart i både den första fasen av HTA där ledarskap utövades mera informell och där deltagarna
själva kom att prägla agendan och i den andra fasen där den formella projektledaren tog på sig en något annorlunda roll.
Processen, det vill säga hur deltagarna kommunicerar och arbetar med varandra, spelar också en viktig roll när
det gäller ledarskap. Men utövandet av ledarskap kan här komma i en besvärlig situation genom att processerna
i regel i stor utsträckning bestäms av krafter utanför själva samverkansformen. Finansiella medel måste sökas,
deadlines måste hållas och okontrollerbara händelser inträffar. Men den gemensamma processen är också beroende på enskilda deltagares (organisationers och individers) egen agenda.
Deltagare, i detta fall både representanter för kollektiva deltagare och individuella deltagare, spelar naturligtvis en viktig roll när det gäller ledarskap. I den interna dynamiken i samverkan utkristalliserar sig många olika
former av potentiella ledare eller deltagare som talar för egna intressen eller ”företräder” gruppen utanför samverkan. Detta skedde både under den första fasen där sättet att arbeta inte var helt klart än och ledarskapet var
informell. Men det förekommer också i den senare fasen där organisationen är mera strukturerat.
Dessa tre medier har här beskrivits som analytiskt skilda från varandra. I det praktiska arbetet överlappar de
dock och de bör ses som lika viktiga för att ”sakerna skall hända”. Det innebär att ledare bör ha förmåga att leda
och påverka, samtidigt som de skall kunna organisera och skapa strukturer och processer. Vad gör då ledare i
samverkansformerna? Huxham och Vangen beskriver fyra nära kopplade aktiviteter: omfamna (embracing), ge
makt (empowering), involvera och mobilisera (Huxham & Vangen, 2005).
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Embracing betyder att ledarskap innebär att rekrytera de ”rätta” deltagarna. I termer av den s.k. Actor-Network teorien innebär det att man måste skapa intresse genom att erbjuda lösningar på deltagarnas problem
eller definiera problemen på sådant sätt att man kan se lösningen som erbjuds. Här finns en del utmaningar för
ledarskapet genom att det inte är alldeles självklart vem som bör vara med och att vissa deltagare kanske inte
borde vara med.
Det har funnits från början ganska så bestämda föreställningar om vilken typ företag som skulle vara med
i HTA. Detta utformades dels i processerna under pilotfasen, men också i diverse möten som snarare tillhör
breddprocessen. Det handlar om företag som utvecklade eller producerade produkter inom hälsotekniken. Och
man har en känsla att det var viktig att få med många företag. Det förekom dock diskussioner om vilka typer av
företag som man gärna vill ha med bl.a. handlade diskussionen om att få företag med som kunde fungera som
”lokomotiv” det vill säga kunde initiera och driva vissa utvecklingsprocesser. Det förutsätter dock att dessa företag också har en viss utvecklingsförmåga och utvecklingskapacitet. Det är egentligen bara ett företag som från
början kunde ta en sådan roll.
Empowering betyder att ledarskap går ut på att skapa en infrastruktur i vilken deltagare och organisationer får möjlighet och förmåga att delta. Även här finns det en del utmaningar som exempel att infrastrukturen
bör skapas på sådant sätt att även deltagare med skilda kunskaper och erfarenheter kan delta (mångfalds- och
jämställdhetsproblematiken). Det innebär också att kommunikationen bör fungera effektiv även om det finns
kulturella eller kunskapsmässiga skillnader.
Inom HTA har man arrangerat olika nätverksträffar där enskilda deltagare presenterade sin verksamhet men
där man också hade inslag av föreläsningar. På så sätt förväntas det att en lärprocess startar som gör deltagarna
förmåga att utveckla sin egen verksamhet men också bidra till nätverket gemensamt.
Involvera och stödja alla deltagare innebär för ledarskapet att involvera alla deltagare oberoende av deras
eventuella ojämna roller och maktpositioner i samverkan. Utmaningen här är flera, bl.a. att det ofta gäller att
skapa samma grad av engagemang hos alla deltagare även om deras personella position är direkt kopplat till
en medlemsorganisation. Representanten för exempelvis ett storföretag bör alltså inte dominera. Här finns en
intressant koppling till den tidigare omnämnda trippelhelix-formen där problemet är att få företrädarna i de
olika sfärerna att samverka utan att dominera. Ledarskap så som det tolkas här, handlar både om den operativa,
dagliga aspekten av samverkan men också om samverkan på det strukturella planet.
Detta är en av de svårare uppgifterna då motivationen är kopplat till vad man kan få ut av nätverket. Då flertalet företag är småföretag är inte heller detta central, undantaget är de få företag som är större och där det fanns
problem med att engagera hela eller delar av företagen.
Däremot gäller detta resonemang för högskolan. Högskolans roll uppfattades av många deltagare som dominerande. Det var också svårt att involvera högskolan som organisation. Däremot gällde det inte vissa forskargrupper. Överhuvudtaget är högskolan som organisation i detta sammanhang problematisk. Vad är högskolan? Den är visserligen en organisation där vissa delar liknar en företagsorganisation men samtidigt är det
en kompetensbaserad organisation med olika delar som inte går att styra direkt. Om detta var många deltagare
uppenbarligen okunniga.
Mobilisering innebär att ”saker och ting skall hända”. Med andra ord innebär ledarskap enligt de tre tidigare
nämnda ledaraktiviteter inte självklart att det blir resultat. För detta krävs åtgärder som påverkar deltagarna så
att de får någonting ut av samverkan. Här finns de verkliga utmaningarna, som exempelvis att uppmuntra deltagarna att arbeta för nätverket för att få ut någonting själv. Eller att se till att flytta fram samverkansagendan även
om deltagarna har olika och kanske divergerande mål.
Dessa fyra aktiviteter är resultatet av empiriska undersökningar av olika samverkansformer som Huxham
och Vangen har genomfört och som säkert kan förfinas och förbättras. Återstår dock en närmare beskrivning av
vilka processer dessa aktiviteter innebär. Utan att gå närmare in på alla dessa kan man nämna två slags processer: att manipulera samverkansagendan respektive att spela med politiken eller som författarna skriver ”manipulating the collaborative agenda” respektive ”playing the politics” (ibid. sid. 223). Att ”manipulera agendan”
innebär exempelvis att man försöker påverka deltagarna genom att definiera och ge en bestämd syn på viktiga
frågor. Man kan förmå deltagarna att se vissa fördelar med samverkan som annars inte har varit synliga och därmed ”flytta fram” deltagarna i samverkansprocessen, m.m. Att ”spela med politiken” innebär exempelvis att man
kanske kan påverka relationer mellan organisationer som annars inte samverkar med varandra. Eller att man
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försöker finna vägar för att hitta deltagare som av andra inte ses som lämpliga deltagare och som upplevs agera
opportunistisk men som skulle kunna bidra till det gemensamma målet; eller kanske till och med för att få bort
vissa deltagare ur samverkan.
För att få systematiska data om dessa processer, krävs deltagande observation och detaljerade intervjuer. Vi
hade inga möjligheter att genomföra dessa men i diskussioner och möten tillsammans med engagerade i HTA
kunde vi bekräfta detta agerande. Det förefaller vara en central del i utövandet av ledarskap i nätverk.
I vissa avseende är innovations- och utvecklingsnätverk som HTA naturligtvis varianter av traditionella organisationer. Som tidigare har redovisats skall vissa funktioner utföras som kräver att det finns en ledare och att
ledarskap utövas. Tidigare har också redovisats två processer som organiseras och drivs utifrån skilda principer
men där utmaningen är att kombinera dessa. Även här är ledarskapet en central del. Man kan då fråga sig om
ledarskapet i nätverk skiljer sig från ledarskap i andra sammanhang. (Christensen & Kempinsky, 2004, s.133)
En övergripande skillnad i förhållande till andra former av ledarskap är att det handlar om ledarskap i en samverkansprocess det vill säga ”leadership in collaboration”. Chrislip & Larson:
“The role of leadership in collaboration is to engage others by designing constructive processes for working together, convene appropriate stakeholders, and facilitate and sustain their interaction. In this different kind
of leadership, leaders promote and safeguard the collaborative process rather than undertake unilateral
decisive actions.” (Chrislip & Larson, 1994)
Det innebär att ledarskap i samverkansprocesser antagligen kräver särskilda förmågor eller kompetenser som
ibland uttrycks i kompetensprofiler för s.k. facilitators eller processledare (Christensen & Kempinsky, 2004).
Av dessa kan man få intrycket att det ställs nästan orimliga krav på ledare i samverkansprocesser där exempelvis sakkunskap, processkunskap, kommunikativa förmågor, förhandlingsskicklighet m. fl. förmågor är centrala.
Man kan därför fråga sig med viss rätt om det inte behövs flera olika ledartyper speciellt med hänsyn till att samverkansprocesser enligt vårt sätt att se utmärker sig genom ovannämnda två processer. Den s.k. breddprocessen
kräver antagligen andra eller snarare tydligare kommunikativa förmågor än den projektorienterade processen
som antagligen kräver en variant av ledarskap som är mycket närmare den traditionella projektledarens.
En viktig egenskap tycks dock vara central, vilken också bekräftas i många samverkansprojekt. Projektledaren, facilitatorn eller vad vi nu kallar ledaren av samverkansformationer, bör vara ödmjukt. Det är deltagarna
som skall åstadkomma något och ledarskapet består av att stödja samverkansprocesser. Resultatet av dessa processer tillfaller deltagarna och ledaren är därmed inget annat än den tidigare beskrivna ”humble servant”.
Ledarskap under de olika faserna som HTA har genomgått är ett intressant ämne. Det visar sig nämligen
att det fanns olika former för ledarskap och olika personer som man kan säga utövade ledarskap. I det s.k. pilotprojektet som initierades och drevs av kommunens initiativ ”Innovationsstaden” var det egentligen två personer
från kommunen, samt en person med viss anknytning till högskolan och näringslivet som på olika sätt utövade
ledarskap. Det innebar dock i första hand att man mobiliserade och försökte samordna olika kategorier av eventuella intressenter.
I nästa steg fortsatte samverkan mellan de tre sfärerna men också nu fanns det flera personer från bl.a. kommunen, en företrädare från högskolan som, utsedd av rektorn, tog på sig uppgiften att samordna och omorganisera nätverket. Vi denna tid fanns också flera andra satsningar som projektledaren – åtminstone från HHs sida
– skulle vara med och organisera. Att det blev så var antagligen en följd av att det inom högskolan fanns grupper
som hade erfarenhet från att organisera liknande nätverk.
Efter det första avslaget på en ansökan till VINNVÄXT sökte man finansiella medel från andra håll (VISANU). Därmed kunde man också anställa för första gången en projektledare eller snarare vad man kallade
projektsamordnare. Därmed fick – eller tog på sig – projektsamordnaren också de roller och uppgifter som är
vanliga i dessa sammanhang, alltså mobilisera, involvera och stödja m.m.
Efter att projektledaren slutade och den andra ansökan inte heller gav några finansiella medel, tog Region
Halland över och HTA reorganiserades. I samband med omorganiseringen anställde man också en ny projektledare.
Sett i backspegeln har skapandet och utvecklingen av HTA kännetecknats av ledarskapsproblem. Det kan
föras tillbaka till de olika processerna som kräver olika roller. Det kan också vara en följd av att man måste skapa
en balans mellan underifrånstyrning där deltagarna är med och påverkar processerna informellt och en mera
strukturerat och i viss mån hierarkiserat form.
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6. Lärande6
Ett viktigt deltema i vår studie av regionala utvecklingsprocesser var lärande. I våra tre fall handlade det mer
precist om nätverkslärande, dvs det lärande som skedde mellan deltagarna inom utvecklingsnätverken. Deltagarna har i dessa tre utvecklingsnätverk frivilligt valt att träffas i relativt informella former med vida syften: att
utveckla hälsoteknik, att förbättra hälsa, att stärka ledarskap. Skälen att delta i nätverk kan, som vi har sett i kapitel 5, vara många men möjligheten till lärande spelar en väsentlig roll (Gustavsen & Hofmaier, 1997). Nätverk
erbjuder en möjlighet till lärande både för personerna själva som deltar och för de organisationer de kommer
från (Holmquist, 2005). I dagens nätverkssamhälle (Castells, 2003) är individers förmåga att kunna ingå i olika
sociala nätverksrelationer avgörande för både identitet och framgång. Även för organisationer kan nätverk vara
ett villkor för överlevnad. För att möta globaliseringen och klara konkurrensen behöver de hämta kunskaper och
inspiration från flera olika ställen. Då kan nätverk vara en källa till utbyte och lärande (Holmquist, Lundberg &
Tell, 1999). Man kan i vårt sammanhang betrakta nätverken som en arena, en mötesplats där andra spelregler
gällde än i organisationen (Bottrup, 2006). Här fanns möjligheter att utbyta åsikter och erfarenheter för att
stärka förmågan att agera inom det aktuella området.
Lärande är ett vitt begrepp som kan handla om en mängd saker och olika aspekter. Organisationer kan
huvudsakligen lära på två sätt: genom egna erfarenheter eller andras (Levitt & March, 1988). Att lära av andra
innebär en transformering av kunskap direkt från andra eller av kunskap som finns inbäddad i produkter och
processer (Håkansson, Havila & Pedersen, 1999). I studien koncentrerade vi oss på lärandet direkt från andra.
Både det lärande som påverkade själva nätverket och det lärande som förändrade de deltagande organisationerna. Vi ville veta mer om vad nätverkslärande är, hur det sker, vad som stödjer respektive hindrar nätverkslärande
och vilka effekter det ger.

6.1 Nätverkslärande

I vertikala verksamhetsnätverk (Håkansson 1990) är förväntningarna ofta konkreta, tydliga output och partnerskapen formaliserade. I våra fall handlade det mer om horisontella utvecklingsnätverk som är informella
och där målen är mer öppna och de formas tillsammans under processen. När representanter från olika organisationer väljer att delta i utvecklingsnätverk är det gemensamma och gränsöverskridande lärandet ofta själva
syftet om än inte alltid uttryckt. Både projektägare och deltagare uttrycker istället mål om att skapa möten för
att sprida erfarenheter och bilda kunskap. Ett nätverk skapar en möjlighet för kollektivt lärande, att lära mellan
varandra. En sådan process kan stödjas genom att undersöka alternativa perspektiv på frågor (Brown & Duguid
1996). Kanske beror de höga sjuktalen mindre på vad man gör och mer på hur man gör det? Kanske kan hemtjänsten genom informationsteknologi finna nya stödformer för äldre? Kanske genusfrågor spelar en viktig roll
vid kompetensutveckling?
Flera saker talar för nätverk som en intressant organisationsform för lärande. Nätverk tillåter delar av en organisation att kliva utanför traditionella gränser och möta andra. Distans, dialog och reflektion ökar vår förmåga
att se och förstå verkligheten på nya sätt (Burrell & Morgan, 1993). I nätverk kan viktiga värden, processer och
aktörer existera utanför den juridiska organisationens ekonomiska strukturer och utan affärsrelationens krav på
direkt ekonomiskt utbyte (Hedberg, Dahlgren, Hansson & Olve, 1994). Fokus är istället sociala relationer, kunskapsbildning och kompetensutveckling. De interaktiva relationerna kan ena aktörerna och öppna för kollektiva
möjligheter som de inte har ensamma. Relationerna karaktäriseras av både kontinuitet och förändring vilket
gör att nätverken formas och omformas beroende aktörernas handlingar (Lundgren & Snehota, 1998). Komplexiteten och interaktionen gör varje relation unik, varje nätverk specifikt. Innovativa nätverk är institutionella
arrangemang som syftar till att få och dela resurser, menar Tödtling (1999). De är lösa, informella, implicita och
kombinerbara system av relationer, vilka underlättar lärandeprocesser och kunskapsutbyte, särkilt tyst sådan.

6.2 Grundläggande utgångspunkter

Vår grundläggande föreställning är att arbete och lärande är integrerade processer. De flesta verksamheter för-

6

Detta kapitel är skrivet av Mats Holmquist som också arbetade interaktivt som utvärderare i LustH-projektet.
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utsätter också en kontinuerlig utveckling av processer och produkter. Vårt intresse är det informella lärandet
mellan människor och organisationer. Den kunskap som är praktikbaserad och kontextbunden. Det behövs
mer forskning om detta lärande och hur det bidrar till ett effektivt, utvecklande och hållbart arbetsliv, enligt
Ellström (2001). Även sambanden mellan lärande, kreativitet och innovativitet avseende sociala och organisatoriska processer är intressanta.
Vi har ett flervetenskapligt synsätt på lärande och kunskapens funktion. Kunskap är idag mer ett resultat
av en komplex samverkan som omfattar ett brett område av produkter och tjänster, än en ren produkt från
våra utbildningssystem med linjära samband till effekter7. Regional utveckling ser vi istället som en dynamisk
process med nya former av samverkan mellan företag och starka band med lokala kunskapscenter som regionala
högskolor, vilket innebär framväxten av en regionalt baserad förmåga till och kapacitet för kollektivt lärande
(jmf med ’ekonomisk geografi’ i Keeble & Wilkingson, 2000). Med kollektivt lärande menar vi det lärande som
konstrueras gemensamt i en grupp genom interaktion mellan olika individer. Gruppen utgör en lärande enhet
och ett lärande system som konstruerar kunskap tillsammans (Kilgore, 1999).

Samband

Socialisationen rymmer möjligheten till att nya attityder och värderingar växer fram. I mötet med andra kan nya
perspektiv möjliggöra att gamla synsätt ifrågasättas och omprövas. Detta öppnar i sin tur för att en förändring
kan ske (Thompson & McHugh, 2002). Om förändringen skall leda till en innovation krävs att den är hållbar
dvs att nya tankemönster och handlingar består. Annars faller den lätt tillbaka i gamla spår (jämför Abrahamsson, 2000). För att regional utveckling skall bli innovativ och framgångsrik i en allt mer konkurrensutsatt och
global omgivning är en lärande inriktning nödvändig menar Tödtling (1999). Keeble & Wilkingson (2000)
stödjer dessa samband och menar att innovation är ett resultat av komplexa processer där samspelet mellan regionala kunskapsinstitutioner, kulturellt inbäddade attityder till lärande, policy och företag, genererar en innovativ miljö.
Med ett synsätt att de flesta problem i verkligheten är komplexa och lösningarna provisoriska följer att vi
ständigt behöver fundera på bättre lösningar, dvs. ett kontinuerligt lärande. I nätverk pågår en lärande samverkan i frivilliga grupperingar tvärs över organisationsgränser där kunskap bildas under vägen. Dessa emergenta
processer är naturliga och kan inte planeras eller förutsägas. De sker genom möten och dialog. I denna lärande
samverkan är förmågan att lära av andra och aktivt förhålla sig till lärande viktig. Det förutsätter enligt Södergren (2005) ett lärande förhållningssätt, att se lärande som en integrerad och kontinuerlig del av processen.
Det kräver en medvetenhet om och en förmåga att utbyta, kombinera och bilda kunskap, att kollektivt lära av
varandra.

