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Sammanfattning 
 

Innovationer och innovationssystem har på senare tid fått en allt viktigare roll i synen på vad som 
främjar ekonomisk tillväxt och regional utveckling. Forskning visar att statliga satsningar inom 
innovationspolitiken uppvisar ett prioriteringsmönster där kön synes vara en organiserande 
princip. Tekniktunga branscher som främst sysselsätter män som anställda får majoriteten av de 
medel som delas ut för att stödja och utveckla innovativa processer . I Halland är Hälsoteknik ett 
s.k. prioriterat tillväxtområde och därmed mottagare av dessa medel. Hälsoteknik har som 
område en potential att vara gränsöverskridande då det sammanför mansdominerade branscher 
med könsbalanserade och kvinnodominerade branscher.   Uppsatsen studerar om tillväxtområdet 
och innovationssystemet hälsoteknik utmanar de dualistiska genuskonstruktioner som forskning 
visat att den svenska innovationspolitiken bygger på, samt visar på genusperspektivets relevans i 
att synliggöra obalanser i strukturer som kan verka tillväxthämmande. 
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1 Inledning 
 
I det inledande kapitlet ges en introduktion och bakgrund till studiens uppkomst, syfte och 
upplägg.  Till en början ringas problemområdet in varpå själva forskningsfrågan med syfte och 
frågeställningar följer. Kapitlet avslutas med en disposition som redogör för de följande kaptilen 
och dess innehåll. 

1.1 Problemformulering 
 
Regionalpolitiken har under de senaste tio åren fokuserat alltmer på ekonomisk tillväxt som en 
viktig del och förutsättning för regional utveckling. Regioners tillväxtpotential anses vila i deras 
förmåga att ta tillvara de speciella kunskaper som företag och andra aktörer i regionen har genom 
att samordna dessa och stödja innovativa processer som genererar nya produkter och tjänster 
vilket i sin tur bidrar till ekonomisk tillväxt. Allt fler politiska insatser har under de senaste tjugo 
åren därför riktats mot innovation1. Att allt fler politiska insatser riktas mot att utveckla och 
sprida innovationer, bygger på en föreställning om att det bidrar till att forma en ekonomi till att 
bli mer dynamisk och kunskapsbaserad. Ekonomiska medel till utvecklingen av 
innovationssystem och kluster delas ut via myndigheter på regional och nationell nivå. Specifika 
områden och aktörer som prioriteras för denna finansiering pekas ut i de regionala 
tillväxtprogrammen. 

Malin Lindberg (2009) och Katarina Petterson (2007) visar i sin forskning hur svensk och 
nordisk innovationspolitik prioriterar män (som företagare och anställda) och ”manliga” 
verksamhetsområden. Majoriteten av de innovationssystem och kluster som prioriteras i den 
svenska innovationspolitiken finns inom mansdominerade branscher2. Gemensamt med att 
innovationspolitiken prioriterar mansdominerade branscher konstruerar innovationspolitiken 
genus symboliskt med en manlig norm. Lindberg (2009:35) visar hur genus och innovation 
skapas ömsesidigt inom innovationspolitiken då ett urval av branscher prioriteras på ett sätt som 
följer den könssegregerade arbetsmarknaden. Vidare visar forskning att innovationssystem och 
kluster i sin tur är ”manliga” arenor. Detta innebär att innovationssystem och kluster som 
regionalpolitiskt verktyg generellt sett gynnar män som anställda och företagare. Generellt sett 
prioriteras inte könsbalanserade och kvinnodominerade branscher i politiska satsningar för 
utveckling och ökad tillväxt (Lindberg 2008).    

                                                   
1  När inget annat anges använder jag begreppet innovation i betydelsen nya produkter, tjänster, processer, metoder, 
teknologier eller upplevelser. För att betraktas som innovation skall dessa ha tagits i bruk och skapat ett värde i 
samhället (Frankelius i Benner (red) 2005:210) . 
2 Linberg finner att det främst är två grupper av branscher som prioriteras, basindustri och ny teknik. I dessa ingår 
exempelvis skogsindustri, gruv- och mineralindustri, fordonsindustri, bioteknik och IT (Lindberg 2008:9) 
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Hälsoteknik3 är inom Region Halland ett s.k. prioriterat tillväxtområde vilket innebär att 
hälsoteknikområdet får särskilda insatser för att öka tillväxten. Här ser man att Halland som 
region har en möjlighet att utveckla och samordna den kompetens som finns inom ramen för 
hälsoteknik och på så sätt medverka till nya innovationer inom området. Vad som skiljer 
hälsoteknikområdet från många andra områden där innovationssystem och kluster definieras är 
att det sammanför mansdominerade områden som tillverkningsindustri, data och IT, elektronik, 
bioteknik och kemi med de kvinnodominerade områdena hälso- och sjukvård, vård och omsorg 
samt personlig service. Här menar Lindberg att hälsoteknikområdet har en potential i att utmana 
de dikotomier och dualistiska genuskonstruktioner som den nuvarande innovationspolitiken 
bygger på; hon kallar det för gränsöverskridande potential (Lindberg 2009:38, Lindberg 
2010:301f.).  

Inspiration till denna studie var Lindbergs diskussion kring områden som hon beskrev 
bära på en gränsöverskridande potential. Hälsoteknik är ett av dessa områden. Jag tolkar 
Lindbergs diskussion som att gränsöverskridandet finns i de innovationssatsningar som synliggör 
näringar som sysselsätter många kvinnor. Potentialen utnyttjas om dessa näringar ges möjlighet 
att bidra till och dra nytta av de statliga satsningarna på innovationssystem. Hur ser den 
gränsöverskridande potentialen ut och vad skiljer hälsoteknik från andra innovationssystem sett 
ur ett genusperspektiv? Utmanar hälsoteknik de genuskonstruktioner som bl.a. Lindberg och 
Petterson (2007) menar att innovationspolitiken på ett generellt plan bygger på? Dessa initiala 
frågor och problemformulering utgör bakgrund för denna uppsats. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syfte 

Syftet med föreliggande uppsats är att analysera innovationssystemet hälsoteknik ur ett 
genusperspektiv. Forskningsfrågan är i vilken utsträckning hälsoteknik är ett område som 
utmanar de dualistiska genuskonstruktioner som befintlig forskning menar att den svenska 
innovationspolitiken bygger på. Uppsatsen analyserar om hälsoteknik utifrån ett genusperspektiv 
utgör ett undantag från de områden som traditionellt sett prioriteras när politiska satsningar görs 
för att stödja innovationsfrämjande processer.   