Typ av lärande

En hel del av det lärande som pågår i vardagen är anpassningsinriktat och syftar till att bemästra olika situationer.
Denna typ av lärande baseras på kända kunskaper, välbeprövade metoder och förutbestämda resultat. Detta lärande står dock inte i fokus för vår studie utan istället den typ av lärande som ger förutsättningar för utveckling.
Denna typ av lärande baseras på nya sätt att tänka och handla, där utrymmet och friheten finns att prova nya
metoder för att nå nya mål. Det omfattar en omprövning av sig själv och sina relationer till omvärlden. Detta typ
II lärande resulterar i förändrade värderingar och antaganden kring de bruksteorier man använder i vardagen
(Argyris & Schön, 1974). Själva grundvalarna, förutsättningarna och måttstockarna förändras. Du kan inte
hantera problemen genom att göra det bättre som man redan vet hur man skall göra. Genom en djupare reflektion och feedback kan man koppla upptäckten av ett problem, inte bara till strategier och uppfattningar om

7
Jämför med Aristoteles tre kunskapsformer: episteme – teoretisk-vetenskaplig kunskap, techne – praktisk-produktiv kunskap och fronesis – praktisk klokhet (Norbäck, Olsson och Odenrick, 2006). Episteme liknar expertkunskap som formellt överförs i ett
vertikalt och linjärt förhållningssätt. Techne är metoder och tekniker för att rent konkret agera. Fronesis handlar om att förstå sig själv
och tolka situationen, sedan använda sina erfarenheter och handla klokt, att informellt lära sig göra på ett nytt sätt.
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effektivt utförande, utan även till värderingar och normer som definierar vad effektivt utförande är8.
Ett typ II lärande mobiliserar ofta motreaktioner som försvar för det bestående. Hindren mot omprövning
är stora både hos människor och i organisationer. Chris Argyris (1985) kallar dem ’organizational defensive
routines’. Vi vill gärna behålla gamla procedurer, rutiner och regler som varit rationella och funktionella, men
som vi inte inser är dysfunktionella idag eller i morgon. För att komma till förändringssteget behöver vi därför
bli utmanade i vår existerande förståelse och skapa en förmåga att förändra, en förändringskompetens. Skall ett
system utvecklas så räcker det inte med typ I lärandet där man bara utför existerande praktiker mer effektivt.
Istället krävs ett typ II lärande där man lär sig att lära. Då behövs många gånger ett avlärande (Nilsson & Uhlin,
2002). En förmåga att rasera gamla tankebanor och strukturer, att kunna göra sig av med dysfunktionell kunskap (Senge, 1990) för att ge möjlighet att lära nytt. Detta kan stödjas i nätverk genom tillitsfulla relationer och
partnerskap.
Innovationsprocesser handlar om kollektivt lärande då det är många som lär sig i dynamiska förlopp, inte
bara många individer utan även många olika kollektiv av grupper och organisationer (Nilsson och Uhlin, 2002).
Organisationer kan skapa ny kunskap genom samverkan och dialog med andra organisationer. Kollektivt lärande sker enligt Dixon (1999) i organisationens ’hallways’. Det är informella platser där människor frivilligt deltar
och öppet samtalar om saker som de anser meningsfulla utifrån sina perspektiv. Här testas idéer och kollektiv
mening skapas. De enskilda individerna i organisationen har sin mening men när den artikuleras och påverkar
andra utvecklas så småningom ny kollektiv mening. Det är denna gemensamma konstruktion av mening som
ger organisatoriskt lärande enligt Dixon. ’Hallways’ är det utrymme där organisationen lär. Här sker ”intentional
systemwide processes organizations employ to facilitate the construction of collective meaning” (Dixon 1999
sid 50). En sådan process behöver enligt Dixon karaktäriseras av erfarenhetsdialog, jämställdhet, mångfald och
deltagarstyrning utan experter. Det räcker alltså inte med enbart erfarenheter, det krävs även ett rum för processer där deltagarna kan koppla sina idéer med andras idéer. Organisationer behöver fler olika rum för lärande.
Nätverk kan fungera som ett rum för kollektivt lärande. Nätverk rymmer möjligheten till oväntade resultat.
Problem kan omdefinieras på nya sätt, hindrande antaganden som man inte var medveten om kan blottläggas.
Reflektionsprocessen blir kollektiv och sker tillsammans med andra i en organisatorisk kontext. Det blir en lärande dialog i en social praktik där öppenhet och tillit är viktigt.

Typ av kunskap

Betydelsen av implicit kunskap är särskilt relevant för innovativt typ II lärande enligt Nonaka & Takeuchi
(1995). Strategier och antaganden är mest explicit kunskap medan värderingar och normer är implicit. Explicit
kunskap kan beskrivas i text och överföras medan implicit kunskap är mer som en osynlig process. När implicit
kunskap aktiveras kan vi känna igen en lösning utan att ha formulerat problemet eller se tillämpningar vi inte
kan sätta ord på. Den outtalade eller osynliga implicita kunskapen som vi alla bär på, är en dold kunskapspotential som sällan lyfts upp och sprids. När den också är med i lärprocesser tillsammans med explicit kunskap, finns
störst potential för innovationer och utveckling visar Von Krogh, Ichijo & Nonaka (2000). När lärande sker
finns ett rikt och komplex samspel mellan explicit och implicit kunskap menar Nonaka & Tekuchi (1995). För
att främja innovation behöver vi då särskilt organisera för lärande på ett sätt som mobiliserar det implicita kunnandet genom att skapa förutsättningar för dialog, samverkan och reflektion, samt för förtroende och tillit. Att
organisera för typ II lärande och innovation kommer därmed att kräva arbetsformer som stödjer mobilisering
av implicit kunskap.
Kunskap har en relativ natur. Kunskapsbildning sker i ett sammanhang och är situationsberoende (Lave &
Wenger, 1991). Kunskap existerar i en viss kontext. Den är platsbunden, ofta tyst och svår att kopiera, kan inte
automatiskt överföras till en ny miljö. När vi lär oss något så lär vi lika mycket om sammanhanget. Detta sammanhangslärande (Södergren, 2005) är viktigt för innovationer eftersom det ofta berör och påverkar sin om8
Typ II lärandet har kopplingar till det lärande som Piaget (1970) kallar ackomodativt, Argyris & Schön (1978, 1996, 2000)
dubbel loop, March (1991) explorativt, Senge (1990) generativt, Ellström (1992, 2001) utvecklingsinriktat, Engeström (1987) expansivt lärande samt Norbäck, Olsson och Odenrick (2007) Modell B. Typ II lärandet kan även jämföras med Brulins (1998) Modell 2
för hur samhällsutveckling kan gå till. I den ses kunskapen som socialt distribuerad. Den bygger på lokala förutsättningar och ett socialt
lärande. Den överskrider discipliner och ämnesområden och omfattar samhället som helhet. De betonar att kunskapsbildningen måste
vara användar- och behovsbaserad och ske i sitt sammanhang.

40

lärande, ledarskap och jämställdhet i regionala innovationssystem

värld. De resurser, strukturer och kulturella faktorer som finns i anslutning till innovationsarbetet har betydelse
för vilka samverkansformer som passar för lärande. För att förstå sammanhanget är då närhet till problemet och
fältet viktigt. Att förstå strukturerna och processen påverkar möjligheterna att skapa ett bra innovationsstöd.
Detta visar på en möjlig svårighet för nätverkslärande att transformeras till organisationerna.
Den huvudsakliga påverkan på lärande och förändring är våra erfarenheter av världen och vad vi gör av dem.
Reflektion är en nyckelmekanism för att förstå våra erfarenheter och lära av dem (Boud, Cressey & Docherty,
2006). I nätverk kommer olika erfarenheter i kontakt med varandra, interagerar, påverkar och förändrar varandra. För att erfarenhetsbaserat lärande skall äga rum måste våra varseblivningar medvetandegöras, utvecklas
och transformeras till en djupare förståelse och kunskap (Kolb 1984). Det kan ske genom reflexiv observation
eller aktivt experimenterande. Reflektion innebär att stanna upp, skapa distans, gå på djupet och fundera över
vad som händer och vad det betyder. Experimenterande innebär att pröva, agera, handla, göra. I detta samspel
mellan konkreta erfarenheter och reflexiv observation kan kreativitet och nya tankar uppstå. Genom att tillföra
nya tankar och begrepp kan enskilda deltagare bli inspirerade till att pröva något nytt i sin organisation. Detta
växelspel mellan handling och reflektion kan innebära en omprövning av förståelse och ett andra ordningens
lärande (typII). Nätverk kan utgöra just ett rum för reflektion kring de handlingar deltagarna gör i sina egna
organisationer.

Transformering

Ett känt problem i projektsammanhang är transformeringen av kunskap och lärdomar från projektnivån till
den organisatoriska nivån i företag och förvaltningar (Holmquist, 2007). Särskilt i interorganisatoriska projekt
tycks detta vara svårt. De unika förutsättningar som ett projekt ger att testa en idé eller prova något nytt, innebär
ibland att goda resultat kommer ut från projektprocessen. När dessa sedan skall transformeras över till organisationen och omsättas i den ordinarie verksamheten uppstår svårigheter. Det är inte ovanligt att goda projektresultat endast kommer till nytta i begränsad omfattning och under en begränsad tid. Med tiden tycks verksamheten i många fall återgå till hur det var innan projektet startade (Abrahamsson, 2000, Hjern & Porter, 1981).
Projekterfarenheterna och lärdomarna finns kvar i några enskilda projektpersoners tankar men märks sällan i
organisatorisk handling. I sämsta fall finns de nyvunna kunskaperna enbart lagrade som text i en rapport.
Organisationers “absorbtionskapacitet” (Cohen & Levintal, 1990), deras förmåga att ta till sig ny kunskap
och använda det i produktionen, varierar mycket och påverkar deras förmåga att producera innovationer. Denna
problematik har att göra med kunskapsöverföring och organisatoriskt lärande. Man kan se projektarenan som
ett lärsystem för sig och organisationsarenan som ett annat lärsystem. Kopplingen mellan dem är avgörande för
transformeringen. Därför är det viktigt att söka förstå transformeringen av lärande från projektnivån till den
organisatoriska nivån och omsättningen till organisatorisk nytta. Vilka faktorer underlättar respektive försvårar
transformeringen?
En fråga handlar om det är individen, gruppen eller organisationen som lär, vilket är en känd fråga inom
området projekt, organisation och lärande. Easterby-Smith & Araujo (1999) identifierar två utgångspunkter i
litteraturen om organisation och lärande. I den om organisatoriskt lärande (OL) fokuseras de individuella och
organisatoriska lärprocesserna i verksamheten för att förstå dess natur. Litteraturen om lärande organisation
(LO) handlar istället mer om former och verktyg som kan bidra till att identifiera, stödja och utvärdera kvalitén
på lärprocesserna i organisationen. Detta som ett led i att finna och sprida ideala metoder och modeller som kan
användas för att förändra lärandet i verksamheten.
Frågan om det är individer eller organisationer som lär har Stacey (2003) fördjupat sig inom. Han förespråkar ett synsätt där både individ och organisation är olika aspekter av samma interaktionsprocess mellan
människor. Lärandet sker mellan individerna och organisationen. Vi kan därmed släppa frågan om det är individerna eller organisationerna som lär och konstatera att det är bägge. I ett nätverk lär därmed både deltagarna
och nätverket som helhet. Det sker kunskapsbildning både på den individuella nivån och nätverksnivån. Men
frågan om transformeringen av kunskap kvarstår. När individerna går från nätverket till sina organisationer bryts
en interaktionsprocess och en ny startar. Här uppstår svårigheterna. Vilka effekter får nätverkslärandet för det
organisatoriska lärandet?
Hedberg et al (1994) delar upp nyttan av att delta i tillfälliga organisationer som projekt eller nätverk i tre
värden:
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»» Inre, personliga värden (emotionella och intellektuella)
»» Yttre, organisatoriska värden (praktiska och funktionella)
»» Systemvärden (ekonomiska och marknadsmässiga)
En omsättning av inre värden kan ge effekt i form av stärkt yrkesroll, ökat självförtroende, inspiration och bekräftelse på ett arbets- eller förhållningssätt. Yttre värden kan vara idéer, kunskaper och kontakter som kan ge effekt
i form av nya utbildningar, andra informationsformer eller studiebesök. Systemvärden handlar mer om beslutsunderlag, utvecklingsåtgärder och systemförändringar som får större konsekvenser, exempelvis nya produkter,
nya partners eller nya kundgrupper.
Om deltagarna i ett projekt upplevt mening och nytta kan det med Staceys (2003) teori förklaras som ett resultat av god kommunikation mellan deltagarna och projektet. På samma sätt blir då en möjlig förklaring till en
låg nytta i organisationen, en bristande intern kommunikation med framförallt cheferna som har en avgörande
roll i att hantera resultaten och besluta om konsekvenser. Om lärande enligt Stacey definieras som en interaktivitet hos mellanberoende människor vilket ger förändrade interaktions-, makt- och handlingsmönster, då kan
också detta lärande hindras av brist på interaktivitet.

Studerade nätverk

Vi har fokuserat vår datainsamling kring lärandet i LustH - projektet och en viss del i KrAft-projektet. En övergripande tolkning av vårt HTA material visar att nätverkandet där handlat mindre om allmän kunskapsbildning och mer om kontaktskapande för specifik produkt- och affärsutveckling, särskilt i den inledande fasen. I de
två andra delprojekten skilde sig kunskapsbildningen en hel del till sina former. LustH var ett öppet nätverk där
en stor mängd deltagare kunde komma och gå som de önskade. De tolv mötesplatserna var likt stora lägereldar
där engagerade personer samlades för att lyssna och lära av intressanta berättelser från andra. Då det var stora
grupper som träffades med olika deltagare varje gång, blev relationerna svaga. KrAft å andra sidan var ett litet
slutet nätverk där samma personer träffades regelbundet för att dryfta sina ledarbekymmer och utveckla sina
kunskaper. Det var mer likt en privat sällskap vilket gjorde att relationerna blev starka.
Nedan följer en beskrivning av våra resultat och analyser av datainsamlingen kring lärandet i de två delprojekten. I KrAft har vi samlat in data genom en gruppintervju med elva deltagare i KrAftverk Halland. I
LustH-projektet hade vi en stor access genom vårt deltagande som processutvärderare. Under projekttiden har
vi samlat in rikligt med data genom 17 enkätundersökningar9, ett 25-tal intervjuer, deltagande observationer på
aktiviteterna och kontinuerliga systematiska reflektioner med projektteamet.

6.3 Hur sker lärandet?

Den första frågan vi fokuserade var hur lärandet sker i nätverken. Vi samlade data och analyserade detta på deltagarnivå i krAft och LustH samt även på projektgruppsnivå inom LustH.

Deltagarnivån

I KrAft-nätverket svarade deltagarna att lärandet skedde genom att de speglade sina problem i ljuset av andras
erfarenheter vilket gav nya perspektiv. Det fanns liknande organisatoriska problem överallt. Man såg sina gamla
problem i ett nytt ljus när någon utomstående såg saken från ett annat håll. Erfarenhetsutbytet gav inspiration
och idéer, vilket illustreras av intervjusitaten nedan.
”Saker kan klarna när man diskuterar dem med andra”, ” Det ger mig sådan inspiration när många människor möts och utbyter erfarenheter”, ”Det är svårt att klaga på arbetet när du är chef, men här kan du
göra det tillsammans och känna igen dig själv”.
Deltagarna i LustH-nätverket lyfte fram betydelsen av att få höra om goda exempel då det skapade tankar som
9
Av dess 17 lämnades tio enkätundersökningar direkt till deltagarna efter varje mötesplats (n = 30-70), sex enkätundersökningar 3-9 månader efter sex mötesplatser (n = 15-25) samt en webbaserad enkätundersökning till alla registrerade deltagare i LustH
projektet (n = 135).
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påverkade deras arbete i positiv riktning och gav möjligheter att använda fördelarna. Mötesplatsen beskrevs som
en möjlighet att få träffa aktiva och engagerade personer, som ett forum att kunna se hur och vad andra gör inom
området vilket gav exempel på nya sätt att arbeta med hälsa.
”Det har varit positivt att få jämföra sina erfarenheter med andras.”, ”Våra frågor och problem har blivit
belysta från andra perspektiv och personer”, ”Vi har fått ny kunskap om vår organisation och kopplingen
till hälsa”.
I bägge delprojekten var arenan nödvändig. Den fungerade likt Dixons (1999) hall för kollektivt lärande. Här
skedde lärande genom möten, samtal och reflektioner om problem och lösningar, exempel och erfarenheter,
idéer och kunskaper. I LustH fallet skedde lärandet till högre grad genom information från experter till en stor
grupp, medan det i KrAft fallet skedde mer genom interaktion inom en mindre grupp. Dock var mötesplatserna
i LustH-projektet organiserade så att tillfälle även här gavs till dialog och erfarenhetsutbyte i mindre grupper. I
bägge fallen uppskattade deltagarna att få komma iväg från sin vardagsverksamhet, få distans, tid och inspiration att kunna reflektera över sina problem och möjligheter tillsammans med andra, såsom Burrell & Morgan
(1993) påpekar att nätverk kan fungera.
I KrAft-nätverket kunde cheferna mötas på en neutral arena för att samtala om sina problem och få synpunkter och förslag till lösningar från varandra. De kunde stanna upp och komma ifrån vardagen, betrakta sig
själva och sina organisationer på avstånd. Med hjälp av olika perspektiv kunde de överväga andra alternativ och
nya åtgärder (Brown & Duguid 1996). Nätverket stimulerade nya tankar, nya sätt att se på ledarrollen och på utvecklingsmöjligheter i organisationen. Nätverket fungerade som ett system för reflektion och kollektivt lärande
(Kilgore, 1999). Kunskapen var mest erfarenhetsbaserad. Det var praktiska kunskaper som varje deltagare tog
med in till nätverksträffarna. Den sammanlagda kunskapen gav pålitliga råd och intressanta synpunkter som
stärkte deltagarna och gav dem relevanta kunskaper att ta med sig tillbaka till sitt arbete. Genom nätverket och
mötet med andra ifrågasatte man en del av sina vägledande synsätt (Argyris & Schön, 1996). Man var kanske
låst till vissa tankemönster. I ljuset av andras perspektiv ifrågasatte man sina traditionella åsikter. Ur detta kunde
sedan en ny förståelse växa fram. Denna lärprocess tycks över tid även ha påverkat och förändrat en del värderingar och normer hos några deltagare, mer inom krAft än i LustH då samma individer deltog på betydligt fler
träffar i krAft (7-9) än i LustH (1-3).

Projektgruppsnivån

I LustH växte en speciell lärprocess fram inom projektgruppen där projektteamet och utvärderaren ingick. Vissa
utvecklingsbehov kring hälsoarbetet uttrycktes av deltagarna genom olika kanaler (personliga, elektroniska, telefon mm). Kring dessa behov spånade projektteamet på idéer som sedan omvandlades till planer och aktiviteter
som genomfördes på mötesplatsen. Resultatet av dessa aktiviteter fångades upp och rapporterades av utvärderaren. Underlaget blev en grund för systematiska reflektioner i projektgruppen och ett kollektivt lärande kring
vad som hände och varför samt hur man kunde tänkas förbättra nästa aktivitet och mötesplats. Detta lärande
tog projektteamet in i projektprocessen, använde för kreativt tänkande, fick nya idéer och gjorde nya planer
vilka ledde till nya aktiviteter vars resultat utvärderades. Så pågick lärprocessen efter varje mötesplats och bidrog
till kontinuerlig styrning och kvalitetssäkring av den komplexa projektprocessen. Lärandet kan illustreras med
nedanstående bild.
Behov

deltagare

Aktivitet

Resultat

+

Systematisk
reflektion

team
team

Osv.

Ja

utvärdering
utvärderare

Förändrad
aktivitet

Idé

Plan

Kreativt tänkande

Ny plan

Tabell 6. Lärprocessen i LustH:s projektgrupp.
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Vår andra fråga handlade om vad som stödjer respektive hindrar nätverkslärande.

6.4 Vad stödjer lärande?

KrAft-deltagarna lyfte fram olika bakgrund som en tillgång. Heterogeniteten och skillnaderna skapade dynamik i gruppen. Deltagarna kom från olika verksamheter och gav mer objektiva kommentarer och skilda perspektiv, vilket var positivt för lärandet. Ett viktigt stöd var kopplingen till högskolan som skapade en nyfikenhet
i gruppen kring hur de kunde utveckla sin verksamhet och sig själva och vad de kunde få hjälp med. Viktigt var
även mixen mellan praktik och teori. De egna praktiska erfarenheterna dominerade men teorierna fungerade
stödjande och bekräftande. Likheten var att alla var chefer och kvinnor. En god mix mellan olikheter, trygghet
och tid för reflektion var viktigt för lärande.
”Vi har haft gott om tid för samtal och reflektion, att stanna upp och tänka över arbetet. Det har gett så
oerhört mycket”.
LustH-deltagarna angav möjligheterna att möta andra, gärna med samma funktion, som var intresserade av hälsoområdet, som viktigt för att få ta del av erfarenheter och information. Man värdesatte iformation om projekt
som pågick och möjligheten att få nya kontakter som kunde leda till samarbete.
”Vi är väldigt lika trots olika verksamheter. Det var intressant att träffa andra och höra hur de gör.”
Olikheter var vad bägge deltagare från bägge nätverken lyfte fram som mest centralt för lärandet. Att man kom
från olika organisationer, hade olika erfarenheter och skilda perspektiv på frågorna berikade samtalen och stimulerade nya sätt att tänka. Vissa likheter bland deltagarna utgjorde dock en förutsättning för lärandet. I LustH fallet var det ett gemensamt intresse för hälsa och deltagarnas funktion i organisationerna som på ett eller annat sätt
ansvariga för hälsoarbetet. I KrAft var det deras roller som chefer och ledare i första hand. Att alla var kvinnor var
också en likhet som bidrog till lärandet, men några av deltagarna menade att det även skulle ha varit givande med
könsblandade nätverk fast på ett annat sätt. Likheterna utgjorde dock en förståelsegrund för olikheterna.
Nätverken stimulerade ett öppet kreativt klimat som tillät och stödde att olika slags explicit och tyst kunskap
möttes och skapade synergier, ny mening och ny kunskap genom dialog. (Södergren, 2005). Detta har nätverk
förutsättningar att stimulera. Det var genom nätverken som de olika erfarenheterna kom i kontakt med och
kunde påverka varandra (Boud et al., 2006). Även reflektionen var stimulerande för lärandet i bägge nätverken.
I den gemensamma reflektionen kunde enskilda deltagares förståelse av sin situation utmanas av andras erfarenheter och upplevelse (Kolb, 1984), vilket bidrog till lärande av både typ I och typ II.

6.5 Vad hindrar lärande?

I KrAft var hindren brist på tid och ansvar. Lärandet hindrades när inte alla var med och lärprocessen bröts
mellan dem som inte kom varje gång. Orsakerna kunde vara både tidsbrist och prioriteringsbrist. Vid varje träff
tog lärprocessen ett steg framåt och de som inte var med missade det steget. Det var inte helt lätt att komma in i
gruppens lärprocess om man varit borta ett par gånger. Detta beror bland annat på att den implicita kunskapen
är central i nätverkslärandet och den går inte att enkelt förmedla till den som inte varit med och delat den när
erfarenheten berättades och lärandet skedde (Nonaka & Takeuchi 1995). Även de som deltog saknade den
frånvarande personens synpunkter. Gruppen som ett system för fördjupade reflektioner och kollektivt lärande
(Kilgore, 1999) begränsades om inte alla var med varje gång. Bristen på kontinuitet och systematik begränsade
möjligheterna att nå till värderingarna och normerna i typ II-lärandet.
I LustH uppgav 75 procent av deltagarna att de bara till en liten del hade delat sina kunskaper och erfarenheter med andra eller fått erfarenheter från andra i nätverket. Ett hinder var bristen på interaktion mellan
deltagarna och oförmågan att ta tillvara de möjligheter som gavs till erfarenhetsutbyte. Majoriteten var endast
med på en eller två mötesplatser som huvudsakligen innehöll envägskommunikation från kunniga experter. Det
innebar att tiden för samtal och erfarenhetsutbyte blev begränsad och därmed blev lärandet mest av typ I. Det
fanns även de som kom men som inte tog tillvara interaktionsmöjligheterna som gavs i pauser och långluncher.
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Istället för att utbyta erfarenheter kring hälsoarbete med personer man inte kände, valde flera att prata med dem
de redan kände om saker som inte hade med hälsa att göra. Det tycktes finnas en ovana och kompetensbrist i att
ta vara på lärmöjligheterna, att samverka och lära kollektivt, vilket också Södergren konstaterar (2005).

6.6 Vad ger lärandet?

En tredje fråga i vår studie handlade om resultaten och nyttan av nätverkslärandet. Deltagarna i KrAft beskrev
att det hade givit dem ny energi att lära känna andra människor från olika verksamheter. Det hade även givit
dem bättre självinsikt och förbättrat deras ledarskap. Genom att få perspektiv på sig själv via andra hade helhetsbilden stärkts och problemen minskat. Någon uttryckte det som mental andning. Man gick iväg och lämnade
sina problem hemma för ett tag. När man kom tillbaka kanske man löste problemen på ett nytt sätt. En annan
beskrev att konflikter tog mindre energi:
”Jag sätter dem framför mig istället för inne i mig.”, ”Jag gör små problem mindre. Jag ser dem för vad de är.
Saker som bör fungera i längden inför jag i organisationen”.
Någon beskrev hur erkännandet gav stöd och styrka:
”Förut kände jag till att tydligt ledarskap var viktigt. Nu vet jag det säkert.”
Flera uttryckte att det gav mest på en personlig nivå. De var övertygade om att det även skulle ge organisatoriska
resultat men att det skulle ta tid att få effekter i vardagen på arbetet.
Deltagarenkäterna och deltagarintervjuerna i LustH-nätverket visade på goda projektresultat. Mötesplatserna fick igenomsnitt betyget 8 poäng på en 10-poängsskala. De flesta beskrev att de fått inspiration och idéer,
kunskap och kontakter. I enkätsvaren nämndes även personlig utveckling, en större helhetsbild samt nya intryck
och insikter om att det finns andra alternativ än det traditionella. Få uttryckte konkreta resultat. De flesta tog
upp och informerade om projektet på olika möten i arbetet. Några nämnde att det stärkte dem i rollen som
ansvarig för hälsoarbetet, underlättade deras jobb och även bidrog till konkret användning.
”Deltagandet har gett ett större kontaktnät som gör vardagsarbetet lättare”, ”Det gav skjuts åt en process jag
redan startat och stärkte mig i ledarrollen.”, ”Projektet har förstärkt mitt tidigare sätt att arbeta, men även
förändrat mitt sätt att möta andra och lägga upp arbetet. Det har gett fördjupade kontakter och inneburit
en kvalitetsförbättring av arbetet.”, ”Att delta i LustH har inneburit ett erkännande för mig och gett mig
arbetsglädje. Projektet har bidragit till ett bredare perspektiv.”, ”Man slipper uppfinna hjulet två gånger. Jag
har fått redskap som jag använt. LustH har underlättat mitt jobb.”
På den individuella nivån var resultaten rikliga och starka i bägge nätverken. I LustH var utvärderingsenkäterna entydiga efter varje mötesplats. Att delta gav inspiration, idéer, kunskap och kontakter. I KrAft nämner
deltagarna istället att det gav stöd, styrka, ökat självförtroende och en ökad känsla av trygghet kring svåra och
komplexa frågor.
Bägge nätverken fungerade som hallar för kollektivt lärande (Dixon, 1999) även om dialogen och erfarenhetsutbytet var rikare i KrAft än i LustH samtidigt som expertstyrningen var större i LustH. Deltagarna använde nätverken som en arena för kunskapsbildning (Hedberg, 1994) och kollektivt lärande (Tödtling, 1999).
Genom att ställa olika frågor, söka olika förklaringar och se svårigheter från olika perspektiv kan olika och nya
svar framträda (Burrell & Morgan, 1993). Nätverken erbjöd både tid och rum för en konstruktiv dialog som
gav förutsättningar för kollektivt lärande och möjliga innovationer (Brown & Duguid, 1996). Tid och rum för
reflektion var ett behov som de flesta uttryckte men som sällan fanns i vardagen i arbetet. Att delta i ett nätverk
gav legitimitet och struktur för detta.
De bägge nätverken hade olika mål och struktur, vilket gav olika förutsättningar för lärande. Skillnaderna
kan sammanfattas i nedanstående tabell.
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LustH

KrAft-verk Halland

Antal deltagare

Många (400)

Medel (50)

Regelbundenhet

Liten, 1-3 gånger på tre år

Stor, 7-9 gånger på ett år

Relationen mellan deltagarna

Svag

Stark

(uppskattad tidsfördelning i procent mellan
expert- och erfarenhetbaserad kunskap)

80/20

30/70

Dominerande lärprocess

Utnyttja befintlig kunskap

Utforska ny kunskap

Dominerande lärtyp

Typ I

Typ II

Kunskapsinnehåll

Tabell 7. Förutsättningar för och typ av lärande.

LustH nätverket nådde många med värdefull information vilket gav deltagarna inspiration, ideer och kunskap.
Genom att i huvudsak lyssna på goda exempel utnyttjade de befintlig kunskap för att lära (March, 1999). I
LustH kan man beskriva det dominerande lärandet som typ I, ett enkelkretslärande (Argyris & Schön, 1996)
som mer stödde ett anpassningsinriktat lärande (Ellström, 1996), dvs. en kunskap som kunde användas för att
justera och förbättra verksamheten efter kända eller beprövade sätt.
KrAft nätverket nådde ett fåtal med sin arena för reflektion och kunskapsbildning. Kontinuiteten och den
mindre gruppen gjorde deltagarna mer trygga och innebar ett ökat självförtroende som chefer. I KrAft fanns
också i högre grad ett lärande av typ II som mer stödjer ett utvecklingsinriktat lärande, dvs. en kunskap som
kunde användas för att utveckla och förnya verksamheten. Här handlade det inte på samma sätt om att överföra kända metoder och modeller till sin egen organisation utan mer om att utifrån nya kunskaper skapa och
utveckla organisations- och ledarformer som skulle förnya den egna organisationen.

6.7 Transformeringen

På organisationsnivån var resultaten relativt låga i bägge nätverken. I LustH fallet var de organisatoriska hindren
i offentlig sektor bl.a. bristen på strategi och deltagarnas brist på mandat att besluta i hälsofrågor. I KrAft var
svårigheten att kunna omsätta lärdomarna till vardagsverksamheten. Flera uttryckte en brist på förändringskompetens i sina chefsroller. Även om de lärde sig i nätverket vad de ville förändra visste de inte alltid hur de
skulle göra det.
Trots att alla deltagare var mycket nöjda med mötesplatserna (medelvärde 8,0 på en skala från 10: inspirerande till 1: meningslös) och svarade i enkäten direkt efter aktiviteterna att de planerade använda resultaten i
arbetet, så svarade bara tio procent i uppföljningsenkäterna 3–9 månader efter mötesplatsen att de hade provat
nya former för lärande och utveckling i sina organisationer. Detta indikerade organisatoriska hinder.
Resultatet av webbenkäten till alla deltagare i LustH två år in i projektet visade att av projektets fyra mål hade
tre nått 20-30 procent måluppfyllelse (samverkan, kommunikation och helhetsförståelse) medan det fjärde (utveckling och lärande) bara nådde drygt 10 procent. På frågan om vilken nytta man haft av projektet svarade 25
procent stor och 50 procent liten. Detta var ett förvånansvärt svagt resultat med tanke på att mötesplatserna
fått toppbetyg. Att alla de som utvärderat mötesplatserna, både under och en tid efter, som varit så positiva och
beskrivit att de fått ut mycket som de tänkte använda i arbetet, ändå svarade att de haft liten nytta av projektet var
intressant. Graden av måluppfyllelse stärkte resultatet. 25 procent hade uppnått tre av fyra mål och 25 procent
hade också haft stor nytta av projektet. Utvärderingarna visade på ett mönster där nyttan av goda projektresultat
på yttre, organisatoriska värden var liten. Med tanke på projektets omfattning (400 deltagare) kan 25 procent
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kanske ses som ett relativt rimligt och bra resultat. Samtidigt som skillnaden mellan den personliga och den
organisatoriska nyttan var stor och intressant.
En svårighet i nätverksprojekt är alltså att få organisatoriska resultat. Lärandet riskerar att stanna på den
nivå där det sker, dvs på nätverksnivå. Denna svårighet hänger troligen ihop med att lärande är situerat (Lave &
Wenger, 1991). När kunskaperna flyttas från sin situerade kontext till en annan har de uppenbarligen svårt att
ge resultat. Om lärandet sker på avstånd utanför vardagsverksamheten kommer det att få svårt att nå in till organisationsnivån. Det riskerar att stanna som ett nätverkslärande på innovationssystemsnivå. Kopplat till detta är
även organisationers förmåga att ta tillvara och använda kunskaper i verksamheten, deras absorbtionskapacitet
(Cohen & Levintal, 1990). Något som berör frågor om organisatoriskt lärande och lärande organisation.
För att närmare undersöka varför så många av deltagarna i LustH inte haft stor nytta av resultatet i sina organisationer trots att de varit så nöjda med projektet, genomförde vi en särskild studie om detta. Vi intervjuade
23 deltagare från olika organisationer och 18 chefer i organisationer som haft deltagare med på LustH-träffar.
Resultaten visar på flera hinder och en stor skillnad mellan offentlig och privat sektor. Enligt intervjuerna var
svårigheterna störst i offentliga sektorn. Här fanns klara hinder att ta tillvara kunskaperna.
Inom offentlig sektor generellt var LustH enligt intervjuerna dåligt förankrat och lågt prioriterat. Den
bristande prioriteringen berodde enligt intervjupersonerna huvudsakligen på att projektet kom utifrån och
uppifrån. Det beslutades om att delta på politisk nivå utan någon förankringsprocess innan. Det innebar att
projektet inte ansågs beröra organisationen särskilt mycket. Det var något vid sidan om, längre bort än vanliga
projekt. Förankringen före projektet blev formell på politisk nivå med beslut och finansiering men lös och svag på
chefsnivå. Detta plus den låga chefsprioriteringen under projektet har bland deltagarna upplevts som ett bristande ledningsstöd.
Organisatoriska hinder som nämns av cheferna inom offentlig sektor handlar allmänt om att länsprojekt är
vida (1), hälsoprojekt är svåra att överblicka (2) och att offentlig sektor är svårt att förändra (3). Informationsmängden (4) i vardagen gör att specifik projektinformation kan drunkna. Svårigheten att orka med extrauppgifter (5)
utanför kärnverksamheten är också ett hinder. Att personalen inte har tid (6) och är projektmätta/trötta (7)
nämns också.
Mer specifika organisatoriska hinder inom offentlig sektor som lyftes fram i just LustH fallet var att projektet inte var prioriterat (8), det uppfattades inte som viktigt. Det upplevdes även som diffust och otydligt (9).
Dessutom kom det in från sidan och beslutades uppifrån (10). Att få var intresserade eller ansvariga för att driva
LustH, att det saknades både en budbärare (11) och en mottagare/adressat (12), beskrevs också som ett hinder.
Ytterligare ett hinder som togs upp av flera chefer från offentlig sektor var den dåliga timingen (13). Man
menade att LustH krockade med egna hälso- och arbetsmiljöprojekt. Detta innebar att man inte hade tid och
kraft att engagera sig i ett till projekt som dessutom var otydligt, dåligt förankrat och lågt prioriterat.
I dessa nämnda transformeringshinder finns viktiga lärdomar att dra om vad man skall tänka på innan ett
regionalt utvecklingsprojekt startar för att få ut mesta möjliga nytta. För att regionalt stöd och samverkan skall
ge mer effekt krävs enligt intervjuresultatet förändringar på främst ledningsnivån i den offentliga sektorn. Det
krävs
»» en strategi för deltagandet med tydligt syfte och acceptabla mål
»» förankring på alla nivåer i organisationen, särskilt bland de operativa chefsnivåerna
»» en lokal anpassning – tajming – så att projektet kommer in på ett bra sätt både tids- och innehållsmässigt
»» tydligt ansvariga på både representativ och operativ nivå
»» en strukturerad och kontinuerlig uppföljning
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6.8 Slutord

Olika samverkansformer ger olika lärprocesser. En mer målinriktad samverkan likt den i LustH projektet, implicerar ofta känd kunskap medan en mer idébaserad samverkan likt den i KrAft-projektet ofta bygger på ny
och okänd kunskap, dvs. mer av typ II-lärande. Ett dilemma för nationella finansiärer som Vinnova är att deras
styrda utlysningar tenderar att stimulera mer målstyrd samverkan och därmed typ I lärande.

Fortsatt forskning

Forskningsområdet kring nätverkslärande i har visat sig vara centralt för att förstå och utveckla innovationsprocesser. Flera intressanta forskningsfrågor finns att fortsätta arbeta med. Några tänkbara är: Hur kan implicit lärande
synliggöras, medvetandegöras och mätas? Vilka samband finns mellan kunskapsresultat, effekter och innovation?
Hur skulle man kunna organisera nätverkslärande med en nära koppling till vardagsverksamheten?
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7. (O)jämställdhet i regionala utvecklingsprocesser10
Ett kunskapsområde som ständigt behöver belysas och utvecklas är hur jämställdhetsaspekten beaktas i regional utvecklingspolitik. I följande kapitel diskuterar vi regionala utvecklingsprocesser utifrån ett könsperspektiv.
Med det menas att vi på olika sätt vill synliggöra vilken betydelse kön tilldelas i de tre processer som utgör våra
case i projektet. Mot bakgrund av tidigare forskning anser vi det nämligen vara orimligt att utgå ifrån att regionalt utvecklingsarbete alltid är könsneutralt. Vår utgångspunkt är istället att kön bör analyseras som en föränderlig social konstruktion som alltid spelar roll i samhällets och arbetslivets organisering – så även i regionala
utvecklingsprocesser (Abrahamsson 2000 s.88).
Tre frågeställningar återkommer i kapitlet, nämligen (1) Hur är processerna könsmärkta? (2) Hur problematiseras kön och jämställdhet i processerna? (3) På vilket sätt påverkar processerna det relativa förhållandet
mellan kvinnor och män i Halland? Den första frågeställningen syftar på att kön ständigt ordnas i olika processer, t.ex. genom segregering, symboler och föreställningar, interaktion och identitet (se t.ex. Amundsdotter
2007). Könsmärkningsprocessen samspelar med hur kön och jämställdhet problematiseras i processerna, vilket
förklarar sambandet mellan de två första frågeställningarna. Den tredje frågan är av en mer öppen karaktär och
desto svårare att besvara. Som Gunnel Forsberg påpekar är denna fråga dock viktig att ha i bakhuvudet när man
analyserar regionala utvecklingsprocesser ur ett könsperspektiv (2005).
Vi inleder med att ge översiktlig bild av hur den regionala utvecklingspolitiken har förändrats på senare
år. Särskild vikt läggs vid att presentera forskning på området som utifrån olika infallsvinklar uppmärksammar
betydelsen av att anlägga ett könsperspektiv på regionala utvecklingsprocesser. Efter det uppmärksammar vi
den geografiska kontext i vilken processerna har ägt rum. Vi menar att det är nödvändigt att beakta Hallands
regionala könskontrakt om en djupare förståelse av processernas utveckling skall kunnas nås. Mot denna bakgrund följer sedan våra analyser av de tre utvecklingsprocesserna. Avslutningsvis sammanfattar vi våra viktigaste
slutsatser och blickar framåt mot fortsatt forskning på området.

7.1 Nya samverkansformer för regional utveckling

Under 1990-talet lades riktlinjerna upp för en ny regional näringslivspolitik i Sverige. Tidigare hade regionalpolitiska åtgärder haft en utjämnande funktion mellan landets olika delar och huvudsakligen bestått av företagsstöd till eftersatta regioner. Flera röster menade dock att en förändring var nödvändig om Sveriges globala
konkurrenskraft skulle bestå. Ett avgörande steg i utvecklingen togs i och med det svenska EU-inträdet. Plötsligt fick Sverige tillgång till unionens strukturfondsprogram och idén om regionen som en central enhet för näringsutveckling etablerades i svensk politik. I den efterföljande propositionen ”Regional tillväxt för arbete och
välfärd” (1997/98:62) förordades att regionerna skulle ges en viktigare roll och i högre grad ansvara för sin egen
utveckling. Ambitionen resulterade i s.k. regionala tillväxtavtal (RTA), vars syfte var att mobilisera aktörer från
olika sektorer i varje region och få dem att nå samsyn kring tillväxtfrågor. För att möjliggöra en sådan dialog
ansåg man det vara nödvändighet att uppmärksamma och utveckla nya institutionella former som var baserade
på ett horisontellt nätverkstänkande (Ds 2001:15 s.7).
Utvecklingen kan sättas i samband med vad som internationellt brukar benämnas som övergången från
government till governance. Vad det handlar om är ett avsteg från regeringsformens linjära styrningsmodell till
förmån för en politik vars utformning bestäms genom horisontell interaktion mellan aktörer i olika nätverk
(Elander 1999 s.327f ). Genom närmare samverkan med framförallt näringslivet skall politiken få mer uträttat med mindre offentliga resurser. Förloppet kan beskrivas som en marknadsorienterad fokusförskjutning från
politikens institutioner till dess process- och resultatsida (jfr Pierre 1998 s.5). Den underliggande doktrinen
säger att politiken inte längre ensam förmår lösa kollektiva och komplexa problem, dit ekonomisk utveckling,
tillväxt- och innovationspolitik samt regional utveckling räknas (jfr SOU 2006:3 s.93).
En central uppgift för den nya regionala utvecklingspolitiken är således att på regional nivå skapa gynnsamma förutsättningar för nätverksbaserade samverkansformer mellan aktörer från skilda sektorer. I den regio10
För detta kapitel ansvarar Agneta Hansson och Johan Rydstedt. Agneta Hansson har varit ansvarig för delprojektet om jämställdhet och var också en av initiativtagarna och innehållsledare i KrAftverk Halland. Johan Rydstedt har deltagit i slutfasen av projektet
och har huvudsakligen författat kapitel 7.
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nalpolitiska retoriken har, som beskrivs i kapitel 3, begrepp som partnerskap, kluster och innovationssystem etablerats, vilka alla i någon mån är uttryck för nätverksbaserade samverkansformer. Den genomgående idén tycks
vara att den geografiska närheten skall stimulera ett dialogbaserat kunskapsutbyte mellan skilda aktörer och få
dem att dra åt samma håll. De ansvariga myndigheterna inom området (Nutek, VINNOVA m.fl.) har framhållit samspelet mellan forskning, politik och näringsliv som särskilt prioriterat.