Frågeställningar 
 

1. Är innovationssystemet hälsoteknik i Halland ett balanserat innovationssystem sett ur ett 
jämställdhetsperspektiv? 

 
                                                   
3 Området hälsoteknik definieras inte närmre i Region Hallands tillväxtprogram. Hälsoteknikalliansen är en central 
aktör och benämns som utförare av tillväxtområdet. Hälsoteknikalliansen definierar hälsoteknik som: hjälpmedel för 
äldre, medicintekniska produkter, friskvårdsteknik i form av både produkter och tjänster samt tillämpad forskning 
och utveckling av produkter och tjänster inklusive utbildning (Hälsoteknikalliansen  2008a:1) 
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2. Skapas genus i strategier och texter som är relaterade till tillväxtområdet och 
innovationssystemet hälsoteknik, och i så fall på vilket sätt?  

 
Frågeställningarna är kvantitativt respektive kvalitativt orienterade. Den första frågeställningen 
undersöker om hälsoteknikområdet i praktiken sammanför mansdominerade med 
kvinnodominerade och könsbalanserade branscher genom att bl.a. studera könsfördelningen 
bland anställda och företagare som området sysselsätter. Uppsatsens andra frågeställning 
behandlar hur genus skapas i strategidokument och texter från tre identifierade aktörer inom 
innovationssystemet. Frågeställningarna är övergripande och kommer i kapitel två att 
operationaliseras genom att brytas ned i flera analytiska frågor.  
 

1.3 Disposition 
 
Kapitel två inleds med att tidigare forskning som är relevant för uppsatsens syfte och 
frågeställningar sammanfattas. Därefter behandlas uppsatsens två teorianknytningar; genusteori 
och feminist science and technology studies. Vidare redogör det andra kapitlet även för 
uppsatsens metod och materialval. Uppsatsens avgränsningar diskuteras inledningsvis varpå 
uppsatsens studieobjekt beskrivs lite närmre. Därefter beskrivs metoden som sedan kopplas till 
det teoretiska ramverket och uppsatsens analysram definieras. Kapitlet avslutas med att 
materialet och uppsatsens kunskapsanspråk diskuteras. I uppsatsens tredje kapitel redovisas 
resultatet av uppsatsens frågeställningar med analysramen som verktyg. Studiens slutsatser i 
relation till syfte och frågeställningar diskuteras i det fjärde och avslutande kapitlet. 
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2 Teoretiskt ramverk 
 
Följande kapitel redogör för uppsatsens teoretiska ramverk. Kapitlet inleds med en översikt av 
den tidigare forskning som finns inom studiens problemområde. Därefter görs två 
teorianknytningar varpå avgränsningar och studieobjekt beskrivs. Det teoretiska 
ställningstagande ligger tillsammans med tidigare forskning till grund för uppsatsens analysram 
som definieras under metodkapitlet. Avslutningsvis diskuteras kunskapsanspråk. 

2.1 Genusperspektiv på regional utveckling och innovationspolitik 
 
Genusforskning inom statsvetenskap studerar i huvudsak makt och maktrelationer i den politiska 
analysen, men begränsas inte till de stora politiska arenorna. Under de senaste decennierna har 
analysen kommit att vidgas till att även studera maktrelationer i mindre sammanhang som 
människors vardag. Feministisk teori och kvinnorörelsen under 1970-talet var starkt bidragande 
till denna utveckling. Syftet var att bredda perspektiven inom politiken men också i studier av 
politik. Med mottot: ”det personliga är politiskt” menade man att även personliga problem ska 
kunna lyftas upp på den politiska agendan och förstås som gemensamma angelägenheter 
(Rönnblom & Eduards 2008:7). Den forskning som har studerat makt med ett genus- eller 
könsperspektiv och som har fört upp diskussionen om (bristande) jämställdhet förutsätter i sin 
problematisering att de villkor och förväntningar som finns på män respektive kvinnor är socialt 
och kulturellt skapade. Inom inriktningen regionalpolitik och regional utveckling problematiserar 
genusforskningen vad som anses vara ”det förbisedda jämställdhetsperspektivet” i 
regionalpolitiken. Andra fokusområden rör ojämställt deltagande i beslutande sammanhang, 
regionförstoring ur ett könsperspektiv, samt konstruktionen av genus inom den regionala 
utvecklingspolitiken (Rönnblom 2008; Forsberg 2005; Friberg 1993, 2008).  

Regionalpolitikens syn på ekonomisk tillväxt som en förutsättning för regional utveckling 
har omformulerat regionalpolitikens fokus. Begreppet regionala innovationssystem har kommit 
att användas allt mer frekvent inom regionalpolitiken som ett verktyg för att åstadkomma 
konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt. Genom att tillvarata den kunskap som finns hos 
regionens företag och andra aktörer samt att samordna dessa är tanken att nya innovationer som 
genererar tillväxt kan skapas. Ett innovationssystem kan betraktas som ett nätverksbaserat 
samarbete med institutionellt ramverk mellan olika aktörer som företag, forskningsorgan och 
myndigheter i syfte att realisera innovationer (Asheim i Benner 2005:41f.). Interaktion och 
kunskapsutbyte mellan aktörerna ska leda till innovativa lösningar i produkt- eller tjänsteform. 
Även kluster är ett välanvänt verktyg för att skapa lärande miljöer mellan företag som ska 
generera konkurrenskraft och tillväxt. I praktiken fungerar det likt innovationssystem som ett 
sammanlänkande nätverk för företag i syfte att möjliggöra en tätare kunskapsöverföring mellan 
aktörerna. Innovationssystem och kluster är vanligtvis geografiskt avgränsade.  