Jämställdhet genom mainstreaming

Ett mål för svensk politik är också ett jämställt samhälle. Regeringens mål för jämställdhetspolitiken är ett samhälle där kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden, vilket
också är den definition av jämställdhet som vi använder oss av. I mitten av 1990-talet beslutade regeringen att
gender mainstreaming/jämställdhetsintegrering skall vara huvudstrategin för den svenska jämställdhetspolitiken. Med det ville man flytta jämställdhetsfrågorna från en sidoordnad position till att ingå i verksamhetens
huvudfåra. Syftet var att tydliggöra jämställdhetsfrågan och få till följd att rådande normer och strukturer ständigt ifrågasätts inom varje särskilt område och resulterar i en omfördelning av resurser och inflytande (Prop.
1994/95).
En risk med mainstreaming, som påtalats av forskare och jämställdhetsaktörer, är att jämställdheten riskerar
att integreras bort. Om inte frågorna prioriteras kan allas ansvar bli ingens ansvar, och jämställdhet en ickefråga på dagordningen. En annan risk som påtalas är att mainstreaming blir målet istället för medlet att uppnå
jämställdhet. Man påpekar att det, ännu en lång tid framåt, kommer att behövas särskilda åtgärder både för
att kompensera tidigare diskriminering och för att sätta igång processer för att förändra strukturer och uppnå
jämställdhet. Regeringen förespråkar idag att det parallellt skall arbetas med de båda strategierna. Särskilda jämställdhetsprojekt som genom konkret jämställdhetsarbete syftar till attityd- och kunskapsförändring kan i förlängningen implementeras och ingå som en integrerad verksamhet i huvudfåran (Hård 2004).

Bristfällig jämställdhet i regionala utvecklingsprocesser

Även den nya regionala utvecklingspolitiken skall genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Jämställdhet har
lyfts fram som ett s.k. horisontellt mål i arbetet kring de regionala tillväxttalen/programmen och utgör ofta ett
krav för att få offentliga medel. Bakgrunden till den kraftfulla retoriken inom detta politikområde kan troligen
hittas i att den svenska regionalpolitiken tidigare har kritiserats för att i hög grad präglas av ett manligt tolkningsföreträde (Friberg 1993).
Frågan är dock om den nya regionala utvecklingspolitiken med dess samverkansformer verkligen har de
förutsättningar som krävs för att bryta ojämställda strukturer. Flera forskare har menat att politikområdet, trots
den vackra retoriken, fortsätter att domineras av män. Kulturgeografen Gunnel Forsberg sammanfattar:
”Den sammantagna kritiken från utvärderingarna av strukturfonder och tillväxtprogram har bitvis varit
hård. I vissa fall anses man helt underlåtit att beakta genusperspektivet i programmen, i andra finns goda
formuleringar som trots storstilade planer, inte lyckats avsätta några avtryck i de konkreta projekt som
sjösatts.” (Forsberg 2006 s.174)
Ett tydligt exempel på det var könsfördelningen i de regionala partnerskap som formerades i samband med
tillkomsten av de regionala tillväxtavtalen i början av 2000-talet. Flera rapporter visade att dessa partnerskap
kraftigt dominerades av män (t.ex. Sundin 1999, Westerberg 2000).
Den bristande jämställdheten i regionala utvecklingsprocesser tar sig dock inte bara kvantitativa uttryck. Ursula Hård har intervjuat jämställdhetsarbetare om deras erfarenheter av att delta i regionala tillväxtpartnerskap.
De intervjuade menade att det var svårt för nya grupper att bli delaktiga eftersom de mer etablerade aktörerna
ofta hade sina upparbetade kontakter och nätverk. Om en grupp består av män kommer dessa män också att i
första hand välja in andra män, resonerade de (Hård i Westberg 2005 s.72). Paralleller kan dras till begreppet
homosocialitet, vilket här betyder att män på maktpositioner i samhället ofta identifierar sig med varandra. De
kan tillfredställa sina behov genom andra män medan kvinnor däremot är mer splittrade eftersom de ofta saknar
resurser och makt (Wahl et al 2001 s.81). De manliga nätverken bidrar till att ett ojämlikt maktförhållande mellan könen reproduceras och att kvinnor som grupp exkluderas från etablerade maktcentra.
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Vidare påpekar Gun Hedlund att idén om det jämlika nätverket där parterna möts i samverkan för att arbeta
mot ett gemensamt mål inte stämmer överens med könsrelationer som i sig är hierarkiska. Hon skriver att synen
på nätverk, partnerskap och samverkan i praktiken tar udden av idén att kvinnor som kollektiv kan driva vissa
frågor för att företräda specifika intressen som ibland går mot etablerade mansdominerade intressen (Hedlund
2002, 2004). Christine Hudson och Malin Rönnblom pekar just på att partnerskapbildningar ofta framställs
som uteslutande positiva. Partnerskapstanken bygger på att inga konflikter existerar och att målet är oklanderligt, skriver de (Hudson & Rönnblom i Brynielsson 2003 s.92).
Ett annat viktig aspekt hittas i Katarina Petterssons och Ylva Saarinens forskning om klusterbegreppets användning i regional utvecklingspolitik. Enligt dem framställs ofta kluster som ett könsneutralt begrepp byggt
på samförstånd. I praktiken är det dock oftast manliga sammanslutningar och traditionellt manliga politikområden som avses när begreppet används (Pettersson & Saarinen 2004 s.17, Saarinen 2005). Hanna Westberg
menar att det finns en manlig norm som förstärks av den marknadsekonomiska tolkningen av tillväxt som ofta
görs. Den skenbart könsneutrala inriktningen identifierar inte jämställdhet som viktigt om det inte framställs
som ett vinna-vinna koncept, skriver hon (2005 s.48).
Det är dock inte ofarligt att tala om manliga respektive kvinnliga områden. Risken finns att föreställningen
om kvinnor och män som väsensskilda reproduceras, vilket knappast bidrar till strukturella förändringar. Av
den anledningen är det centralt att framhålla relationen mellan kvinnor och män som socialt konstruerad och
därmed möjlig att förändra. I den rådande relationen påträffas kvinnor och män inom skilda yrkesområden, på
skilda positioner och med olika möjligheter att påverka sina liv. Om dessa förhållanden negligeras i regionala
utvecklingssatsningar är det rimligt att ifrågasätta om den eftersträvade utvecklingen verkligen kommer alla till
godo. Flera forskare (Friberg 1993, Forsberg 1999, Löfström 2001) har efterlyst en bredare definition tillväxtbegreppet och framhållit att även t.ex. det obetalda arbetet och hur människor mår fysiskt och psykiskt bör vägas
in.

7.2 Halland ur ett könsperspektiv

Enligt de nationella jämställdhetsmålen skall den regionala utvecklingspolitiken genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Med det menas att kvinnor och män skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter att
påverka både sin egen situation, sitt arbete, sin fritid och det samhälle vi lever i (Prop. 2005/06:155).
Med syftet att möjliggöra en jämställd utvecklingspolitik i Halland kommer vi i detta avsnitt att diskutera
hur kvinnors och mäns villkor ser ut i regionen idag. Vi tror att det är nödvändigt att identifiera rådande förhållanden för att kunna avgöra vilka frågor som är relevanta att ställa ur ett könsperspektiv i det regionala utvecklingsarbetet.
För att få en teoretisk referensram åt vår diskussion tar vi inledningsvis avstamp i Gunnel Forsbergs teori om
regionala könskontrakt. Därefter granskas den bild av Halland som lanseras i regionala handlingar och dokument, vilken vi sedan problematiserar med utgångspunkt i relevant statistik och forskning. Slutligen återknyts
diskussionen till Forsbergs teori utifrån frågeställningen om det är rimligt att tala om ett specifikt halländskt
könskontrakt. Bilden av Halland som en vinnande och sammanhållen region ter sig kanske inte lika självklar om
man utgår från ett könsperspektiv.

Regionala könskontrakt

I slutet av 1980-talet adderade Yvonne Hirdman begreppet genussystem till diskussionen om hur maktrelationen mellan kvinnor och män kan förstås. Begreppet blev fort etablerat i såväl svensk jämställdhetspolitik som
akademin. Hirdman framhöll en strukturell förståelse baserad på två könsordnande logiker. Den första logiken
handlar om segregering och könens isärhållande, den andra om hierarki och kvinnors underordning i relation
till män (Hirdman i Petersson 1987).
En kritik mot Hirdmans teoribildning är att den betraktar könsmaktordningen som generell och därmed
inte tar hänsyn till rumsliga variationer. Ett ökat fokus på regionala och lokala dimensioner har synliggjort behovet av mer raffinerade angreppssätt för att förstå hur olika könsrelationer konstitueras på skilda geografiska
platser. Kulturgeografen Gunnel Forsbergs diskussioner om lokala/regionala könskontrakt bidrar med ett sådant verktyg.
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Forsberg definierar könskontrakt som ”informella avtal mellan män och kvinnor som reglerar familjelivet,
arbetslivet och det politiska livet” (1999 s. 8). Annorlunda uttryckt handlar det om vad kvinnor och män får, bör
och anses kunna göra i en viss rumslig kontext. Begreppet kontrakt antyder dock att tillståndet inte bör betraktas
som statiskt utan är förhandlingsbart.
Utifrån variabler som segregering på arbetsmarknaden, lön, arbetstid, politisk delaktighet, vård och omsorg
urskiljer Forsberg tre typer av lokala könskontrakt. Det första är traditionella könskontrakt, som hon återfinner
i bruksbygder, skogs- och fjällbygder och religiösa bygder. Detta präglas av en könssegregerad arbetsmarknad
och ett stort inslag av familjebaserade vård- och omsorgslösningar. Det andra benämns som modernistiska könskontrakt, och hittas i huvudstads- och storstadsregioner, residensstäder och utbildningsorter. På dessa platser är
oftast arbetsmarknaden mer integrerad och offentliga omsorgsformer vanligare. Det tredje är det otraditionella,
som kan förstås som en kombination av de två första. Otraditionella könskontrakt finner Forsberg i ”autonoma”
regioner, kustregioner och ”dynamiska landsbygder”. I alla regioner kan olika könskontrakt urskiljas på familjenivå. Det finns dock oftast ett som är dominerande, menar Forsberg (SOU 1997:83).
Ett problem med Forsbergs teoriska begrepp är att de är tämligen svåra att operationalisera i en reell studie.
Forsberg preciserar visserligen sin teori då hon hävdar att könskontrakten konstrueras på tre nivåer, nämligen
samhällslivet, arbetslivet och vardagslivet. Hon skiljer även mellan ett strukturperspektiv (kultur och tradition,
företagsstruktur, segregering, kommunikationer, vård och omsorg) och ett aktörsorienterat perspektiv (politisk
delaktighet, utbildning, yrkesval, familjebildning, fertilitet och migration). Det egentliga syftet med dessa indelningar samt hur de olika analysnivåerna antas förhålla sig till varandra framgår dock inte. Därmed blir det svårt
att direkt tillämpa Forsbergs resonemang på en specifik region. Forsbergs diskussioner har ändå förtjänster i vårt
fall då de ger oss användbara begrepp för att kunna diskutera rumsliga variationer.
Ett ytterligare argument för att ha teorin om regionala könskontrakt som utgångspunkt i vår studie är att
Halland är ett relativt outforskat område utifrån detta perspektiv. Forsberg och hennes kollegor har framförallt
studerat regioner som faller under stödområde 1 och 2, vilket innebär att de har haft tillgång till regionalpolitiskt
finansiellt stöd. Halland har inte hört till dessa regioner.

Hur lanseras Halland i regionala dokument?
”Halland är en dynamisk region med hög befolkningstillväxt och ökande inkomst- och utbildningsnivå”
(Region Halland 2006)
Beskrivningen är hämtad från en arbetsannons och på många sätt typisk för hur Halland ofta lanseras. Bilden
av en dynamisk region på frammarsch återkommer i flera centrala regionala dokument. I den regionala utvecklingsstrategin Halland - bästa livsplatsen (2005) kan man bland annat läsa att hälsoläget i Halland är gott, att
länets positiva befolkningsutveckling leder till att utbildningsnivån och genomsnittliga inkomster ökar samt att
näringslivet är varierat och kännetecknas av många små företag. I positiva ordalag framhålls det även att möjligheterna till informella möten är stora och att länets få och ganska likartade kommuner underlättar samverkan.
En aspekt som ofta försummas i den halländska framgångsdiskursen är dock hur utvecklingen ser ut utifrån
ett könsperspektiv. Till exempel saknar nämnda utvecklingsstrategi resonemang kring huruvida utgångsläget är
detsamma för kvinnor och män samt kring vem som gynnas av de tillväxtsatsningar som föreslås. Den till synes
könsneutrala beskrivningen av en dynamisk region är inte oproblematisk.

Kvinnor och män i Hallands län

Forskning har visat att de regioner som i den allmänpolitiska diskussionen brukar framhållas som dynamiska och
företagsvänliga, sällan är särskilt framstående ur ett jämställdhetsperspektiv. Ett tydligt exempel är orten Gnosjö
som ofta anses ha ett föredömligt företagsklimat, i folkmun gärna benämnt som ”Gnosjöandan”. För att använda
Forsbergs terminologi präglas dock dessa trakter av ett synnerligen traditionellt könskontrakt. Statsvetarna Christine Hudson och Malin Rönnblom har forskat kring regionala samverkansformer för tillväxt och konstaterar att
Gnosjö med omnejd just utmärks av en könssegregerad arbetsmarknad och en stor andel familjebaserade vårdoch omsorgslösningar (2006). Det omnämnda företagsklimatet i bygden kännetecknas således av en maskulin
miljö, vilket borde motivera en diskussion kring vilken syn på tillväxt som reproduceras i regionen.
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Birgitta Näsman har utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv intresserat sig för kvinnors möjligheter att
starta och bedriva företag i Halland och Jämtland. Bland annat diskuterar hon just paradoxen mellan ett ”gott”
företagsklimat och maktrelationen mellan kvinnor och män. Näsman pekar på att Halland, till skillnad från
Jämtland, beskrivs som en dynamisk näringslivsregion. Enligt flera företeelser i hennes empiri och i statistikuppgifter kommer hon dock fram till att Jämtland bör betraktas som en mer jämställd region. Slutsatsen drar hon
utifrån att jämtländska kvinnor, i högre utsträckning än halländska, tycks tillåtas att välja andra företagsformer
än män, starta egna nätverk samt erhålla offentliga stödmedel (Näsman 2000 s. 40-43).
Enligt SCB:s jämställdhetsindex hör dock Halland till de mer jämställda länen i Sverige. Enligt den senaste
mätningen från år 2005 hamnar Halland på en fjärde plats av sammanlagt 21 län. Bara Stockholm, Gotland
och Uppsala är enligt indexet mer jämställt än Halland. En viktig fråga att ställa i sammanhanget är dock vilka
faktorer som är avgörande för länets relativt goda placering.
Jämställdhetsindex baseras på 15 variabler som innefattar utbildning, arbetslöshet, inkomst, könsfördelning på näringsgrenar, föräldrapenning, ohälsotal, andel unga vuxna, politisk representation samt företagande.
I samtliga fall är det kvoten mellan kvinnor och män som mäts, vilket följaktligen innebär att ett lägre tal ger en
högre placering på jämställdhetsindexet och tvärtom. När det gäller arbetslöshet och ohälsotal tas även de totala
nivåerna med i beräkningen. För varje variabel ges varje län en placering mellan 1 och 21.
SCB:s siffror visar att Hallands arbetslöshetsstatistik ger länet höga poäng på jämställdhetsindex. Såväl skillnaderna i arbetslöshet mellan kvinnor och män som de totala arbetslöshetsnivåerna är relativt måttliga i Halland
(plats 2 och 4). Länet ges också höga poäng för förhållandevis låga sjukskrivningsnivåer (plats 3). Anmärkningsvärt är dock att skillnaden mellan kvinnors och mäns sjukskrivningsnivåer inte kan framhållas med samma entusiasm (plats 11). Vidare finns det ungefär lika många unga kvinnor som unga män i Halland, vilket också bidrar
till ett högt betyg (plats 2). Hur stor den totala andelen unga vuxna är i länet beaktas dock inte i indexet.
På minussidan är den halländska inkomststatistiken mest iögonfallande. Enligt indexet är skillnaderna i
medelinkomst mellan kvinnor och män i länet störst i landet (plats 21). En omständighet som knappast tas upp
i ovan nämnda regionala dokument när man skriver om länets ökande inkomstnivåer. En tjänsteman på Region Halland förklarar inkomstskillnaderna med att den halländska arbetsmarknaden missgynnar kvinnor som
grupp i förhållande till män som grupp. Orsaker som nämns är att arbetsmarknaden i Halland är starkt könssegregerad, att män pendlar mer än kvinnor samt att kvinnor arbetar mer deltid än män. En annan bidragande
faktor som bekräftas i jämindex är att halländska mäns uttag av föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning
är relativt lågt i förhållande till halländska kvinnors (Plats 18 och 16). Det kan inte heller uteslutas att inkomstskillnaderna i vissa fall beror på direkt lönediskriminering.
Slutligen bör också det faktum att halländska kommunstyrelser är förhållandevis manligt dominerade nämnas (plats 14).
En närmare granskning av placeringslistan väcker även frågan vilken betydelse som Hallands fjärdeplats på
JämIndex egentligen bör tillskrivas. Det län som toppar listan, Stockholm, får 6,3 i indexpoäng medan de som
återfinns längst ner, Värmlands och Blekinges län, hamnar på 12,9. Ett rimligt antagande i sammanhanget vore
att det län som hamnar på fjärdeplats borde ligga relativt närmare det län som får högst poäng än de som ligger
på tjugonde respektive tjugoförsta plats. Så är dock inte fallet här. Hallands indextal är nämligen 9,7 poäng,
vilket betyder att avståndet till Stockholm är hela 3,4 poäng mot 3,2 till dem som ligger sist. Den halländska
fjärdeplatsen är således inte lika övertygande som den vid ett första ögonkast kan verka, se tabellen nedan.
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7.4

9.7

7.5

9.8

12.1

7.6

9.9

12.2

7.7

10.0

12.3

7.8

10.1

12.4

7.9

10.2

12.5

8.0

10.3

12.6

10.4

12.7

NORRBOTTENS

8.2

10.5

12.8

VÄSTMANLANDS, ÖSTERGÖTLANDS

8.3

10.6

VÄSTRA GÖTALAND, ÖREBRO

12.9

VÄRMLANDS LÄN, BLEKINGE (20, 21)

8.4

10.7

VÄSTERNORRLANDS

8.5

10.8

7.0
7.1

8.1

GOTLAND

UPPSALA

HALLANDS LÄN (4)

SÖDERMANLANDS

12.0
DALARNAS

GÄVLEBORGS

Tabell 8: Hallands fjärdeplats på SCB:s Jämindex 2005.

En region med flera olika könskontrakt?

SCB:s statistisk gör det likaså motiverat att ställa frågan om det överhuvudtaget är rimligt att behandla Halland som en sammanhållen region i detta fall. Om vi lämnar den länsvisa statistiken ett tag och istället granskar
det kommunala jämställdhetsindexet framträder en mer splittrad bild. Av sammanlagt 290 kommuner ligger
Kungsbacka på plats 16 medan Hylte först hittas på 235. De lokala variationerna tycks således vara stora.

Falkenberg

Placering

Indexvärde

113

137,6

Halmstad

73

126,9

Hylte

235

169,8

Laholm

230

168,9

Kungsbacka

16

101,1

Varberg

65

124,7

Tabell 9. Jämställdhetsindex 2005 (SCB).

Skillnaderna mellan kommunerna kan troligtvis till stor del förklaras av strukturella olikheter. Att bruksorten
Hylte och landsbygds- och småföretagarkommunen Laholm präglas av mer traditionella könskontrakt än residensstaden Halmstad och storstadsnära Kungsbacka torde knappast vara ett särskilt vågat antagande, men
kräver mer djupgående forskning. En annan intressant aspekt att utreda är hur skillnaderna ser ut mellan den
expansiva kusten och det mer traditionella inlandet. Olikheterna borde vara av intresse för hur olika insatser
skall utformas och riktas på lokal och regional nivå i Halland.
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7.3 Tre nedslag i halländsk utveckling

Mot bakgrund av tidigare forskning och vår diskussion om Hallands könskontrakt kommer vi nu att göra nedslag i de tre utvecklingsnätverken Hälsoteknikalliansen, LustH och KrAftverk Halland. Dessa tre processer skiljer sig på många sätt från varandra, till exempel i fråga om mål, organisering och styrning. Gemensamt för dem
alla tre är dock att de är placerade i Halland, att de bygger på samverkan mellan trippelhelix-modellens tre sfärer
samt att de i någon mån syftar till utveckling. Vår ambition är inte att metodiskt jämföra processerna, utan
snarare att diskutera dem var och en för sig i relation till våra frågeställningar. Ansatsen skall ses som ett försök
att synliggöra vilken roll kön kan spela i olika former av utvecklingsarbete i Halland. I det avslutande avsnittet
sammanfattar vi våra slutsatser .

Hälsoteknikalliansen – där jämställdheten kom av sig
Ett könsöverskridande tillväxtområde?
I Nuteks rapport Tre strategier för hållbar utveckling framhålls nödvändigheten av att anlägga ett genusperspektiv på kluster och innovationssystem. Bakgrunden är att de branscher som identifieras som framgångsrika ofta
har en påtaglig maskulin prägel, exempelvis verkstadsindustri och IT-baserade företag (Nutek 2005:1 s.31f ).
Slutsatserna bekräftas av Gunnel Forsberg (2006 s.184) samt i Katarina Petterssons och Ylva Saarinens forskning om svensk klusterpolitik (2004). En förklaring bakom mönstret är att den regionala utvecklingspolitiken
ofta tycks utgå från en traditionellt manlig förståelse av tillväxtbegreppet (Jfr Westberg 2005 s.48).
Utifrån ett genusperspektiv blir den ensidiga fokuseringen på traditionellt sett tillväxtskapande sektorer
ett problem för skapandet av långsiktig tillväxt. I VINNOVA-utlysningen Genusperspektiv på innovationssystem skriver författarna att man i den nya ekonomiska geografin riskerar att undgå kompetensområden och
utvecklingsmöjligheter inom reproduktionssfären som till exempel vård, omsorg och skola (VR 2003:12 s.21).
I rapporten från Nutek framhålls det att kvinnodominerade sektorer osynliggörs och att kvinnors företagsamhet inte betraktas som en innovativ kraft. Författarna till rapporten efterlyser projekt som syftar till att minska
avståndet mellan produktions- och reproduktionssfären (2005:1 s.31-33).
Mot den bakgrunden blir hälsoteknik, ett av tre tillväxtområden i Hallands regionala tillväxtprogram, intressant att diskutera. Hälsoteknikalliansens samverkansområde beskrivs som ”Ett tvärvetenskapligt område där
ingenjörs- och naturvetenskap möter vårdvetenskap och samhälls- och beteendevetenskap” (Region Halland 2005a
s.1). Summerat handlar det i detta fall om att främja produktutveckling inom medicinsk utrustning, sjukvård
och rehabilitering. Således tycks Hälsoteknikalliansen bryta av mot traditionella klusterbildningar, både vad
gäller sammansättning och inriktning. Här finns en tydlig ambition att samverka med kvinnodominerande arbetsplatser i offentlig sektor, vilket knappast är en vanlig företeelse i regionala tillväxtprocesser. Vidare är fokuseringen på hälsa beaktansvärd i sammanhanget eftersom ohälsotalen är högre bland kvinnor än män (Region
Halland 2007 s.6).
Jämställdhetsambitioner i ansökningar till Vinnväxt
Vi kan således konstatera att Hälsoteknikalliansen, till skillnad från flertalet andra tillväxtprocesser, strävar efter
nära samverkan mellan privat och offentlig sektor. Att kvinnors arbetsliv och vardag inkluderas i processen behöver dock inte betyda att man medvetet beaktar jämställdhet mellan kvinnor och män. Samtliga personer som
har intervjuats menar att jämställdhet snarast var en icke-fråga då Hälsoteknikalliansen bildades.
När man år 2003 skulle ansöka om medel från VINNOVAs Vinnväxt-program var man dock tvungen att
motivera hur både kvinnors och mäns engagemang tillvaratas i genomförandet (Vinnovas ansökningsmanual).
I ansökan framhölls således det faktum att hälsoteknik i många avseenden är en del av vård och omsorg, ett område som domineras av kvinnor. Vidare skrev man att ”alla” aktörer är medvetna om att ett genderperspektiv är
en viktig del av arbetet. Med det menades att alla skulle ta hänsyn till resurser och möjligheter som både män och
kvinnor representerar. Anmärkningsvärt är att man ansåg det vara nödvändigt med strukturella förändringar för
att målet skulle kunna realiseras:
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”Det handlar dock inte enbart om att i största allmänhet stödja kvinnor, utan här krävs reella möjligheter för kvinnors deltagande i teknikutvecklingssammanhang skapas. För detta krävs att nya modeller för
inflytande och medverkan utarbetas; det är exempelvis inte självklart att traditionella former för riskkapitalförsörjning passar alla eller att traditionell teknik- och ingenjörsundervisning är lämplig för att föra in
teknikkunnande i exempelvis sjuksköterskeutbildningar” (Vinnväxtansökan 2003 s.3)
I ansökan till Vinnväxt definierade man även ett insatsområde, Kvinnor och teknikutveckling, som syftade till
att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden. Två specifika insatser nämndes, nämligen metodutveckling av
innovationsstöd riktat till kvinnor samt utveckling av teknikutbildningar med speciell inriktning mot sjukvård
(Vinnväxtansökan 2003 s.11f ).
Balanserat styrkort som metod för jämställdhetsintegrering
I vilken grad ambitionerna i Vinnväxt-ansökningarna förverkligades är svårt att bedöma då Hälsoteknikalliansen aldrig blev en vinnare i den utlysta tävlingen. Kort därpå, i samband med tillkomsten av det nationella programmet för utveckling av kluster (Visanu), uppkom det dock en ny möjlighet att söka ekonomiska medel för
att arbeta med jämställdhet. De ansvariga samordnarna beslöt sig för att lämna in en ansökan, vilken beviljades.
Idén som lanserades var att anlägga ett jämställdhetsperspektiv på verksamheten genom ett så kallat balanserat
styrkort (eng. Balance Scorecard). Förebilden hämtades från Hallandstrafiken som hade goda erfarenheter av att
använda balanserat styrkort som en metod för jämställdhetsintegrering. Projektet skulle pågå mellan september
2004 till april 2005, men ambitionen var att på sikt integrera metoden i såväl Hälsoteknikalliansens ordinarie
verksamhet som i det regionala tillväxtprogrammet (RTP). Jämställdhet lyftes fram som ett mått på hur både
kvinnors och mäns kompetens och engagemang tillvaratas i verksamheter och sågs som en möjlig drivkraft för
innovationssystem (Region Halland 2005a s.3).
I korthet kan balanserat styrkort beskrivas som en metod för verksamhetsstyrning. Tanken är att man utifrån
övergripande visioner skall finna konkreta strategier och perspektiv. Därefter handlar det om att systematiskt
urskilja kritiska framgångsfaktorer, lämpliga mått och handlingsplaner för att kunna följa upp och förverkliga
visionerna. Metoden lämpar sig väl för organisationer som vill vara framåtblickande, istället för att endast summera tidigare händelser. En central aspekt är att få möjlighet att styra verksamheten utifrån fler perspektiv än
det finansiella.
Det visade sig dock vara närmast omöjligt att hitta en person med kunskap om både jämställdhet och balanserat styrkort, vilket resulterade i att man fick dela på uppdraget. En expert från Försvarshögskolan, Sophia
Ivarsson, anlitades för att föreläsa om jämställdhet medan företaget Ensolution AB stod för kompetensen om
metoden balanserat styrkort.
Åter en icke-fråga
Satsningen på balanserat styrkort i Hälsoteknikalliansen rönte stor publicitet. I slutrapporten om Visanus jämställdhetssatsning framhålls metoden som ett lyckat exempel på jämställdhetsintegrering i klusterprocesser:
”Visanus satsning har visat att det finns metoder som är väl lämpade att tillämpa i klusterprocesser. Balance Scorecard, som användes i Hälsoteknikalliansen, fungerade bra. Det är ett instrument som kan användas för såväl projektorganisationen i klustren som för enskilda aktörer i klustren” (2005:13 s.29)
I Hälsoteknikalliansens fall verkar det dock som att arbetet avstannade så fort den finansierade projekttiden
löpte ut. Samordnaren för hållbara utvecklingsfrågor på Region Halland menar att såväl metoden som diskussionen om jämställdhet försvann i samband med att Hälsoteknikalliansen fick ny regi:
”Det arbetet har sjunkit till botten (…) Hälsoteknikalliansen gick inte vidare med sitt arbete beroende på
den förändringen som blev där, det kom in nytt folk och rent allmänt så har vi inte orkat ta det vidare i
diskussionen”
Av stor betydelse för jämställdhetssatsningen var den person som arbetade som projektledare i Hälsoteknikalliansen under åren 2004 och 2005. Hon ansåg det vara viktigt att prioritera jämställdhetsfrågorna och var en
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drivande kraft bakom arbetet med balanserat styrkort. Idag är hon egenföretagare och endast aktiv i Hälsoteknikalliansen som medlem. Den före detta projektledaren är skeptisk till hur man tog till vara på den nyvunna
kompetensen i samband med Region Hallands övertagande:
”Den här kunskapen, rapporterna vi hade skrivit, lämnades bara över till Region Halland. Min känsla
av detta är att det har dött ut, jag kan inte tänka mig att de överhuvudtaget använder det inom Hälsoteknikalliansen”
Redan i en rapport från 2005 påpekades det att viss information tenderade att försvinna i arbetet och att det
var svårt att hålla det breda engagemanget uppe. En avgörande orsak var svårigheter att få tiden att räcka till.
Grundförutsättningarna för att förankra ett jämställdhetsperspektiv i ordinarie verksamhet under tidspress var
inte optimala. I en kompletterande slutrapport om Hälsoteknikalliansens arbete med balanserat styrkort ges en
bild som känns fjärran från vackra formuleringar i tidigare ansökningar och dokument:
”Att integrera ett jämställdhetsperspektiv i Hälsoteknikalliansen var (och är fortfarande) ingen prioriterad
fråga. Jämställdhet som begrepp stod nämnt i olika dokument och ansökningar men uppföljning, utvärdering eller ett konkret operativt arbete skedde inte. Varken en kvantitativ eller kvalitativ analys sett ur perspektivet jämställdhet fanns” (Region Halland 2005b s.2)
Projektledaren minns att flertalet av deltagarna i Hälsoteknikalliansen visserligen var intresserade av balanserat
styrkort som metod, men att jämställdhetsfrågorna ofta betraktades som ett onödigt bihang. Ibland kunde hon,
i egenskap av pådrivande samordnare, uppleva direkt motstånd när frågorna togs upp:
”Det var några i arbetsgruppen som tyckte att ”jobba med jämställdhet vad är det för jäkla blaj” och ”vi har alltid
varit jämställda på mitt företag”, ja några tyckte att det var helt onödigt det här med ett jämställdhetsperspektiv”

I den kompletterande slutrapporten om jämställdhet i Hälsoteknikalliansen sammanfattas erfarenheterna av
försöket att integrera balanserat styrkort som en metod för jämställdhetsintegrering i ordinarie verksamhet:
Fördelar
»» Projektets längd ger en snabb process
»» Lyfter fram ämnet jämställdhet så att det blir ständigt aktuellt
»» Balanserat styrkort gav de medverkande aktörerna ett gemensamt språk och gemensamt verktyg för
verksamhetsstyrning
Nackdelar
»» Tidsfaktorn – en snabb process kräver framförhållning
»» Trög process – arbete med jämställdhet där värderingar och attityder styr kräver tid och kontinuitet
(Region Halland 2005b s.5)
Manliga innovatörer och kvinnliga brukare
Avsaknaden av ett jämställdhetsperspektiv kan tyckas vara ett ringa problem i Hälsoteknikalliansens fall då processen riktar sig till både kvinnor och män. En närmare granskning av Hälsoteknikalliansens aktiviteter visar
dock att en problematisering av kön och jämställdhet är motiverad. Som berördes i den första ansökan till Vinnväxt är det inte minst befogat att diskutera vilken relation mellan kvinnor och män som etableras i processen.
Den nuvarande projektledaren ger sin syn på arbetet:
”Jag brukar säga att alla kunder är kvinnor och alla företag är män”
Beskrivningen bekräftas även av den före detta projektledaren. Hon minns nätverksträffarna som kraftigt dominerade av manliga företagare:
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”När vi började med nätverksträffarna så tror jag inte att det var någon kvinna alls med, jo, där var en
kvinnlig uppfinnare från Laholmstrakten”
Enligt den före detta projektledaren var det ingen tillfällighet att sammansättningen av aktörer såg ut som den
gjorde när hon var aktiv. Hälsoteknikalliansen avspeglade snarare den förhärskande företagskulturen i Halmstad kommun, menar hon:
”Den primära kunden är ju vården och sen är det mycket teknik; Blåtand, Låset – alltså där finns en
historia. Titta på vilka som beviljas THURE-projekt…...det är några killar som är med och får medel”
Gunnel Forsbergs skriver att det som betraktas som framgångsrikt och innovativt förvånansvärt ofta korrelerar med andelen män inom branschen (2006 s.184). Då Sverige har en av Europas mest könssegregerade arbetsmarknader och arbetsmarknaden i Halland dessutom är mer könssegregerad än i riket som helhet blir de
beskrivna tendenserna särskilt beaktansvärda (www.regionhalland.se). Som ovan påpekades avspeglar sig ofta
könsmärkningen av områden och arbetsuppgifter i kluster (Visanu 2005:13 s.13). Dragit till sin spets handlar
det om regionala tillväxtprocesser förmår förändra strukturer eller endast bekräfta dem. I Hälsoteknikalliansens
fall kan möjligen tillväxtområdet i sig tolkas som banbrytande ur ett könsperspektiv, men samtidigt tycks processen snarare reproducera än förändra den könssegregerade arbetsmarknaden i länet. De dominerande innovatörerna i alliansen är män medan majoriteten av brukarna utgörs av kvinnor inom offentlig sektor. Den nuvarande projektledaren menar dock att det på sikt finns en ambition, inte minst från Hemvårdsförvaltningens
sida, att bryta den könsuppdelade strukturen:
”Den största effekten som vi ser på sikt av det här arbetet överhuvudtaget det är väl, ur ett jämställdhetsperspektiv, att man genom att föra till mer teknik i omsorgen kanske kan attrahera fler män att arbeta där”
Någon tydlig strategi för hur detta mål skall nås verkar emellertid inte rymmas i Hälsoteknikalliansens nuvarande arbetssätt.
Lärdomar och framtidsutsikter för Hälsoteknikalliansen
Vilka är då lärdomarna av Hälsoteknikalliansens jämställdhetssatsning? Den person som arbetar med regionala
analyser på Region Halland är inte förvånad över att ambitionerna rann ut i sanden. Enligt honom saknas det
långsiktiga strategier, tid och avsatta resurser för att hålla regionala jämställdhetssatsningar vid liv. Projektens
existens blir ofta, som i Hälsoteknikalliansen fall, beroende av ett fåtal eldsjälar. Så fort dessa försvinner dör
engagemanget ut:
”Det blir som en engångsinsats, sen glöms det bort, folk sitter inte och jobbar med sådana processtyrningsmodeller, det tar tid va, man känner inte att man har någon glädje av det”
Att det finns tydliga direktiv som förordar ett integrerat jämställdhetsperspektiv i den regionala utvecklingspolitiken är inte särskilt betydelsefullt i sammanhanget, menar samma tjänsteman:
”Om man måste prioritera så blir det de horisontella målen som prioriteras bort först (…) Mainstreaming
som metod lägger ju ansvaret på alla insatsområden och alla projekt, men det har ju visat sig nu att det, i
alla fall i Halland, inte har fungerat. Och de sektorsansvariga eller insatsansvariga tar inte det ansvaret,
och det beror på att de inte kan, att de inte vet hur de ska göra, men i värsta fall tror jag också att det beror
på att de inte ens vill”
Bilden som målas fram verkar inte bara vara gällande för Halland. I Nuteks rapport om hållbarhet i regional
utveckling framhålls det att det ofta inte finns arbetsformer och kompetens för att arbeta med dessa frågor i
berörda sektorer. Resultat blir att de horisontella målen reduceras till pålagor och inte ses som viktiga förändringsfaktorer (Nutek 2005:1 s.22). Samordnaren för hållbara utvecklingsfrågor instämmer i beskrivningen och
menar att det saknas metoder och tydliga motiv för de hållbara frågornas plats inom politikområdet. Han efterlyser mer lätthanterliga metoder än balanserat styrkort, vilket han upplevde som ett aningen omständligt instrument. Dessutom måste kopplingen mellan de hållbara aspekterna och tillväxt tydliggöras om de medverkande
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aktörerna skall vilja vara med, framhåller han:
”Det ekonomiska perspektivet har ju en stor tyngd i tillväxtprogrammet och då är frågan hur kan insatserna bli en hållbar tillväxtfaktor och för att insatserna ska höra hemma i tillväxtprogrammet så ska de
stärka Halland ur ett ekonomiskt perspektiv”
Den nuvarande projektledaren i Hälsoteknikalliansen menar att initiativet till samverkan i regionala tillväxtfrågor idag främst kommer från Region Hallands håll, vilket medför att man att endast kan driva frågor som
omedelbart drar till sig privata aktörer. Och jämställdhet är sällan en av dessa:
”Skulle jag säga till ett av våra företag att ska du vara med här så måste du ha en jämställdhetsplan, då
hade dom hellre avslutat samarbetet med Hälsoteknikalliansen än skrivit ett sådant papper, det är jag rätt
övertygad om”
Vidare tror hon att situationen hade varit annorlunda om ett företagsnätverk hade tagit kontakt med offentliga
aktörer med en önskan om att upprätta ett långvarigt samarbete:
”Hade den drivkraften kommit på det sättet så hade du ju även kunnat säga att ”det var väldigt vad
mycket karlar det var, ska ni vara med i det här så får ni ju jobba med jämställdhet också”. Så som det är
nu så kryper vi ju för företagen hela tiden för att vi vill så gärna att dom ska vara med, för att vi ser att om
de bara hade samarbetet och gjort så här så ökar vi tillväxten”
Frågan är dock om en offentlig aktör kan avsäga sig sitt ansvar på grund av att alla inblandade parter inte uppskattar den förda politiken? Återigen handlar det om ifall regionala tillväxtprocesser skall förändra strukturer
eller endast bekräfta dem. Den före detta projektledaren menar att den politiska ambitionen att skapa hållbar
tillväxt baserad på ett brett deltagande aldrig får förhandlas bort:
”Om inte en offentlig myndighet ska driva de här frågorna vem ska driva dom då? Har inte vi ett större
ansvar som offentlig aktör än som privat aktör? Det ska vara stenhårda direktiv, stenhård uppföljning och
inte bara en månad efter, utan långt efter för att mäta effekten”