Allt fler politiska insatser har under de senaste tjugo åren riktats mot att utveckla och 
sprida innovationer genom insatser som skall stödja regionala innovationssystem och kluster. 
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Ekonomiska medel till utveckling av innovationssystem och kluster delas ut via myndigheter på 
regional och nationell nivå. Specifika områden och aktörer som prioriteras för denna finansiering 
pekas ut i de regionala tillväxtprogrammen. Denna utveckling bygger på en föreställning om att 
en väl riktad innovationspolitik4 hjälper till att forma en ekonomi till att bli mer dynamisk och 
kunskapsbaserad.  

Studier som på olika sätt betraktar kluster och innovationssystem ur ett genus- eller 
könsperspektiv beskriver dessa i sina slutsatser som ”manliga” arenor.  Tre återkommande 
mönster synliggörs: i) Majoriteten av de som är verksamma inom olika kluster och 
innovationssystem som får regionalpolitiskt stöd är män. ii) Begrepp som är nära 
sammankopplade med dessa verksamheter bär på en manlig symbolik. iii) Kluster och 
innovationssystem tenderar att se mannen som norm samt att vara könsblinda. Nedan beskrivs 
några av de studier som visar på dessa mönster. 

I sin forskning kring prioriteringsmönster finner Malin Lindberg att den svenska 
innovationspolitiken främst fokuserar på och prioriterar innovationssystem och kluster som är 
kopplade till män och manlighet. Kopplingen till män gör Lindberg då majoriteten av de 
branscher som får innovationspolitiskt stöd är mansdominerade, d.v.s. de baserar sig på 
verksamheter som främst sysselsätter män som anställda eller företagare. Kopplingen mellan 
innovationspolitiken och manlighet menar Lindberg finns i den svenska innovationspolitiken när 
genus konstrueras på ett symboliskt plan med en manlig norm. Sammantaget visar Lindberg i sin 
studie hur genus och innovation skapas ömsesidigt inom innovationspolitiken då ett urval av 
branscher prioriteras på ett sätt som följer den horisontella könssegregeringen på 
arbetsmarknaden (Lindberg 2009:35).  

Lindberg relaterar sina slutsatser kring innovationspolitik och hur kön görs till 
regeringens jämställdhetspolitiska mål. Målet om att kvinnor och män ska ha samma makt att 
forma samhället och sina egna liv uppfylls inte inom ramen för innovationspolitiken. Lindberg 
syftar då främst på delmålen om jämn fördelning av makt och inflytande samt ekonomisk 
jämställdhet. Inom innovationspolitiken värderas inte kvinnors och mäns bidrag till 
samhällsekonomin lika eftersom branscher där främst män arbetar får fördel av 
innovationspolitiskt stöd och satsningar (Lindberg 2010:300). Lindberg visar också att en alltför 
snäv definition av innovationssystem inte synliggör samverkansnätverk som inte består av de 
aktörer som traditionellt sett betraktats utgöra innovationssystem, men som ändå genererar 
innovationer genom kunskapsutbyte. Framförallt handlar det om innovationsforskningen och 
innovationspolitikens oförmåga att se den civila och ideella sektorn som aktör och del av 
innovationer och innovationssystem. Denna snäva syn på innovationer och innovationssystem, 
menar Lindberg, påverkar vilka formationer som får statliga satsningar i syfte att främja 
innovationer och innovativa processer (Lindberg 2010:276f.). 

Petterson och Saarinen visar i sin rapport ”Kluster som regionalpolitiskt redskap i ett 
könsperspektiv”, där man studerat närings- och regionalpolitiska texter, att kluster tycks vara ett 
                                                   
4 Innovationspolitik utgör ännu inget eget definierat politikområde men är i det närmsta synonymt med regional 
utvecklingspolitik (Uhlin i Benner 2005:165) samtidigt som det också berör flera olika områden såsom näringspolitik, 
utbildningspolitik och forskningspolitik (Regeringskansliet 2004:43). 
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manligt kodat begrepp. Resonemang kring kluster i studiens material är formulerade utifrån ett 
manligt perspektiv. Klusterexempel som lyfts fram återfinns i traditionellt manliga branscher. De 
som benämns som viktiga aktörer för klustren är män och den kunskap som anses vara bärande 
för kluster är nära sammanlänkad till män och traditionellt manliga kunskapsområden (Pettersson 
& Saarinen (2004). I ”Men and Male as the Norm? – A Gender Perspective on Innovation 
Policies in Denmark, Finland and Sweden” visar Pettersson (2007) att de kunskaper som 
betraktas vara viktiga i de innovationspolitiska strategierna för respektive land också här är 
manlig kodade. Detta förstärks av en frekvent användning av metaforer i de nationella 
strategierna som är nära förknippade med maskulinitet, såsom konkurrens, tävlan, styrka och 
krig, vilka tillsammans skapar bilden av män och manlighet som norm inom ramen för 
innovationspolitik. 

 

2.2 Genusteori  
 

Tidigare forskning som ligger till grund för studiens problemformulering, syfte och 
frågeställningar vilar på förståelsen av kön som delvis en social konstruktion. Studiens första 
relevanta teorianknytning rör därför genus – begreppet för kön som social och kulturell 
konstruktion.  Begreppet betonar att kategorierna kvinna och man inte är essentiella, biologiskt 
givna. Genus ses därmed inte som statiskt utan föränderligt och kan därmed ta sig olika uttryck 
beroende på plats, tid och rum (Hirdman 1990). Denna förståelse, eller grundantagande, är den 
genusvetenskapliga forskningens utgångspunkt. Antagandet är också centralt för 
genusvetenskapens syfte. Genusforskningens övergripande och generella uppgift kan beskrivas 
vara att studera hur genus skapas. Den uppmärksammar hur konstruktioner av könskategorier 
som ”kvinnor” och ”män” skapas samt vilka konsekvenser kategoriseringen medför. Engelskans 
terminologi doing gender brukar användas för att benämna detta synsätt.  Genus refererar till det 
sociala könet, vad det innebär att vara man eller kvinna och vilka förväntningar på respektive 
kön det medför.   