LustH – ett hälsoprojekt för kvinnliga eldsjälar
Hallänningarnas hälsa i fokus
För att få en förståelse av i vilket sammanhang LustH formades bör vi nämna några ord om hälsoarbetets betydelse i Halland. Hälsa är ur flera synvinklar ett prioriterat område bland centrala aktörer i länet. Ett tydligt
exempel på det är den Folkhälsopolicy som Hallands kommuner och landsting antog år 2002. I dokumentet
definierades centrala mål och insatsområden med syfte att förbättra den halländska befolkningens hälsa (Folkhälsopolicy för Halland 2002-2008).
Hälsa har även framhållits som ett viktigt tillväxtområde i Halland. Ett grundläggande argument har varit
att ohälsotalen på sikt kan bli ett hot mot arbetskraftstillgången i länet, men man har även sett hälsa som ett potentiellt marknadsområde för utveckling av nya produkter och tjänster. I det Regionala tillväxtprogrammet för
Halland framhålls hälsoteknik som ett av tre prioriterade tillväxtområden (RTP Halland 2004-2007).
LustH hade tydliga kopplingar till båda nämnda program. Projektledaren som rekryterades till LustH betraktade processen som en konkretisering av de mål som hade fastlagts i Folkhälsopolicyn. Hon hade själv medverkat i utformningen av policyn och välkomnade därför initiativet. Vidare togs LustH upp i det Regionala tillväxtprogrammet som en betydelsefull process inom hälsoteknikområdet (ibid. s.16). För informatören i LustH
framstod kopplingen som logisk, inte minst med tanke på att initiativtagaren bakom processen sedermera kom
att bli näringslivschef på Region Halland.
Könsblinda perspektiv i den regionala hälsopolitiken?
Att kvinnors ohälsotal är högre och ökar mer än mäns är knappast någon nyhet. Trots att Halland har en, med
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svenska mått mätt, förhållandevis välmående befolkning är skillnaden mellan könen påtaglig även här (SCB).
Dessa fakta tycks dock ha förbisetts i samband med bildandet av LustH. Resonemang om förhållandet mellan
kön och hälsa lyser helt med sin frånvaro i den ansökan som lämnades in till Kommunförbundet samt till FoUprogrammet Innovativa kommuner, landsting och regioner. Inte heller i LustH:s mål och vision problematiseras
kvinnors ohälsa i förhållande till mäns (se www.lusth.se).
Avsaknaden av ett könsperspektiv är dock inte bara talande för LustH. Om vi går tillbaka till de program
som nämns ovan, Folkhälsopolicyn och Hallands Regionala tillväxtprogram, blir det tydligt att kön ofta lämnas
oproblematiserat när hälsa tas upp regionalt.
Projektledaren minns att man diskuterade jämlik och ojämlik hälsa när Folkhälsopolicyn utformades, men
att jämställdhet mellan kvinnor och män sällan berördes. Hennes minnesbilder bekräftas när man läser det slutgiltiga dokumentet. Under rubriken Ojämlik hälsa tas skillnader i hälsa upp som ett socialpolitiskt problem.
Förhållandet mellan utbildningsnivå och livslängd uppmärksammas samt det faktum att människor med dålig
hälsa tenderar att marginaliseras. Huruvida ökad jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för
förbättrad hälsa tas emellertid inte upp. Det enda tillfället då kön nämns i Folkhälsopolicyn är i ett tidigare
stycke, där följande står att läsa:
”Faktorerna ålder, kön och arv kan givetvis inte påverkas utan ger oss endast olika förutsättningar” (Folkhälsopolicy för Halland 2002-2008 s.6, min kursivering)
Underförstått betyder det att man här betraktar kön som en fixerad och biologiskt given kategori. Konsekvenserna av ett sådant synsätt blir att man blundar för strukturella ojämlikheter mellan kvinnor och män som till
exempel kvinnors dubbelarbete, lönediskriminering och sexuella trakasserier. Fenomen som rimligen kan sättas
i samband med kvinnors ohälsa och som givetvis också går att påverka. Statens Folkhälsoinstitut framhåller just
de samband som förbises i Hallands Folkhälsopolicy:
”Kvinnor och mäns hälsa påverkas såväl av biologiska faktorer som av de socialt och kulturellt konstruerade skillnaderna mellan kvinnor och män. Denna ordning kommer till uttryck på alla samhällsnivåer och innehåller – förutom en tudelning mellan män och kvinnor – en obalans till kvinnors nackdel i
maktstrukturen mellan könen. Det innebär att det existerar en ojämlik fördelning mellan könen avseende
möjligheter och resurser i samhället, vilket givetvis också får effekter för hälsan” (Statens Folkhälsoinstitut
2005)
Någon problematisering av hälsa i förhållande till jämställdhet görs inte heller i det Regionala tillväxtprogrammet. Visserligen påpekas det att den halländska arbetsmarknadens struktur medför problem för kvinnor som
grupp. Skillnader mellan kvinnor och män vad gäller inkomst, deltidsarbete, förvärvsfrekvens samt deltidsarbetslöshet tas upp som exempel. I dessa avseenden har Halland en sämre situation än de flesta andra län och
än genomsnittet i riket, skriver man (RTP 2004-2007 s.5). När tillväxtområdet Hälsoteknik tas upp är dock
jämställdhetsperspektivet frånvarande.
En ytterligare förklaring till att kvinnors och mäns olika hälsa ursprungligen var en icke-fråga i LustH:s arbete kan möjligen hittas i Region Hallands principer för projektverksamhet. Samtliga projekt skall bland annat redovisa hur man bidrar till en positiv regional utveckling vad gäller hallänningarnas välbefinnande. Något särskilt
jämställdhetsperspektiv efterfrågas däremot inte (Principer för projektverksamheter, Region Halland 2004).
En kvinnodominerad process
Att LustH:s hälsoperspektiv inte var lika könsneutralt som man först utgick ifrån blev dock uppenbart redan
i ett tidigt skede. Utvärderingen från det första mötet visar att frågorna främst drog till sig kvinnliga deltagare. Närmare 75 % av de närvarande var kvinnor mot 25 % män (Utvärderingsrapport 1, 2003). Den ojämna
könsfördelningen skulle visa sig vara återkommande på LustH:s träffar. Vid några tillfällen var till och med den
kvinnliga dominansen ännu större än vid den första träffen.
Informatören i LustH blev först förvånad över det tydligt återkommande mönstret, men kan idag se två uppenbara förklaringar till utfallet:
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”Kvinnor har högre sjukskrivningstal och är nog därför mer engagerade i hälsofrågor än män. Dessutom är
ju dessa sektorer, framförallt de inom landstinget, väldigt kvinnodominerade”
Kvinnors högre ohälsotal och den horisontellt könssegregerade arbetsmarknaden togs även upp som två tänkbara faktorer till kvinnodominansen i de systematiska reflektioner av träffarna som utvärderaren gjorde. En annan faktor som nämns är den hierarkiska könssegregeringen i arbetslivet, det vill säga det faktum att män oftare
än kvinnor återfinns på chefspositioner. Eftersom LustH varken var en affärsmässig eller politisk beslutsarena
uteblev beslutsfattarna och därmed männen, menade flera röster. Försäkringskassans representant i LustH framhåller denna förklaringsmodell:
”Jag tror – som är tveksam till LustH – att det främst vände sig till eldsjälar. Eldsjälar inom hälsoområdet
är oftast kvinnor. Om LustH hade varit ett nätverk för ledare/chefer med mandat att ta beslut om pengar/
aktiviteter med långsiktighet – hade Du fått ett omvänt scenario”
Vid ett tillfälle var dock könsfördelningen 40 % kvinnor och 60 % män. Detta inträffade vid ett utvärderingsseminarium om LustH som hölls av utvärderaren från Högskolan i Halmstad och Regionstyrelsens ordförande????. I den efterföljande utvärderingen väcktes frågor om varför andelen män plötsligt blev så hög. En tänkbar
förklaring var att det var två män från formellt tunga institutioner som hade bjudit in istället för tre kvinnliga
projektarbetare. En annan tolkning var att detta möte just handlade om resultat och politiskt beslutsunderlag,
vilket kan ha lockat fler beslutsfattare än tidigare (Utvärderingsrapport 12, 2005).
Konsekvenser och lärdomar av LustH
Vilken betydelse hade då den sneda könsfördelningen i LustH? Spelade det egentligen någon roll att männen
uteblev från processen? Informatören anser det och betonar den ursprungliga tanken med LustH:
”Det var en viktig fråga eftersom uppdraget var ju hela Halland. Jag menar, hur framstår då projektet när
det mest var kvinnor som kom och kvinnor som ledde processen?”
En annan konsekvens som tidigt framhölls var att processen riskerade att marginaliseras om manliga chefer inte
deltog. Fler män än kvinnor befinner sig i ledarställning i arbetslivet och har till följd därav större möjlighet att
påverka hälsosituationen, resonerade man (Utvärderingsrapport 2, 2003). Av den anledningen gjordes medvetna försök att få fler personer med beslutandemakt att delta på LustH:s träffar. Till exempel valde man i en inbjudan till en träff att anpassa språket i en riktning som, antog man, skulle intressera fler beslutfattare. Begrepp som
”mötesplats” ändrades till ”seminarium”, och man var noga med att skriva ut titlar på de medverkande. Resultatet
blev att fler ledare än vanligt dök upp, men att nästan samtliga av dessa var kvinnor (Holmquist et al 2005).
Samordnaren för hållbara utvecklingsfrågor på Region Halland tror att många betraktade LustH som ett
projekt som inte bidrog till ekonomisk tillväxt och att det därför fick ett begränsat genomslag:
”Ja, det är nog ganska tydligt med tanke på vilken uppmärksamhet det fick”
Bilden av LustH som en process långt ifrån tillväxtorienterad politik bekräftas i de gruppdiskussioner som fördes kring varför könsfördelningen såg ut som den gjorde. När deltagarna vid en träff ombads att resonera kring
denna fråga framfördes synpunkter som ”löst projekt kring mjuka frågor lockar ej män” samt att ”kvinnor är omvårdande och relationsinriktade” medan ”män är prestationsinriktade och fokuserar på ekonomi och resultat” (Utvärderingsrapport 12, 2005). Informatören i LustH är dock skeptisk till bilden av hälsa som ett ”mjukt” område
som inte skulle kunna intressera personer i arbetsledande ställning och prioriteras i tillväxtsammanhang:
”Hälsa handlar ju också om pengar, resurser, konkurrens, arbetskraftsförsörjning, ja, superhårda strukturella frågor, ändå fick vi ofta höra saker som ”ni sysslar med friskvård eller?”
De hävdade olikheterna mellan kvinnor och män riskerar dessutom att reproducera maktrelationen mellan könen. Avgörande är återigen om vi betraktar kön som statiskt eller om vi analyserar kvinnors och mäns skilda
villkor och förutsättningar utifrån ett strukturellt sammanhang. Att konstatera att kvinnor är mer intresserade
av hälsofrågor än män, utan att beakta det faktum att kvinnors ohälsotal är högre än mäns medför just en sådan
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risk. Likaså påståendet att kvinnor skulle vara mindre angelägna än män om att fatta avgörande politiska och
ekonomiska beslut, utan att nämna den vertikalt och horisontellt könssegregerade arbetsmarknaden.
På frågan vad som borde ha gjorts för att LustH skulle ha fått större genomslagskraft, svarar projektledaren
att det krävs hårdare uppföljning på politiska beslut. Hon är besviken på engagemanget från arbetsplatser inom
offentlig sektor:
”Politikerna förväntar sig bara att tjänstemännen utför det som bestäms”

Svårigheten att omsätta LustH:s hälsoarbete i offentlig sektor bekräftas i de utvärderingar som genomfördes
under processens gång. Utifrån intervjuer med deltagare drar han slutsatsen att det behövs förändringar på ledningsnivån inom den offentliga sektorn för att samverkansprocesser som LustH skall få större genomslag (Utvärderingsrapport nr 15, 2005).

KrAftverk Halland – en medveten jämställdhetssatsning
KrAft - ett program med manliga förtecken
I likhet med andra offentliga näringslivssatsningar hade det nationella KrAft-programmet under den tvååriga
försöksverksamheten uteslutande attraherat manliga företagare. Varför hade programsatsningen inte lockat
några kvinnor? Att det inte var bristande intresse som fick kvinnor att avstå visar en studie av kvinnliga företagares intresse för KrAft-programmet som genomfördes under våren 2002 (Sökjer-Petersen & Tellas 2002).
Studien visade att kvinnliga företagsledare visst önskade kompetensutveckling inom strategisk affärsutveckling,
men att de såg hinder för sitt deltagande, bland annat tidsmässiga och ekonomiska hinder. De saknade tiden och
resurserna för att delta.
Flertalet centrala satsningar på kompetensutveckling i näringslivet för tillväxt och regional utveckling framhåller vikten av att i nära samverkan med universitet och högskolor skapa arenor för interaktion och lärande.
Genom att utveckla och använda innovativa former för interaktivt kunskapsskapande kan aktörer från olika
samhällssektorer tillsammans bidra till tillväxt i en lärande region.
Om sådana satsningar systematiskt utestänger kvinnor begränsar de sin dynamik och potential. Det var mot
den bakgrunden som KrAftverk Halland startade. Genom att anlägga ett genusperspektiv, ville forskarna bidra
till kvinnors deltagande i regional utveckling och samtidigt undersöka vilka faktorer som hindrade detta deltagande (Stridh, K m.fl. 2003).
När den praktiska processen med att bilda KrAft-grupper i Halland startade fanns i projektteamet hela tiden
en medveten reflektion om hur och varför kvinnor i lägre grad än män omfattas av centrala program för kompetensutveckling. Ständigt närvarande frågor under hela projektperioden från 2002 t o m 2004 var:
»» Finns det i centrala programsatsningar som syftar till nationell och regional tillväxt inneboende faktorer som gynnar män och missgynnar kvinnor?
»» Vilka sådana komponenter kan i så fall identifieras?
»» Kan centrala programsatsningar förändras, så att män och kvinnor får lika tillgång till dess resurser?
Olika villkor för kvinnliga och manliga chefer
Som motvikt till de övrigt mansdominerade KrAft-grupperna bestämde projektteamet att inbjudan att delta
i KrAft enbart skulle vända sig till kvinnor i ledande befattningar. Deltagarna i KrAftverk Halland skulle vara
kvinnor. En rad studier har visat att villkoren skiljer sig för kvinnor och män som är chefer, vilket också får betydelse för deras lärande och kompetensutveckling (se t.ex. Pettersson 2002 och Näsman 2001). Exempel på
sådana skilda villkor som hade uppmärksammats inför projektstarten var att;
»» kvinnor är överrepresenterade i offentlig sektor, och underrepresenterade i näringslivet. Det innebär
att program som vänder sig till näringslivet automatiskt i större utsträckning vänder sig till män,
»» kvinnor möter fler karriärhinder än män. Det innebär att program som vänder sig till chefer i näringslivet automatiskt i ännu högre utsträckning vänder sig till män,
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»» män i toppositioner ofta är avlastade ansvar för hem och familj. Kvinnor i toppositioner är det sällan,
»» män i ledande ställning är oftast gifta. Kvinnor är det inte i samma utsträckning. De måste välja mellan
familjeliv och karriär,
»» en manlig chef har oftast en partner som anpassat sin arbetssituation för att möta detta faktum genom
att inte välja en krävande karriär, t.ex. genom att arbeta deltid. Om en kvinnlig chef har en partner, är
det inte ovanligt att han också har ett krävande arbete,
»» kvinnor som är chefer upplever en rollkonflikt. Den traditionella kvinnorollen är inte förenlig med
chefsrollen. Manliga chefer har inte samma problem – den traditionella mansrollen stämmer väl med
vad som traditionellt förväntas av en chef,
»» kvinnor som arbetar som ledare i företag ser ofta sitt företagande som en del av sin totala livsform och
anpassar företaget efter familjen. Manliga företagare har inte samma strategi,
»» den manlige chefens villkor bildar normen. Utvecklingsinsatser som inte tar hänsyn till detta kan på
ett negativt sätt påverka kvinnliga chefers möjligheter att delta,
»» kvinnliga chefers nätverk fyller troligen andra funktioner än manliga chefers nätverk.
Projektteamet såg KrAft-programmets modell som optimal för att ändå kunna nå kvinnor i ledande position.
Man ansåg att upplägget med nätverk borde kunna intressera kvinnliga ledare att genom erfarenhetsutbyte med
andra utveckla sin ledarroll. När deltagarna själva, som i KrAft, får vara med och forma sin utbildningsinsats,
skulle det kunna vara möjligt att tänja agendan och anpassa den efter kvinnornas förutsättningar.
Osynliga chefer - kartläggning och rekrytering
Då man misstänkte att det skulle bli svårt att hitta tillräckligt många kvinnliga VD:ar i länets små och medelstora företag beslöt projektteamet att definiera målgruppen som ”kvinnor i företagsledande ställning i länets små
och medelstora företag i mansdominerade branscher”.
När en av KrAft-handledarna, via företagsfrämjande organisationer i Halland, gjorde en kartläggning av
kvinnliga chefer vid länets småföretag i manligt dominerade branscher visade olika företagsregister på att det
fanns många män men få kvinnor som titulerades chef. Kvinnorna i organisationerna stod ofta helt utan titel,
eller som ”ansvariga” för sina områden. Deras områden var dessutom oftast de ”mjuka” frågorna i företagen,
t.ex. administration, miljö och personal. Även om kvinnorna hade det yttersta ansvaret i organisationen för sina
respektive områden var det vanligt att de inte titulerades ”chef ”.
Vid kartläggningen kunde ett nittiotal kvinnor ur målgruppen identifieras i de halländska kommunerna.
Efter telefonkontakt med större delen av dessa var det mer än hälften, cirka femtio stycken, som var intresserade
av att delta i en KrAft-grupp. Resten var inte intresserade och några ville inte vara med i en satsning med enbart
kvinnor.
Kvinnors ledarskap i fokus
De som sagt sig vara intresserade inbjöds att delta i en första informations- och dialogdag där det gavs information om bakgrunden och innehållet i KrAft-programmet och där deltagarna gruppvis fick diskutera vad de
uppfattade som relevanta utvecklingsinsatser för dem och deras företag.
Mycket snabbt kom grupperna fram till det gemensamma temat; ledarskapsfrågor med fokus på kvinnligt
ledarskap. Vad cheferna också framförde som ett viktigt kriterium för sitt deltagande var att de ville arbeta i ett
nätverk med uteslutande kvinnor. Kvinnorna var alla ledare i mansdominerade branscher och oftast den enda
kvinnliga chefen i sin organisation. Därför är det av stort vikt, framhöll de, att hitta arenor och bollplank med
andra kvinnor i liknande situation.
KrAft-modellen fick justeras för att tilltala kvinnor
Arbetet med KrAftverk Halland krävde vissa avsteg från den ursprungliga KrAft-modellen. Sökjer-Petersens
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undersökning hade pekat på hinder för kvinnors deltagande, som var nödvändigt att angripa för att möjliggöra
för kvinnliga chefer att delta i projektet. De huvudsakliga förändringar som utifrån den ursprungligen definierade KrAft-modellen gjordes i KrAftverk Halland var;
»» att slopa kursavgiften,
»»