En viktig begreppsmässig distinktion är åtskiljandet mellan biologiskt kön och genus. 
Biologiskt kön är det vi föds till och genus representerar vårt sociala kön. Distinktionen är dock 
inte längre lika given som den var i de tidiga formuleringarna av genusteorin. Åtskiljandet av 
kön och genus problematiseras av att även kropp och sexualitet i viss utsträckning kan betraktas 
och förstås som sociala konstruktioner. Kulturellt betingade föreställningar och förväntningar 
kring vad som anses vara manligt respektive kvinnligt påverkar även kroppen. Till detta hör 
också det faktum att förståelsen och kanske framförallt tolkningen av kroppen och dess 
biologiska beskaffenhet inte kan göras utan den förförståelse vi har kring kategorierna man och 
kvinna. 

Genus beskrivs ofta som en relationell kategori som bygger på ett dualistiskt tänkande. 
Manligt och kvinnligt skapas som varandras motsatser samtidigt som de förstås i relation till 
varandra. Kvinnligt förstås alltså i relation till sin motsats eller vad det inte är – manligt. 
Konstruktionen av genus i termer av manligt och kvinnligt sker ömsesidigt då de förutsätter 
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varandra. Att tänka i form av motsatspar är nära sammankopplat med föreställningar om genus i 
den västerländska kulturen: 

 
  man  kvinna 
  maskulin feminin  

logik  intuition 
  intellekt kropp 
  subjekt  objekt 
  offentlig privat 
  produktion reproduktion 
 
Den sociala konstruktionen av genus som kommer till uttryck i dessa motsatspar har också en 
hierarkisk ordning. Vad som förknippas med manligt manifesterar normen och betraktas därför 
som överordnat, medan det kvinnliga representerar det avvikande (Gemzöe 2004:85). Hierarkin 
mellan könen är en del av samhällets strukturer och blir ständigt producerad och reproducerad 
inom samhällets olika sfärer – såväl på den offentliga arenan genom politik och ekonomi, som i 
hemmet. Hierarkin underbyggs av våra föreställningar om manligt och kvinnligt. 
Arbetsmarknaden i Sverige är utifrån ett könsperspektiv segregerad där de lägst avlönade yrkena 
som hushållstjänster i privat sektor samt vård- och omsorgsarbete i offentlig sektor är 
traditionellt kvinnliga arbeten. Att kvinnor förväntas ha egenskaper som omhändertagande, 
känslosamma och relationella och män antas vara självständiga, rationella, målmedvetna och 
beslutsamma återspeglar de egenskaper som traditionellt kvinnliga respektive manliga 
yrkesområden efterfrågar. T.ex. utgör kvinnor majoriteten av vårdpersonalen i Sverige och män 
innehar majoriteten av de höga chefstjänsterna inom näringslivet. Detta kan beskrivas som två 
principer. Kvinnligt och manligt hålls isär genom att de tillskrivs olika egenskaper och håller till 
i olika aktivitetssfärer. De ordnas hierarkiskt där det manliga överordnas det kvinnliga genom att 
det tillskrivs ett högre värde och maktposition. Dessa två principer identifierades av historikern 
Yvonne Hirdman (1990) när hon i slutet av 1980-talet formulerade sin teori om ”genussystemet”.  
 
Ackers modell 

Genom att betrakta organisationer ur ett genusperspektiv urskiljer Joan Acker (1992) hur genus 
som dimension kan kopplas till organisationsteori och bidra till en ökad förståelse kring hur 
organisatoriska processer tar form. Organisationer är själva med och konstruerar genus genom 
olika sociala processer som sker inom ramen för organisationen. Organisatoriska processer sker 
också utifrån kön vilka i sin tur påverkar organisationens utformning. Acker har utvecklat en 
modell vilken kan betraktas både som teori och analytiskt verktyg för att förstå hur 
konstruktionen av kön sker i organisationer. Hon identifierar skapandet av genus i form av 
processer. Dessa processer sker genom människors agerande och handlande. Vad vi gör, säger 
och hur vi tänker kring vårt handlande skapar genus. Dessa processer äger inte rum utanför andra 
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sociala processer utan sker integrerat.  Samtliga processerna skapar gemensamt en helhetsbild 
och bör därför inte förstås som enskilda processer, men av analytiska skäl delas de upp i fyra: 
 

− Könsskillnader görs genom uppdelning mellan manligt och kvinnligt, t.ex. i form av 
könssegregering i arbetsmarknaden, könskodade arbetsuppgifter. 

− Genus skapas genom symboler och föreställningar kring kvinnligt och manligt 

− Genus skapas i och genom interaktionen och relationer mellan kvinnor och män. 
− Konstruktionen av individens könsidentitet sker i det förväntade förhållningssätt som 

enskilda individer måste förhålla sig till (Acker 1992:252f.). 
 
Utifrån Ackers modell kan konstruktionen av genus belysas genom att kön hanteras som 
kvantitativt mått för att synliggöra eventuella könssegregeringar inom organisationen. 
Konstruktionen synliggörs också med kvalitativa analyser genom att undersöka hur genus skapas 
genom symboler, föreställningar, interaktioner och relationer. De två aspekterna i Ackers modell 
som rör könssegregering samt symboler och föreställningar relaterar till uppsatsens två 
frågeställningar och hanteras närmre i metodkapitlet. 

 

2.3 Feminist science and technology studies 
 
Uppsatsens andra teorianknytning finns i forskningsinriktningen feminist science and technology 
studies som studerar fälten teknik och innovationer utifrån ett genusperspektiv. Forskningen 
inom området tillhandahåller flertalet analyser där innovationer kopplas samman med teknik, 
män och maskuliniteter.  

Genusforskningen synliggör hur teknik ofta uppfattas som manligt kodat samt ifrågasätter 
teknikbegreppet och användningen därav. Forskning visar att det främst är vad män gör som 
räknas som teknik, sällan det som kvinnor skapar eller använder (Berner 2004:129). Förståelsen 
av teknologi och teknik i den västerländska kulturen fokuserar i huvudsak på mäns artefakter, 
aktivitet och kunskapsfält. Detta medför en risk att det som kvinnor gör inte inkluderas och 
därmed inte erkänns som teknik. Genusforskningen inom teknik har i stor utsträckning fokuserat 
på denna problematik samt lyft fram kvinnors bidrag till teknisk utveckling (Nyberg 2009; 
Berner 2004; Lindberg 2009; Blake & Hanson 2005).   