att slopa kravet på två deltagare från varje organisation,

»»
att tillåta deltagare från offentlig sektor.
I den ursprungliga modellen förväntades företagen själva medfinansiera sitt deltagande med halva kursavgiften.
En insats på knappt 40 000 kronor skulle garantera företaget två platser i utbildningen. Företag i Halland (såväl
som i övriga landet) med kvinnor som chefer på hög nivå är tämligen sällsynta, än sällsyntare är företag med mer
än en kvinna i ledningen. De företag som trots allt fyllde dessa kriterier var dock av den omfattningen att man
sällan ansåg sig kunna avvara två av cheferna samtidigt. I övrigt var inte de halländska företag med kvinnliga chefer som platsade i inom ramen för KK-stiftelsens SMF-kriterier av den storleksordningen att de ansåg sig både
kunna avvara ledningspersoner under en heldag i månaden under ett helt år och dessutom betala en kursavgift
på närmare 40 000 kronor. Genom att en ansökan till Växtkraft Mål 3 beviljades stod EU för merparten av
kurskostnaden och deltagarna kunde erbjudas utbildningsplatsen för en tiondel av den ursprungliga deltagaravgiften. Senare visade det sig att deltagaravgiften även i flertalet andra KrAft-grupper finansierats med offentliga
medel och att det endast var en myt att företagens incitament att engagera sig skulle bygga på att de själva deltog
i finansieringen.
Representationen av kvinnliga ledare och chefer inom privata företag visar sig alltså inte särskilt stor. Dock
ser det annorlunda ut inom offentlig sektor. Även om den högsta förvaltningsledningen helt i enlighet med det
vertikala segregeringsmönstret oftast består av män, så är det t.ex. inom vård-, omsorgs- och kultursektorn vanligt med kvinnliga chefer med huvudansvar för verksamheter med många anställda och stora budgetar. Ryktet
om KrAftverk Halland spreds till chefer inom offentlig sektor som ville delta i programmet. Efter ytterligare lite
trixande i regelverket, och med hjälp av EU-medel, kunde tio offentliganställda kvinnliga chefer delta i den andra
omgången av KrAftverk Halland, trots att offentlig sektor inte omfattades av KK-stiftelsens KrAft-insatser. Att
kunna blanda chefer från offentlig och privat sektor visade sig dessutom både givande och utvecklande för såväl
deltagarna som projektledningen. De deltagande kvinnorna i den andra fasen av KrAftverk Halland kom att
medverka i en lärorik benchmarkingprocess mellan företag och förvaltning.
Genusperspektiv på programsatsningar för tillväxt – konsekvenser och lärdomar
Ledningen för KrAft-programmet och nyckelpersonerna i det nationella konsortium som, på uppdrag av KKstiftelsen, ledde programmet bestod, med några få undantag, av män. Programmet var designat av män. Och
trots att man i måldokumenten för programmet talade om mångfald, bl.a. när det gäller kön, och strävade efter
att nå företag/företagare inom näringslivets alla delar, fanns det ingen uttalad strategi för hur man t.ex. skulle
engagera kvinnor i programmet. Tvärtom innebar just avsaknaden av könsperspektiv att KrAft-programmet
inte bara var designat av utan också kunde ses som designat för män. Till exempel hade hänsyn inte tagits till
att kvinnors företag ofta är små och har svårt att avsätta tid och pengar för två ledningspersoner att samtidigt
kunna delta i kompetensutveckling, eller att kvinnor inom mansdominerade branscher ofta kan känna behov
av kvinnliga nätverk. Inte heller hade man i KrAft-programmet anpassat vare sig modellen för rekrytering av
företag, begreppsapparaten eller de symboler och metaforer som användes efter kvinnors villkor (Enström &
Jakobsson, 2006).
Genom att lägga ett genusperspektiv på KrAft-konceptet lokaliserade projektgruppen ett behov bland kvinnliga chefer av att delta i kompetensutvecklingsinsatser som riktar sig enbart till kvinnor. Kvinnorna i KrAftverk
Halland befann sig huvudsakligen inom traditionellt manliga branscher och umgicks dagligen med män i sitt
arbete. Genom KrAftverk Halland har dessa kvinnor skapat bestående nätverk där de kan utbyta erfarenheter
tillsammans med andra kvinnor i liknande situation.
Genom de dialoger som genomfördes i de fem KrAft-grupperna utvecklade kvinnorna också en kollektiv genusmedvetenhet. Man uppmärksammade och diskuterade genusordningens logik om horisontell och vertikal
segregering, som den bland annat lyfts fram av Yvonne Hirdman (1991). Att hänvisa till dessa könsrelaterade
maktförhållanden kan kanske tyckas irrelevant, när det handlar om kvinnor som chefer i traditionellt manliga
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branscher. Men de exempel som kvinnorna lyfte fram från sin praktiska verklighet handlade många gånger om
hur de upplevde att män, på olika sätt, utövar makt gentemot kvinnor, vilket skapar frustration och osäkerhet,
men där teoretiska förklaringsmodeller kan skapa förståelse för de strukturella sammanhangen och fungera som
verktyg för förändring.
Trots sin interaktiva design med stark betoning på processinriktat lärande var KrAft-programmet, särskilt
inledningsvis, starkt mansdominerat, såväl vad gällde programmets ledning som deltagarna från de små och
medelstora företagen. Det saknades inom programmet förebilder att identifiera sig med för kvinnliga företagsrepresentanter. Genom KrAftverk Halland har den trenden kunnat vändas. Sedan de första KrAft-grupperna
startade i Halland har flera nya KrAft-grupper startat med såväl enbart kvinnor som med män och kvinnor
blandat.
KrAftverk Halland har, bl.a. genom efterföljande projekt som StyrelseAkademins styrelseutbildning för
kvinnor och KK-stiftelsens forskningsprojekt om kvinnors ledarskap, fått genomslag i Halland. Flera av de
kvinnliga cheferna och deras företag har uppmärksammats i media, de har deltagit som talare vid presentationer
och i konferenser anordnade av Svenskt Näringsliv och i olika sammanhang lyfts fram som förebilder.

7.4 Jämställdhet i några regionala utvecklingsprocesser – en sammanfattning

I detta kapitels inledande avsnitt ställde vi tre frågor som har varit vägledande i vår analys av de tre utvecklingsprocesserna. Dessa var (1) Hur är processerna könsmärkta? (2) Hur problematiseras kön och jämställdhet i
processerna? (3) På vilket sätt påverkar processerna det relativa förhållandet mellan kvinnor och män i Halland?
I detta avslutande avsnitt gör vi ett försök till att sammanfatta våra viktigaste slutsatser samt diskutera möjliga
riktningar för fördjupad forskning på området.

Hur är processerna könsmärkta?

Begreppet könsmärkt tolkade vi i första hand utifrån hur sammansättningen av kvinnor och män såg ut i processerna. I LustH:s fall var det tydligt att processen, trots en ambition att tilltala såväl kvinnor som män, nästan enbart tilldrog sig kvinnliga deltagare. Utöver de kvantitativa aspekterna blev det även viktigt att uppmärksamma
vilken verklighetsbild som avspeglades i utvecklingsarbetet, något som vi märkte ofta hängde ihop med vem som
deltog. En vanligt förekommande uppfattning var till exempel att inriktningen på LustH:s arbete i regel stämde
bättre överens med kvinnors vardagliga erfarenheter än med mäns.
Även i Hälsoteknikalliansens fall kunde man observera hur processen ordnades efter kön. Här var visserligen fördelningen mellan kvinnor och män relativt jämn. Några av de intervjuade menade dock att det finns en
tydlig uppdelning mellan kvinnor och män i arbetet eftersom nästan samtliga innovatörer var manliga medan
brukarna oftast var kvinnor. Trots att hälsoteknik har framställts som ett könsöverskridande tillväxtområde tenderar således bilden av den innovativa entreprenören som man att reproduceras.
Ett liknande scenario utspelade sig när KrAft-programmen skulle sjösättas. De första försöken uppvisade
en kraftig övervikt att manliga deltagare, vilket kunde ha cementerat bilden av den företagsledaren som man.
Initiativtagarna i Halland synliggjorde dock denna problematik och valde medvetet att starta KrAft-grupper
som endast riktade sig till kvinnor. Således uppstod det kvinnliga grupperingar som utmanande ett manligt
könsmärkt sammanhang.

Hur problematiseras kön och jämställdhet i processerna?

Som inledningsvis påpekades är denna fråga nära sammanlänkad med den första frågeställningen. För att förstå
hur kön och jämställdhet problematiseras måste man ta hänsyn till hur kön ordnas i processerna.
I Hälsoteknikalliansens första ansökning till Vinnväxt framställdes den könssegregerade arbetsmarknaden
som ett problem och man uttalade att det fanns en ambition att bryta denna. Försöket med att använda balanserat styrkort som en metod för jämställdhetsintegrering visade också en vilja att problematisera förhållandet mellan kön och makt i processen. Ambitionernas verkar dock aldrig ha varit särskilt väl förankrade bland
medlemmarna och idag är jämställdhet en icke-fråga i alliansen. Svaret på frågan om hur kön och jämställdhet
problematiseras blir således, kort uttryckt – inte alls.
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Vad gäller LustH uppkom frågor relaterade till kön först en tid in i processen. Den oväntade kvinnodominansen medförde att medvetna försök till att få med fler män i arbetet skedde. Motiven bakom försöken var
olika. Ett motiv var att uppdraget gällde hela Halland och att det därför var viktigt att få med såväl män som
kvinnor. Ett mer strategiskt motiv pekade på att det oftast är män som innehar ledande positioner och att det
därför var viktigt att nå en jämn könsfördelning om LustH skulle nå genomslag. Ett tredje motiv byggde på en
essentialistisk tanke om att kvinnor och män är fundamentalt olika och framhöll idén om könskomplementaritet.
Den enda av de tre processerna som hade en tydlig strategi för att ta upp frågor rörande jämställdhet och kön
var KrAftverk Halland. Här fanns ett uttalat mål att skapa nya nätverk, bortom de traditionellt manliga. Således
gjordes justeringar i KrAfts grundkoncept och medvetna försök att nå ut till kvinnor i ledande positioner. Den
gängse bilden av programmet som könsneutralt accepterades inte. Studier visar att KrAft-grupperna i Halland
kom att ha en emanciperande och medvetandehöjande effekt för flera av de deltagande kvinnorna. Som påpekats benämndes många av dem inte som chefer i sina respektive organisationer. Under KrAft-processens gång
fick de dock ett stärkt självförtroende och insikt om sin egen betydelse.

På vilket sätt påverkar processerna det relativa förhållandet mellan kvinnor och män i
Halland?

Den tredje frågan som ställdes inledningsvis kan vi knappast besvara inom ramarna för detta projekt. Vi tror
dock att frågan är viktig att ständigt förhålla sig till när regionala utvecklingsprocesser analyseras ur ett könsperspektiv. En återkommande fråga i genusorienterad forskning är just om förändringsprocesser bryter eller reproducerar rådande förhållanden. Av den anledningen tar vi tillfället i akt att här peka på några tendenser som kan
vara vägledande för fortsatta studier.
I kapitel 2 konstaterades det att Halland ofta beskrivs som en region på frammarsch. En bild som visserligen inte är direkt felaktig, men som blir avsevärt mer komplex om skillnader mellan kvinnor och män beaktas.
SCB:s statistik visar att skillnaderna mellan kvinnors och mäns inkomster, sjukskrivningsnivåer och föräldrapenningsuttag är relativt stora i Halland. En annan anmärkningsvärd omständighet är att den halländska arbetsmarknaden är mer könssegregerad än den svenska arbetsmarknaden som helhet betraktad.
Att yrka på att samtliga utvecklingsprocesser, oavsett form och innehåll, skall bidra till en förändring av
ojämställda strukturer kan måhända framstå som en orimlig utgångspunkt. Vi menar dock att processerna inte
kan analyseras som isolerade företeelser utan bör förstås i ett större sammanhang. Regionala och lokala könskontrakt är knappast fixerade tillstånd, utan något som ständigt konstrueras genom arbetslivets, vardagslivets och
samhällslivets praktiker. Till dessa hör även regionala utvecklingsprocesser. Om en process som syftar till regional utveckling befäster ojämställda förhållanden, bidrar den knappast till att förverkliga målet om ett samhälle
där kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.
Av de tre processer som vi har studerat i detta projekt är det endast KrAftverk Halland som medvetet och
kontinuerligt har syftat till att förändra strukturella förhållanden, nämligen att stärka kvinnors ställning på den
halländska arbetsmarknaden. I de andra processerna har det funnits en vilja hos enskilda aktörer, men det breda
engagemanget, kompetensen och tydlig uppföljning har ofta saknats. LustH som Hälsoteknikalliansen tycks
snarare ha bekräftat uppdelningen mellan traditionellt kvinnliga och manliga sfärer än problematiserat dessa.
I båda processerna finns tendenser på att hälsa betraktas som ett kvinnligt område medan teknik, entreprenörskap och innovationer förknippas med egenskaper som traditionellt tillskrivs män.
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8. Diskussion och lärdomar
Som redovisats i kapitel 1 har forskargruppens medlemmar deltagit i olika utvecklingsprocesser och projekt
och på detta sätt fått erfarenheter av centrala element i sådana projekt. Även om projekten har varit olika så
finns ändå vissa gemensamma element som återkommer i alla utvecklingsprocesser. Utvecklingsprocesser måste
organiseras och en organisation för att driva dessa skapas. I varje utvecklingsprocess och projekt sker individuellt
och kollektivt lärande. Man kan anta att dessa strukturer och processer till viss del är planerade och kan utvecklas
enligt vissa modeller eller man gör ett försök att pröva sig fram i en terräng som man först måste lära känna. Men
det finns också processer och strukturer som sker i det fördolda och där det krävs både medvetenhet och kunskaper för att man skall kunna förstå, inse konsekvenserna och förbättra bristerna. Hit hör bristfällig jämställdhet
och strukturer som hindrar deltagande av kvinnor i dessa utvecklingsprocesser. Erfarenheterna från skapandet
och utveckling av sådana processer har lett oss till att formulera tre frågor:
1. Vilka styrnings- eller ledningsprinciper/former förekommer i olika faser av sådana utvecklingsprogram?
2. Hur sker lärande? Vad stödjer respektive hindrar det och vad ger det för effekter?
3. På vilket sätt hindrar eller stödjer strukturer, normer och värderingar kvinnors medverkan i organiserings- och ledningsprocesser?
Vi har här inga fullständiga eller entydiga svar, de processer vi beskriver är komplexa och svaren är delvis beroende vilket perspektiv vi använder. Vi beskriver därför några centrala iakttagelser och slutsatser som kan leda till
vidare diskussioner och kanske till och med hänsynstagande vid etablering och utveckling av liknande processer.

8.1 Samverkan, organisering och ledning
Samverkansformer och modeller för samverkan kan inte tillämpas ”rakt av”

Politiker och företrädare för myndigheter och organisationer förespråkar samverkan mellan aktörer som nyckel
till ekonomiskt tillväxt. Detta är i regel formulerat som både mål och som medel. Målen är politiskt bestämda
medan medlen i sin tur är modeller och former för samverkan som myndigheter förespråkar. Dessa modeller har
dock till stora delar sitt ursprung i beskrivningar och analyser i den akademiska sfären. Även på den regionala eller till och med lokala nivån förekommer ansatser till samverkan som har sitt ursprung i den regionala och lokala
kulturen och som delvis har historiska rötter. Nya modeller för samverkan kan inte utan vidare introduceras
eller till och med förskrivas utan måste kontextualiseras och anpassas. Det vill säga modeller som exempelvis
”trippelhelix” eller föreställningar om ”innovationssystem” kan i bästa fall formuleras som ledbilder som i sin tur
måste diskuteras, utvecklas och formas på lokal och regional nivå. Detta kan ske i en kontinuerlig dialog mellan
aktörerna.

Trippelhelix-formationen är en komplex och dynamisk form

Trippelhelix-formationen, det vill säga samverkan mellan de tre sfärerna näringslivet, högskolor och samhället,
förespråkas av vissa myndigheter och finansiärer av utvecklingssatsningar och upplevs av deltagande lokala och
regionala aktörer som mer eller mindre tvingande. Samspelet mellan aktörerna tillhörande dessa tre sfärer är
dock mycket komplext och delvis oklart. En viktig punkt här är frågan om vem som är aktör. Är det individuella
aktörer som exempelvis individuella deltagare eller mindre företag när det gäller näringslivssfären eller är det
frågan om stora företag som representeras av enskilda individer. Består sfären ”Högskolan/forskningen” av en
kollektiv aktör, det vill säga högskolan som organisation, eller av enskilda forskargrupper, eller av enskilda forskare? Vilken eller vilka aktörer finns i sfären ”samhälle” eller som upphovsmannen tidigare betecknade den, ”Staten”? Kan det vara också organisationer inom den offentliga sektorn som under politisk styrning utför uppgifter
som också kan utföras av privata organisationer och företag? Dessa frågor är centrala och utfallet påverkar hur
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samverkansformen kommer att utvecklas. Detta gäller speciellt idén om att de tre sfärerna kommer att överta
varandras roller (Etzkovitz, 2005, s.27). Det kan exempelvis leda till att företag i näringslivssfären är oklar över
vad högskolan som organisation eller enskilda forskargrupper kan erbjuda alternativt vad högskolan kan kräva
av företagen.
Det kan också leda till att företrädare för ”staten” eller den offentliga sfären upplevs ta på sig roller som företrädare för näringslivet har svårt att hantera.
Trippelhelix-formationer är också dynamiska, det vill säga relationerna mellan sfärerna och därmed mellan
organisationerna förändras under olika faser av utvecklingsprocessen. Även om konstellationen högskolan –
näringslivet – offentlig sektor redan finns på plats, så är sättet att samverka inte självklar. Därmed kan det uppstå
olika fokusering och varierande tyngdpunkter som påverkar balansen mellan sfärerna och därmed också mellan
enskilda organisationer och till och med deltagande individer. Man kan då tänka sig att detta är naturligt och
kommer att kunna hanteras men det visade sig att förhållanden som vid en viss tidpunkt utvecklas, vid ett senare
tillfälle kan uppfattas som problem och eventuellt hinder för en utveckling när relationerna mellan aktörerna
får en annorlunda utformning. Ett typiskt exempel är formationen i början av HTA-samverkan som kom att
präglas mycket av högskolans – eller forskargruppers – kunskapsövertag där trippelhelix-formationen kan illustreras på följande sätt:

Figur 7. Relationen mellan aktörerna i HTA:s inledande fas.

Högskolan (H) är mycket nära näringslivssektorn (N) och dessa två till och med överlappar varandra. Medan
den offentliga sektorn (O) visserligen är del av denna konfiguration men åtminstone under denna tid har intagit
en mer distanserad roll till näringslivet. Att vara nära innebär att deltagarna ”prata samma språk”, genom exempelvis ha studerat vid högskolan, har byggt upp relationer till lärare och forskare och därmed också har lärt sig
de regler och förhållningssätt som gäller inom den akademiska sektorn. Man delar med andra ord en gemensam kultur. Att de två sfärerna överlappar med varandra innebär ytterligare ett steg (ibid., s.22ff ). Högskolan
börjar engagera sig i verksamheter och aktiviteter som tidigare var förbehållen näringslivet. Man stödjer ”spin
off-företag”, inrättar inkubatorer och främjar på annat sätt studenters och lärares/forskares entreprenörskap. Det
innebär också att nya funktioner som förväntas främja samverkan med näringslivet och den offentliga sektorn,
skapas. I förlängningen sker också en omorientering och omorganisation av för den akademiska sfären centrala
delar som undervisning och FoU-verksamhet (ibid., s.32f ). Men just dessa är aktiviteter som inte är tydligt utformade utan kan av andra uppfattas på olika sätt. Och även om det förekommer ”samverkan” det vill säga
företrädare för de olika sfärerna diskuterar detta, kan idéer på förändringar eller kanske till och med förslag på
förändringar uppfattas som intrång i den egna verksamheten.
Under utvecklingen av samverkanssystemet HTA har sedan vissa uppfattningar förstärkts eller kanske bara
utnyttjats för att nå egna fördelar. Här finns ett tydligt exempel där syften och agerande kan återföras på aktörer
i den offentliga sektorns sfär. En av aktörerna i den offentliga sfären utvecklade i samband med att etableringen
av sin egen roll föreställningar om hur samverkan borde ske med de andra aktörerna. Då en av huvuduppgifterna
för Region Halland var att driva tillväxtfrågor och man redan var igång med att utarbeta det regionala tillväxtprogrammet (RTP) såg man en möjlighet att integrera hälsoteknik som ett av områden där tillväxt skulle kunna
ske. Därmed blev HTA intressant som en central aktivitet inom Region Halland. Region Halland tog efter en
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tid på sig ansvaret för att både organisera om, driva och till viss del också finansiera HTA:s verksamhet. Därmed
uppstod dock spänningar mellan den offentliga sektorns aktörer och de övriga. Man kan illustrera det nya läget
på följande sätt:

Figur 8 Trippelhelix-konfiguration efter att HTA blev del av RTP.

Tonvikten flyttades från högskolan (H) som en organiserande aktör till Region Halland (O). Man bytte projektledningen, organiserade om den interna HTA-organisationen samt, vilket är central, inledde en kulturell
förändring. Inte bara blev HTA, åtminstone i presentationerna en viktig del i tillväxtpolitiken, också språkbruket förändrades.