Wendy Faulkner (2003) menar att förståelsen av teknik som manlig bottnar i att kvinnor 
länge varit och fortfarande är kraftigt underrepresenterade i teknisk utbildning och forskning 
samt i den del av arbetsmarknaden som rör teknik. Detta har inneburit att det i stor utsträckning 
varit män som fattat de viktigaste besluten bakom utformning och användning av ny teknik. 
Faulkner menar också att det har varit lättare för män att hävda, och förknippas med, teknisk 
kompetens (Faulkner i Berner 2003:26). T.ex. betraktas civilingenjörsyrket som ett tekniskt yrke 
utan att relationer och kommunikation med andra människor, som är en viktig del i arbetet och 
kräver social kompetens, uppmärksammas. Sjuksköterskeyrket å andra sidan associeras sällan 
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med den tekniska kompetens som krävs för att kunna hantera den avancerade teknik som är en 
stor del i den dagliga vården av patienter.  

Det går också att finna könspräglade motsatspar/dikotomier i kopplingen mellan teknik 
och genus. Dikotomin människa – teknik är kanske den mest övergripande, där människa 
förknippas med kvinnlig känslomässighet och teknik med manlig instrumentalitet, (jfr. med 
exemplet om ingenjör/sjuksköterska ovan). Bilder av teknik är ofta kopplade till stora tekniska 
system som tekniken inom produktion och fabriker, rymdraketer, avancerad världsomspännande 
IT-teknik, och vapensystem. Dessa är i sin tur knutna till mäktiga institutioner med 
maktpositioner som länge varit förbehållna män (Berner 2003:33ff). Vad som uppfattas vara s.k. 
mjuk teknik är främst den småskaliga tekniken medan den hårda tekniken ofta anses vara ”riktig 
teknik” som t.ex. de redan nämnda stora tekniska systemen. Konsekvensen av motsatsparet mjuk 
och hård teknik blir att den vardagliga teknik som vi kan relatera till sorteras bort och exkluderas 
i förståelsen av ”riktig teknik” (ibid.). 
 
Innovation 
 
Innovation definieras i nationalencyklopedin som: uppfinning, teknisk nyhet ofta betraktad som 
ett framsteg” (Nationalencyklopedin 2010) eller i svenska akademins ordbok: ”(införande av) ngt 
nytt, nyhet; förändring” (Svenska akademins ordbok 2011). Förståelsen och användandet av 
innovation som begrepp har liksom teknikbegreppet problematiserats av forskning med 
genusvetenskaplig ansats. Ann-Christin Nyberg (2009) menar i sin avhandling ”Making ideas 
matter” att en snäv och begränsande definition av teknik och nära relaterade begrepp medför en 
risk att andra nog så viktiga aspekter exkluderas. Den snäva förståelsen av begreppen uppfinnare, 
teknik och innovation kopplat till män och det som män gör medför ett mindre utrymme för 
kvinnor att betrakta sig som uppfinnare eller sin uppfinning som teknisk.    

 
“That concepts like ‘the inventor’ or  ‘technology’ emerge as related to men and what men do 
reflects a narrow understanding of invention that the female inventors adjust in order to make 
space for themselves as inventors and for their invention as technology. The image of invention 
that is assembled challenges stereotypical notions of gender as well as of technology and reveals a 
gender imbalance that may be understood not only as an inefficiency of our national innovation 
system but also as a hitherto unexploited innovative opportunity” (Nyberg 2009:5). 

 
Blake & Hanson (2005) visar att den politik och forskning som rör området i huvudsak fokuserar 
på mäns bidrag till innovation och på verksamhetsområden som ofta betecknas som ”maskulina”. 
De pekar också på vilken central roll som ny teknik spelar i föreställningen om innovationer. 
Innovationer förstås och likställs ofta med (ny) teknik. Förståelsen av teknik och hur den kan 
kopplas till genus är ett ämnesfält som genusforskningen intresserat sig för, där den starkaste 
kopplingen mellan genus och teknik finns i symboliken kring teknik. Blake & Hanson menar att 
begreppet innovation i breda och inkluderande termer kan definieras som ”skapande och 
utvecklande av nya idéer” samt ”användandet av kunskap som har ett ekonomiskt värde” men 
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detta återspeglas inte i användningen av begreppet. Innovation i den praktiska och språkliga 
användningen används dock främst för att beteckna innovationer av teknisk karaktär som 
återfinns i produktionssfären (Blake & Hanson 2005:681). Kopplingen mellan innovation och 
teknik är inte alltid given, men Blake & Hanson visar att den är frekvent förekommande i 
litteratur och studier inom den kulturgeografiska forskningen kring innovationer. De konstaterar 
att innovation har kommit att konstrueras till ett begrepp som är mindre inkluderande, nära 
sammanlänkad med teknik och exkluderande mot andra typer av ekonomisk aktivitet. Även 
regeringar och myndigheter gör denna koppling och fokuserar främst på just tekniska 
innovationer i sitt arbete med ekonomisk utveckling genom innovationsfrämjande åtgärder.  

Innovationer är ett resultat av sitt sammanhang. Kontexten i form av normer, regelverk, 
förväntningar, värderingar och grad av utveckling sätter agendan för vad som betraktas som 
innovativt och därigenom vilka innovationer som betraktas som framgångsrika och lyckade. 
Blake & Hanson (2005) menar att det inte bara är innovationerna som är produkter av tid och 
rum utan även människorna bakom dessa. Det är i interaktionen av tid, rum och innovatörens 
bakgrund och erfarenheter som avgörs vad som är en potentiell innovation. Vem som får 
definiera ett behov, och vem som synliggör behovet (vem som blir innovatören) påverkar vilka 
innovationer som kan bli verklighet. Kopplingen mellan innovationer och den tekniska 
produktionssfären är problematisk då denna förståelse tenderar att förbise kvinnodominerade 
branscher och områdens potentiella innovationsförmåga eftersom dessa traditionellt sett inte 
uppmärksammats som en grogrund för nya innovationer. Det faktum att kvinnor och män 
generellt sett befinner sig inom olika aktivitetssfärer, framförallt genom den könssegregerade 
arbetsmarknaden, gör det sannolikt att könsskillnader som bygger på detta påverkar vilka 
förutsättningar som finns för innovationer i olika aktivitetssfärerna samt hur dessa värderas. 