Språket har betydelse för hur vi skapar och uppfattar verkligheten
’’När jag använder ett ord’, sa Humpty Dumpty med ganska snorkig röst, ’så betyder det vad jag vill att
det ska betyda - varken mer eller mindre.’ ’Frågan är’, sa Alice, ’om man kan få ord att betyda olika saker.’
’Frågan är’, sa Humpty Dumpty, ’vem som bestämmer – det är hela saken.’’
(Lewis Carroll: Through the Looking-Glass)
Ledningen eller styrningen innebär att kommunikationen i första hand sker genom språket. Det finns naturligtvis också andra medier genom vilka budskap kan kommuniceras men det viktigaste är orden. Orden inte
bara betecknar någonting, de skapar också en verklighet och genom att man använder ord kommer man också
relatera dessa till den praxis man utövar. Orden skapar och präglar vår verklighetsuppfattning men också våra
handlingar.
Inom satsningen mot hälsoteknik var man från initiativtagarna och processledning i början mycket noga
med att arbeta med bred delaktighet och dialog, i detta låg att i inbjudningar och annan kommunikation vara
noga med att använda ett språk och ord eller begrepp som skapade delaktighet och visade på en öppen process.
Det utgicks från att deltagarna är självständiga aktörer med egna intressen, mål och resurser och att de samverkar
frivilligt i att utveckla hälsotekniska produkter och tjänster. Det innebär att ingen annan aktör kan föreskriva
vad de skall arbeta med och hur de skall arbeta. Däremot kan en funktion – facilitator eller koordinator – skapa
betingelserna för bra samverkan. Detta kan ske genom att organisera arenor, sammanföra olika aktörer, stimulera till nya kontakter, etc. Det innebär också att man organiserade olika former för dialogutbyte där deltagarna
kunde diskutera och besluta vad de skulle göra. Ett viktigt instrument som prövades var det tidigare nämnda
SEVIN (Stöd- och evalueringsverktyg för innovationsnätverk) som just bygger på reflektioner och diskussioner
och som tillåter att deltagare från olika kunskapskulturer kan diskutera över gränserna som verksamhets- eller
kunskapskulturer sätter.
Hälsoteknikalliansen har sökt men bara fått begränsade medel under en relativ kort tid. Ansökningarna för
att få finansiellt stöd för en längre tid var däremot inte framgångsrika vilket ledde till att man börjar diskutera
förändringar av både organisation och verksamheten. Detta är egentligen inget särskilt, de flesta samverkansformer genomgår sådana faser men man kan ändå exempelvis konstatera att tanke- och handlingssätt också
tenderar att förändras i sådana situationer. Man riskerar att hamna i en situation där enskilda aktörer i första
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hand ser till kortsiktiga vinster eller att man börjar tillämpa handlingssätt som kan vara lämpliga när det gäller
att organisera avgränsade projekt men som inte är lämpliga för att diskutera mål, syften och tillvägagångssätt.
Andra begrepp förs in och resonemang i termer av rationella projektledningstermer används. Man talar om
projektorganisation, projektledning, olika metoder för att främja utvecklingen av produkter. Vilket i och för sig
är viktigt men problem uppstår om man ser alla processer i dessa termer, det vill säga också processer som inte
går att organisera och planera som projekt.
Även organisatoriskt har hälsotekniksatsningen genomgått förändringar vilka också haft konsekvenser för
terminologin inom satsningen. Till exempel diskuteras kring vilka som är ”projektägare” vilket låter väldigt tydligt och klart men är kanske inte förenligt med ett nätverksperspektiv inom vilket deltagare deltar frivilligt och
som de ser som en gemensam process och verksamhet. Finns det ”projektägare” riskerar man också att signalera
att det inte finns några andra som kan ställa anspråk och vara med och påverka utvecklingen.
Nu kan man kanske tycka att det inte har så stor betydelse vad man kallar sakerna för, men som Humpty
Dumpty så vist påpekar, är det en fråga om makt. Och makten handlar inte bara om att beteckna saker och ting,
den handlar också om att man definierar och bestämmer hur andra skall uppfatta verkligheten. Ett innovationsnätverks aktiviteter är bara delvis rationellt planerbara och organiserbara och en sammanblandning av principerna riskerar inte bara att göra samverkan mindre effektivt, man riskerar också att förtroendet urholkas.

Två processer – att samordna dessa är utmaningen.

När olika aktörer – organisationer eller individer – söker sig samman för att tillsammans få något som man som
enskild kanske inte skulle kunna få, sker detta i regel frivilligt och utan att någon kan tala om vad som skall göras
och hur en sådan process skall genomföras. Därmed dock inte sagt att det inte finns föreställningar och ansatser
för hur detta kan ske. Våra erfarenheter från de aktuella utvecklingsprocesserna men också från andra områden
pekar på att det rör sig om två tydliga processer med skilda principer för organisering och ledning.
Den första processen kan kallas för breddprocess som syftar till att peka ut en riktning för verksamheten, formulera strategier och skapa ledbilder vilka kan användas för att guida deltagande organisationer och individer.
Men denna process syftar också till att skapa en bild som kan användas utåt till andra aktörer som finansiärer
och beslutsfattare.
Principen för organiseringen och aktiviteterna är dialogen. Deltagandet är öppet för alla som har intresse och
som kan bidra något. Denna breda process kan utformas olika och beroende på syftet finns olika verktyg som
kan användas, exempelvis sökkonferenser, framtidsverkstäder, dialogkonferenser m.m. (Gustavsen, 1982).
Ledningen av denna process sker med viss ödmjukhet, då det i första hand gäller att skapa betingelser för att
dialoger skall kunna komma till stånd. Kanske täcker begreppet facilitator denna roll, alltså någon som underlättar, främjar, skapar förutsättningar och betingelser för att dialogprocesser kan utvecklas.
Den andra processen kan kanske kallas för projektprocess som syftar till att genomföra vissa aktiviteter, skapa
produkter eller förverkliga andra bestämda mål. Denna, eller snarare dessa processer – det kan finnas fler samtidiga processer – är begränsade i tid, man arbetar i regel med begränsade resurser och man har mer eller mindre
klara mål. Deltagandet skiljer sig dock från den förra processen, här gäller bestämda kriterier för deltagandet
som exempelvis kompetens eller bestämda förmågor. Organiseringen och ledningen sker i regel efter projektledningsmetodik där struktur och måluppfyllelse är centrala.
Den stora utmaningen är nu att kombinera dessa processer. Genomför man bara den s.k. breddprocessen
kommer deltagarna efter en tid att säga ”här är det mycket prat och ingen verkstad” och de kommer att tappa
efter en tid intresse för verksamheten. Genomför man däremot bara projektorganiserade processer kan man
visserligen åstadkomma något men detta sker utan närmare förbindelse med visionen och de strategier som
man har diskuterat. Först genom att kunna förena båda processerna, det vill säga där deltagarna har skapat något
med processen där man formulerar målet och strategier, kan man skapa ”vi-känslan” och motivationen för att
fortsätta utvecklingsprocessen. Det här aktuella exemplet av Hälsoteknikalliansen, där man har lyckats kombinera aktiviteter vid olika arenor i vilka man har diskuterat strategier med olika processer där man har utvecklat
produkter visar tydligt de positiva följderna för utvecklingen av innovationsnätverket HTA under skiftande
perioder.
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Ledning av samverkansformationer

Ledning och ledarskap av samverkansformationer som bygger på att aktörer frivilligt samverkar för att nå mål
som de enskilt inte kan uppnå, förefaller kräva egenskaper och former som skiljer sig från ledarskap i mera strukturerade former. Det till och med saknas ord för samverkan i denna form även om det i engelsk och amerikansk
litteratur är vanligt att tala om collaborative leadership. Förutsättningar för denna form av ledarskap är också
annorlunda:
• Aktörerna deltar frivilligt, man kan alltså när som helst, exempelvis om inte förväntningar infrias, lämna
samverkansformen.
• Samverkan är i första hand en process som genomgår olika faser påverkade av interna och externa faktorer.
• Samverkan karakteriseras av två principiellt olika processer vars samordning är nödvändig för framgång.
Man inser ganska snabbt att ledarskap här handlar om att driva processer, motivera deltagarna och att hjälpa
deltagarna att samverka på ett konstruktivt sätt. Det är kanske två egenskaper som synes vara viktiga, dels att
vara processexpert och dels att vara specialist på sakfrågor. I den första rollen är ledaren neutral i sakfrågor medan
ledaren i den andra rollen är kunnig i sakfrågorna men förhåller sig som rådgivare till deltagarna. Är det möjligt
att förena dessa roller? Och vilka egenskaper har ledaren i så fall? Chrislip (1994) som beskriver ingående olika
former av ”collaborative leadership” ser rollen som en facilitator. Den kan beskrivas med egenskaper som att
vara en skicklig retoriker och förhandlare; att vara en ”insider” det vill säga vara accepterad av deltagarna; ha ett
anseende som gör att de också accepteras av den formella makten, det vill säga de som har intresse att driva denna
typ av processer och som erbjuder finansiella medel för dessa processer. Som facilitator får man dock inte ha för
stort egenintresse. Ledarskap i samverkansprocesser är ett viktigt område som kräver mera uppmärksamhet.
Här finns ett gryende intresse att utveckla dessa tankar i form av civic entrepreneur (samhällsentreprenör) som
KK-stiftelsen nu initierar.

8.2 Lärande

Lärande är en självklar del av regionala innovationssystem. Kunskaper om hur lärandet fungerar och vad det ger,
är värdefulla lärdomar som kan användas för att bättre organisera utvecklingsprocesser för lärande.
Kollektivt lärande har ett gemensamt mervärde som är viktigt i sociala innovationssystem.
När flera aktörer möts och utbyter erfarenheter kring möjligheter och problem, ger dialogen ett mervärde i form
av kollektiv kunskapsbildning. Mötesplatser för dialog är alltså centralt för lärandet i innovationssystem.
Utvecklingsnätverk stimulerar kollektivt lärande och möjliggör ett djuplärande (typ II).
Möten och dialog i utvecklingsnätverk kan vara ett sätt att komma över låsta positioner tack vare att man där
kan ifrågasätta styrande värderingar (egna och organisatoriska). Då finns möjligheten att komma djupare i förståelsen om sig själv och verksamheten.
Olikheter och gemensamma reflektioner stimulerar lärande.
Systematiska och produktiva reflektioner som dokumenteras och följs upp, stärker lärande. Olika erfarenheter
och perspektiv är positivt för lärandet då de berikar varandra och ger dynamik åt processen.
Oförmåga att samverka och lära kollektivt hindrar.
En ovana eller oförmåga att samverka och lära gemensamt begränsar kunskapsbildningen. Det hindrar att man
tar tillvara lärmöjligheten som finns när flera olika aktörer och personer möts.
Nätverkslärande kan ge stor nytta på individnivån men har svårigheter att resultera i organisatoriskt lärande.
Effekterna av nätverkslärande är stora på den personliga nivån med rik och viktig kunskap. Dock är den organisatoriska effekten liten. Kunskaperna som individerna skaffat sig i nätverken har svårt att tränga in, få fäste och
tillämpas i den ordinarie verksamheten.
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Organisera lärandet så nära vardagsverksamheten som möjligt och koppla lärprocessen till strategisk verksamhetsutveckling.
För att stärka de organisatoriska effekterna är det viktigt att finna former och metoder som gör berörda personer
delaktiga i kunskapsprocessen. Det handlar både om att deras verklighet kommer in i lärandet och att de själva
blir bärare av den nya kunskapen för att öka förutsättningarna att de används i praktiken. Ledningen måste även
arbeta strategiskt med deltagandet i och resultaten av nätverken. Ansvariga behöver tänka igenom om vad de vill
med deltagandet och hur de skall ta tillvara kunskaperna.

8.3 Jämställdhet

En frågeställning vi haft med oss i detta projekt är hur jämställdhet kan beaktas i regionala utvecklingsprocesser.
Mot bakgrund av att den nya regionala utvecklingspolitiken skall genomsyras av jämställdhet som ett horisontellt mål och jämställdhetspolitikens strategi om mainstreaming har vi satt luppen på Halland. Vi har visat på
att den positiva bild av hallänningarnas levnadsvillkor som framställs i olika sammanhang blir något modifierad
om man betraktar dessa ur ett könsteoretiskt perspektiv. Villkoren för kvinnor och män i Halland skiljer sig åt.
Med stöd i SCB:s statistik och i Gunnel Forsbergs teori om regionala könskontrakt kan det också konstateras
att kvinnors och mäns levnadsvillkor ser olika ut beroende på var i länet man bor. Det verkar som att det finns
olika könskontrakt i Halland. Dessa skillnader utmanar bilden av Halland som ett sammanhållet län. Här ser vi
ett tydligt behov av fler studier.
Vi har i projektet gjort nedslag i tre regionala processer och försökt analysera om och hur jämställdhetsaspekten varit närvarande i dessa. I en av processerna, Hälsoteknikalliansen, har vi konstaterat att det var långt
mellan ord och handling, och att jämställdhetsinriktningen rann ut i sanden i och med att en engagerad projektledare slutade. I LustH-processen upplevde man det som ett problem att det huvudsakligen var kvinnor
som engagerade sig och såg det som att hälsofrågan därmed fick låg status. I KrAftverk Halland slutligen hade
man uppmärksammat hur den manligt normerade företagsutvecklingsprocessen uteslöt kvinnors deltagande
och satsade här på ett genusinriktat projekt som uteslutande vände sig till kvinnor. Genom att i detta fall positivt
särbehandla kvinnor ville man nå jämställdhet.
Det är naturligtvis viktigt att inte dra för långtgående och för generella slutsatser, men det de påvisade tendenserna måste uppmärksammas och pekar på behovet av fortsatta studier – i synnerhet av frågan om hur det
relativa förhållandet mellan kvinnor och män påverkas av olika regionala insatser.
Mer forskning kring ovannämnda förhållanden ger en grund för diskussioner om hur regionala jämställdhetsinsatser i Halland bör utformas. Spelar t.ex. de lokala skillnaderna någon roll för vilket utfall politiken får?
Kan insatserna göras mer effektiva?

8.4 Översikt över samverkansformer och effekter i utvecklingsnätverken

Nedan ges en sammanfattande och jämförande bild av vårt resultat avseende samverkansformer och effekter
inom de fokuserade problemområdena i de tre utvecklingsnätverken. Ett viktigt lärande som vi inte gått in på
närmare i denna rapport är vårt eget. Vårt interaktiva förhållningssätt och aktiva deltagande i nätverken har
inneburit rikligt med reflektioner och analyser av våra roller och relationerna till olika aktörer i nätverken. Det
mesta av vårt individuella, kollektiva och organisatoriska lärande bär vi med oss som erfarenheter till kommande
kontakter och projekt. Några finns även med i konferenspaper, bokkapitel och vetenskapliga artiklar.
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HTA

LustH

KrAftverk Halland

Process/
organisering

Självorganisering, viss initiering genom extern aktör. Organisering av
utvecklingsprocesser.

Planerad och självorganisering,
extern initiering. Organisering av
mötesplatser.

Planerad organisering, extern
initiering. Organisering av utvecklingsprocesser.

Innehåll/
styrning

Nätverk (trippelhelix), formell organisation, styrgrupp. Produktstyrt.

Nätverk, projektgrupp, styrgrupp.
Processtyrt.

Nätverk, styrgrupp. Processtyrt.

Funktion

Utveckling av produkter/tjänster,
del av tillväxtprogrammet.

Mobilisering och inspiration kring
hälsofrågor, erfarenhetsutbyte, lärande.

Kompetensutveckling för kvinnliga
ledare.

Omfattning

Stor och semi-öppen. Ca 200 deltagare och ca 50 medlemsföretag.
2001 - pågående.

Mycket stor och öppen. 640 deltagare i databasen varav ca 360
deltog på mötesplatserna från 110
organisationer. 2002-04, avslutat.

Liten och stängd. 50 deltagare
från 42 organisationer. 2002-05,
avslutat.

Jämställdhet

Ej genusmedvetet, utom i en mellanfas. 40% kvinnor, 60% män.

Genusmedvetet efter startfasen.
80% kvinnor, 20% män.

Genusmedvetet som utgångspunkt. 95% kvinnor, 5% män.

Lärande

Varierat bland deltagare, högt i
ledning. Mest affärskontakter.

Högt och typ I bland deltagare.
Högt och typ II i ledning. Mest
kunskaper och idéer.

Högt och typ II. Mest personlig
kompetens.

Nytta

Lägre för deltagarna, högre för organisationerna.

Högre för deltagarna, lägre för organisationerna.

Högre för deltagarna, lägre för organisationerna.

Tabell 10. Översikt över samverkansformerna.

Gemensamma slutsatser
» Ledning, organisering och styrning måste kontinuerligt situationsanpassas

Att introducera organisationsmodeller och erbjuda finansiella medel för aktörer som vill delta i utvecklingsprocesser kräver reflektion och anpassning till lokala och regionala förhållanden. Modeller som exempelvis trippelhelix-formationer fungerar som ledbilder snarare än som konkreta operationella anvisningar. Varje utvecklingsprocess förefaller bestå av två principiellt skilda delprocesser vars samordning är central för ledningen. Den ena
processen är en breddprocess inom vilka visioner, mål och strategier utarbetas. Den är öppen och principen för
organiseringen är dialog. Den andra processen är en projektprocess där bestämda syften och mål förverkligas.
Denna process sker med begränsade resurser och principen är projektorganisering och sker genom projektledning. Det innebär att det ställs olika krav på ledarskap i de enskilda processerna och på samordningen av dessa
processer.
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» Lärandeprocessen måste organiseras och kopplas till verksamhetsutveckling

Regional samverkan sker ofta i sociala nätverk där lärprocesserna utmärks av ett gemensamt mervärde. Nätverkslärande kan vara ett sätt att komma över låsta tankar och handlingsmönster genom att det underlättar ett
ifrågasättande av styrande värderingar. Studien visar att det är olikheter och systematiska reflektioner som stimulerar lärande medan en oförmåga eller inkompetens att samverka och lära kollektivt verkar hindrande. Nätverkslärande ger stora effekter på individnivån men har svårare att nå ut och bli till ett organisatoriskt lärande
som leder till verksamhetsutveckling. Avståndet mellan platsen där lärandet sker och där det skall tillämpas är
ett hinder, organisationernas bristande absorbtionsförmåga ett annat. Resultatet visar på vikten av att organisera
lärprocesser så nära vardagsverksamheten som möjligt och att medvetet koppla dem till strategisk utveckling.

» Jämställdhet måste lyftas upp från början och finnas med i hela processen

För att kunna skapa hållbar tillväxt som gynnar hela samhället, och som ger män och kvinnor en jämn fördelning av makt och inflytande, är det viktigt att inkludera ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Det behövs en
bred kunskap om jämställdhet och om konsekvensen av mäns och kvinnors olika villkor.

8.5 Fortsatt forskning

Interaktiv forskning innebär både närhet och distans till forskningsområdet och forskningssubjekten. Båda två
är nödvändiga. Närhet krävs för att samla in data och material, för att få förståelse för verksamheter och handlingar, men också för återge egna preliminära slutsatser och tankar. Distans är nödvändig för att kunna reflektera
över det som kommer fram och – oftast i en diskussion med andra forskare – komma fram till tolkningar som
kan förmedlas vidare till de man samarbetar med och till andra som vill lära sig något. Det innebär också att det
under tiden som projekten håller på uppkommer en mängd frågor och problem som kan formuleras som forskningsproblem. Det kan röra sig om både stora eller mindre och viktiga eller mindre viktiga problem som kanske
bara vid detta tillfälle framstår som värda att fortsätta med. Men i slutet av projektet framstår åtminstone några
teman som viktiga att fortsätta att forska kring.
Samhällets intentioner att försöka stimulera tillväxtsatsningar i mer eller mindre organiserad form innebär
att nya och principiellt annorlunda organisationsformer uppstår och förväntas att samverka med andra, mer
traditionella former (byråkratiska organisationer, nätverk, offentliga myndigheter och förvaltningar, företag,
kunskapsorganisationer m.fl). Här uppkommer en mängd frågor som hittills inte har belysts tillräckligt. Exempel är:
»» Kombinationen Innovation och Tillväxt är centrala begrepp som tillsammans med vissa organisationsformer har blivit ledbilder för vår nya näringslivs-, regional- och forskningspolitik. Resultatet och
effekterna kan studeras först om många år men kan redan idag säga att politiken i många avseende
har burit frukt. Nya samverkansformer har spridit sig utöver de ändå begränsade satsningarna som
har initierats och finansieras av bl.a. VINNOVA. Hur utformas dessa processer och vad innebär dessa
med avseende på nytänkande och nya arbetsformer? Det är kanske här vi ser kunskapssamhället växer
fram?
»» Ledarskap i de nya samverkansformerna som skapas och som handlar om collaborative leadership.
»» Hanteringen av två typer av processer som förefaller sker i alla samverkansformerna och som skiljer
sig med både avseende på organisering, styrning och ledning. Att kombinera dessa processer förefaller
vara central för framgång av och i samverkansformerna.
»» Om samverkan mellan aktörer är central bör de ha förmåga (capability) att samverka. Det vill säga
det berör områden som organisation, arbetsroller, ledning m.m. i respektive företag eller organisation.
Även om dessa områden är centrala i litteraturen leder ett samverkansperspektiv antagligen till nya
frågeställningar och svar.
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»» Ur ett jämställdhetsperspektiv är det uppenbart att kvinnors deltagande hindras eller kanske styrs i
mycket av grundläggande föreställningar och processer som har sina rötter i regionala kulturella och
sociala sammanhang. Här krävs det inte bara mera kunskap om dessa processer utan också satsningar
som leder till förändringar av de rådande förhållandena.
Kring många av dessa frågor finns redan undersökningar och preliminära svar men i regel utgår dessa från traditionella utgångspunkter och inte från det som är centralt idag, ett samverkansperspektiv. Om man använder
sådana utgångspunkter kommer man antagligen till nya resultat och slutsatser som inte bara är av teoretiskt och
akademisk intresse utan också kommer att få praktiskt relevans för alla som initierar, organiserar och arbetar
med nya samverkansformer.
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