Uppsatsens problemformulering kretsar kring innovationer i termer av innovationspolitik 
och innovationssystem med ett genusperspektiv. Feminist science and technology studies blir 
därav tillsammans med genusteorin och Ackers modell den referensram som uppsatsens 
analytiska utformning förhåller sig till och preciseras närmre i kommande kapitel.  

 

2.4 Metod och material 
 

2.4.1 Avgränsningar 
 

För att främja utvecklingen av innovationssystem delar den svenska staten ut ekonomiska medel 
genom myndigheter på regional och nationell nivå. På den regionala nivån formuleras områden 
och mottagare av de ekonomiska medlen i de regionala tillväxtprogrammen. På statlig nivå är det 
den nationella myndigheten Verket för innovationssystem (VINNOVA), som står för 
fördelningen av denna finansiering (Regeringen 2011). Även Tillväxtverket distribuerar 
ekonomiska medel i form av de regionala strukturfonderna som bl.a. syftar till utveckling av 
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samverkansinitiativ i innovativa miljöer (Tillväxtverket 2011). Detta är ett led i arbetet för en 
ökad tillväxt som är Tillväxtverkets huvudsakliga mål.  

Studieobjekt för denna uppsats är innovationssystemet hälsoteknik. Upprinnelsen till 
studiens frågeställningar kom när jag tog del av Malin Lindbergs (2008) artikel om Sveriges 
innovationspolitik. Slutsatserna i den studien är att de politiska satsningar som görs inom 
området innovation främst riktas mot traditionellt manliga branscher. Med Lindbergs forskning 
som bakgrund och inspiration till denna studies syfte och frågeställningar är det främst de 
verksamheter inom innovationssystemet hälsoteknik som får satsningar och medel från politiskt 
håll som är intressanta.  

Hälsoteknik är idag ett av Hallands styrkeområden och utvecklade innovationssystem. 
Det finns idag tre väl organiserade verksamheter som alla syftar till att öka tillväxten och 
förbättra innovationsprocessen inom området. Dessa tre verksamheter är Region Hallands arbete 
med tillväxtområdet hälsoteknik, Hälsoteknikalliansen (HTA) samt Hälsoteknikcentrum Halland 
(HCH). Med utgångspunkten att samtliga är centrala och viktiga aktörer i innovationssystemet 
hälsoteknik i Halland, samt att det bakom varje verksamhet finns politiska satsningar, utgör 
Region Hallands tillväxtområde hälsoteknik, HTA och HCH uppsatsens studieobjekt. Dessa 
aktörer tillsammans med företag som är knutna till de olika verksamheterna avgränsar och 
definierar fortsättningsvis ”innovationssystemet hälsoteknik”. Nedan följer en kort bakgrund till 
respektive verksamhet. 

 
Hälsoteknikalliansen  
 
Halmstad kommun drev i slutet på 1990-talet i samverkan med näringsliv, Högskolan i Halmstad 
och Försvarsmaktens halmstadskolor projektet ”Innovationsstaden” för att förverkliga visionen 
om Halmstad som en given stad för innovativa företag inom utvalda verksamhetsområden. 
”Innovationsstaden” blev ganska snart projektägare till ett VINNOVA-finansierat projekt, 
”Innovationsmotorn”, vilket syftade till att utveckla organisationsöverbryggande system för att 
förbättra innovationsprocesser i termer av nyföretagande och företagsutveckling. Projektet fick 
kritik för att inte ha avgränsats till ett specifikt innovationssystem. Halmstad kommun och 
”Innovationsstaden” tog till sig av kritiken och påbörjade kort efter ett arbete med att identifiera 
ett s.k. regionalt styrkeområde för att på ett mer effektivt sätt kunna rikta sina tillväxtsatsningar 
mot områden som man ansåg hade en god tillväxtpotential. Välfärds- och medicinteknik, vilket 
senare fick gå under begreppet hälsoteknik, betraktades vara ett starkt område och man tog 
initiativ till en satsning för att arbeta vidare med detta. Arbetet resulterade i ett nätverk mellan 
intresserade företag, Högskolan i Halmstad och andra organisationer. Syftet med nätverket var 
att stärka innovationssystemet kring hälsoteknik och som ett led i detta valde man att lämna in en 
ansökan i VINNOVAs program kring ”Tillväxt i regioner genom dynamiska 
innovationssystem”, senare kallat VINNVÄXT-programmet. Under sökkonferensen som hölls 
för projektansökan fick nätverket namnet Hälsoteknikalliansen (HTA) och man fastslog 
alliansens vision och en flerårig handlingsplan. HTA organiserade sig utifrån en Trippelhelix-
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formation som innebär att i nätverket ingår de tre sfärerna; näringsliv, forskning och utveckling 
samt offentlig sektor (Eriksson, Hofmeier, Lundberg 2005:17ff). I skrivande stund har HTA ca 
50 företag som medlemmar samt samverkansorganisationer som består av de halländska 
kommunerna, Region Halland, och Högskolan i Halmstad. 
 
Region Halland 
 
2003 utformade region Halland det regionala tillväxtprogrammet. Programmet var treårigt och 
spände över åren 2004-2007. Programmet syftade till att fungera som ett prioriteringsinstrument 
för de resurser som aktörer i regionen förfogar över för att främja tillväxt och sysselsättning. I 
det inledande arbetet med tillväxtprogrammet genomfördes en analys av förutsättningarna för en 
hållbar tillväxt i Halland. Fokus för analysen var den ekonomiska utvecklingen, näringslivets 
struktur samt arbetsmarknaden. I analysen fann man hälsoteknikområdet som bärare av goda 
tillväxtförutsättningar och hälsoteknik kom därmed att bli ett av de tre prioriterade 
tillväxtområdena för Halland som region. Den påbörjade utvecklingsprocess som hade initierats i 
och med Hälsoteknikalliansen var starkt bidragande till att just hälsoteknik identifierades som ett 
tillväxtområde med potential. 2005 blev Region Halland huvudman för Hälsoteknikalliansen 
som då hade tagit formen av en ideell förening och HTA kom därmed att fungera som bas för 
Regionens arbete med tillväxtområdet.  2007 antogs ett nytt tillväxtprogram för perioden 2007-
2010. Återigen utpekades hälsoteknik som ett prioriterat tillväxtområde. I programmet 
konstaterades att en positiv utveckling skett inom området under den senaste tiden och att arbetet 
med att stimulera entreprenörskap och innovationer skulle fortsätta (Region Halland 2004;2007). 
 
Hälsoteknikcentrum Halland 
 
Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) är ett strukturfondfinansierat projekt som fått medel till att 
drivas under tre år. Projektet ägs av Högskolan i Halmstad. Det övergripande syftet med 
Hälsoteknikcentrum Halland är att öka konkurrenskraften nationellt och internationellt för 
regionens hälsoteknikföretag. Genom att fungera som en tillväxtmotor skall Hälsoteknikcentrum 
Halland öka effektiviteten i framförallt framtagningen av nya innovationer i form av produkter 
och tjänster. Det handlar framförallt om insatser som skapar förutsättningar för 
samverkansinitiativ och innovativa miljöer för företagande inom tillväxtområdet hälsoteknik 
samt att tillföra resurser till utvecklingsprocesser via den forskarkompetens som finns på 
Högskolan i Halmstad. Projektet involverar också de halländska kommunerna och Region 
Halland i samverkansprocesserna. Utgångspunkten i HCH är att forskning och utveckling genom 
framtagning av produkter och tjänster skall vara behovsstyrt (Hälsoteknikcentrum Halland 
2009). 
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2.4.2 Metod 
 
Ett uppsatsskrivande handlar om att löpande göra viktiga vägval beträffande teoretiska 
utgångspunkter, metod, empiri etc. Samtliga val som görs påverkar i slutändan studiens 
utformning och resultat. Uppsatsens forskningsdesign bygger på en kvantitativ och en kvalitativ 
del. Metodupplägget följer de studier och tidigare forskning som ligger till grund för uppsatsens 
problemformulering i syfte att kunna undersöka om hälsoteknik utgör ett undantag som ett 
område med könsöverskridande potential i förhållande till tidigare forskning.  

Utifrån uppsatsens syfte är det främst de första två processerna i Joan Ackers modell som 
beskrevs i teorikapitlet som kommer att studeras. I själva utformandet av uppsatsens 
analysverktyg har jag valt att koppla samman Ackers modell med den tidigare forskning som 
inspirerat till att göra denna studie.  

I Ackers modell hanterar den första processen könssegregering i arbetsmarknaden. 
Könssegregering som begrepp kan delas in i horisontell, vertikal och intern könssegregering. I 
den statliga utredning som kom 2004 gällande könssegregationen på den svenska 
arbetsmarknaden identifierade man dessa tre dimensioner (SOU 2004:41f). Horisontell 
könssegregering speglar kvinnor och mäns olika yrkesval, att de arbetar i olika branscher och 
återfinns på olika arbetsplatser. Vertikal könssegregeringen avser kvinnor och mäns olika 
karriärstegar d.v.s. hur olika män och kvinnor avancerar i sina karriärer. Den vertikala 
könssegregeringen hanterar också maktpositioner i arbetslivet, t.ex. innehav av 
chefsbefattningar. Intern könssegregering synliggör om män och kvinnor med samma yrke och 
ibland även samma arbetsplats utför skilda arbetsuppgifter, har olika specialiteter eller 
inriktningar. Jag har valt att titta närmre på samtliga tre dimensioner av könssegregering i det 
definierade innovationssystemet hälsoteknik i Halland. Hälsoteknik sammanför 
kunskapsområdena medicin, vård, omsorg och hälsa med kunskapsområdet teknik. Dessa 
områden är generellt starkt könssegregerade, där tekniska yrken är mansdominerade och vård- 
och omsorgsyrkena kvinnodominerade (SCB 2010:56) Jag finner det därför också intressant att 
studera intern könssegregering inom innovationssystemet. En analys av företagens huvudsakliga 
branschtillhörighet kopplat till könsfördelningen hos hälsoteknikföretagens anställda visar om 
det finns några synliga mönster inom ramen för detta. Studiens första frågeställning:  
”Är innovationssystemet hälsoteknik i Halland ett balanserat innovationssystem sett ur ett 
jämställdhetsperspektiv?” besvaras genom att ställa följande frågor: 

• Hur ser den horisontella könsfördelningen ut? Hur stor andel är män respektive 
kvinnor bland anställda hos företagen i innovationssystemet hälsoteknik? 

• Hur ser den vertikala könsfördelningen i hälsoteknikföretagen ut?  

• Hur ser den interna könsfördelningen ut? Finns det några segregeringsmönster 
utifrån ett genusperspektiv?  
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Genom statistisk analysmetod kan sammanfattande beskrivningar av en större mängd insamlade 
observationer åstadkommas (Esaiasson m.fl. 2007:393). Resultaten presenteras i 
frekvensfördelningar och procentberäkningar. I antalet anställda återges antal heltidstjänster och 
fördelat på kvinnor och män. Figur 1 visar en modell som ger en översiktlig bild av studiens 
första analysram. 

 

Figur 1. Analysram för statistisk analys 

 

Könsfördelning 

Könssegregering 

Horisontell  Vertikal Intern 

Män/mansdominerat    

Kvinnor/kvinnodominerat    

Könsbalanserat    

Förklaring: Figuren illustrerar uppsatsens kvantitativa analysram som synliggör ev. könssegregering inom innovationssystemet 
genom att undersöka könsfördelningen i olika dimensioner.   

 

För studiens andra frågeställning är det processen som Joan Acker i sin modell benämner i 
termer av bilder och symboler som jag finner vara relevant. Bilder och symboler som förklarar, 
ger uttryck för och förstärker de könsmönster som framträder.  Utifrån Ackers resonemang kring 
processen inkluderas även föreställningar och diskurser. I allt ifrån mode och reklam till 
organisationer och yrken finns symboliska könsskillnader och föreställningar om kön. Kvinnligt 
och manligt definieras genom att vissa egenskaper och attribut tillskrivs kvinnor respektive män 
och skiljs på så sätt åt. Värden som traditionellt betraktats som manliga har ofta värderats högre 
än traditionellt kvinnliga värden. Inom ett yrke eller en organisation kan det därför vara relevant 
att reflektera kring vad som uppfattas vara statusfylld verksamhet, vad som uppmärksammas och 
vad som inte gör det. De branscher som i första hand får fördel av svenskt innovationsstöd är inte 
enbart mansdominerade utan bär även på en manlig symbolik. Med denna definierade process 
som en del av det teoretiska ramverk som studien vilar i blir det intressant att undersöka vilka 
aktörer, branscher och kunskaper som lyfts fram och anses vara viktiga för innovationssystemet 
hälsoteknik för att sedan koppla det till genus och kön.  

Den andra frågeställningen hanteras med kvalitativ metod i form av textanalys av de 
dokument som materialet utgör. Textanalysen som metod syftar till att hitta ytterligare 
dimensioner i texten som förmodligen vid en första okritisk läsning inte uppmärksammas. 
Textanalysen fyller en tolkande funktion och bidrar till en fördjupad förståelse av texten. Med en 
kritisk ansats kan en textanalys komma att finna vilka underförstådda tankar som texten vilar på 
samt synliggöra dess oredovisade förutsättningar (Hellspong & Ledin 1997:12). Den 
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förförståelse och det mönster som ligger till grund för texten är likt de flesta av våra sociala 
normer omedvetna. I teoretiseringen kring genus som konstruktion och som social norm 
understryks ofta att själva konstruktionen och reproduktionen av genus till stor del sker 
omedvetet. Sannolikt är texternas görande av genus inte en medveten handling, vilket däremot 
inte gör det mindre intressant att studera. En textanalys förutsätter en vägledning kring vilka 
påståenden, uttryck eller ställningstaganden som skall studeras. Analysramens utformning 
motiveras av studiens teoretiska ansats.  

Studiens kvalitativa del med en textanalys undersöker hur genus konstrueras i det valda 
materialet. Analysmetoden för detta är konstruktivistisk textanalys. Konstruktivistisk analys har 
ett mål att se hur språkliga val i en text också representerar ett idéval och ett handlingsval. Det 
språkliga valet påverkar därmed hur vi uppfattar och förhåller oss till det som vi talar eller 
skriver om (Hellspong 2001:148). I den konstruktivistiska analysen är textens prioritering och 
värdering av sina element viktig. För att uttrycka vilka element som prioriteras och inte 
prioriteras samt ges ett högt värde respektive ett lågt värde använder sig texter av diverse 
strategier för att förmedla detta.  
 

− Uppvärderande strategier tillskriver element positiva värden. Genom att använda 
värdeord eller överdrifter förstärker texten elementens positiva värden. Nedvärderande 
strategier används för motsatt effekt. Genom bl.a. underdrifter ges elementen negativa 
värden. Texter konstruerar också element utan uppvärderande eller nervärderande 
strategier (Hellspong 2001:153).  

− Texter kan nyttja betonande strategier för att förstärka något som viktigt. På ett liknande 
sätt försvagar texter genom nedtonande strategier och konstruerar då något som mindre 
betydelsefullt. Betonande strategier kan vara att tala om något i framhävd position, t.ex. i 
en rubrik eller omtala detta ofta och på ett tydligt sätt framhålla dess vikt (ibid.).  

− Graderande strategier används i syfte att återge klara skillnader i värde eller vikt mellan 
textens olika element. T.ex. kan något framhållas som viktigare än något annat. 
Nivellerande strategier förminskar dessa skillnader eller konstruerar dem som obefintliga 
(ibid.). 

 
Hälsoteknik som område antas sammanföra mansdominerade branscher med kvinnodominerade 
branscher (se 1.1 för diskussion). En av de principer som genusteorin ser som bärande i görandet 
av genus är isärhållandet av manligt och kvinnligt. I materialet blir det därför intressant att 
analysera om denna åtskillnad görs och i så fall på vilket sätt. Den andra principen i genusteorin 
är att detta ordnas hierarkiskt till fördel för vad som benämns som ”manligt”. Om hälsoteknik 
skall verka gränsöverskridandet bör de branscher som sysselsätter många kvinnor synliggöras 
hos de tre aktörerna i innovationssystemet. Potentialen utnyttjas i sin tur om dessa näringar 
bereds möjlighet att bidra till och dra nytta av innovationssystemet och dess samverkansnätverk.  

Uppsatsens syfte och frågeställningar är inspirerade av tidigare forskning i form av 
liknande studier. För att kunna undersöka om hälsoteknik som område har en könsöverskridande 
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potential i förhållande till andra områden som får politiskt stöd vilket tidigare forskning studerat 
behöver tillvägagångssättet vara likartat. Jag har därför valt att använda Katarina Petterssons 
analytiska frågor som i hennes studie från 2007, Men and male as the norm? A gender 
perspective on innovation policies in Denmark, Finland and Sweden avser besvara hur genus 
görs i de nationella tillväxtprogrammen (Pettersson 2007:10). Uppsatsens andra frågeställning: 
”Skapas genus i strategier och texter som är relaterade till tillväxtområdet och 
innovationssystemet hälsoteknik, och i så fall på vilket sätt?” besvaras därför genom att ställa 
följande analytiska frågor: 

 

• Vem, sett ur ett genusperspektiv, ses som en viktig aktör i innovationsprocessen? 

• Vilka yrkesområden eller branscher, sett ur ett genusperspektiv, ses som de 
bärande utifrån vilka innovationer och konkurrenskraft genereras?  

• Vilken slags kunskap ses som viktig i innovationsprocessen, vem, traditionellt sett 
ur ett genusperspektiv, besitter denna kunskap?  

 
För att avgöra vilka branscher, aktörer och vilken kunskap (element) som betraktas viktiga i 
materialet studeras först vilka som nämns i materialet. Därefter analyseras förekomsten av de 
olika strategierna i den konstruktivistiska textanalysen i relation till de tre elementen för att 
studera hur dessa värderas i förhållande till varandra. Figur 2 visar en modell som ger en 
översiktlig bild av studiens andra analysram. 
 
Figur 2. Analysram för textanalys 

Förklaring: Figuren illustrerar uppsatsens kvalitativa analysram som genomförs med en textanalys. 

 

2.4.3 Material 
 
De företag som analyseras i uppsatsens kvantitativa frågeställning är medlemsföretag i 
Hälsoteknikalliansen samt företag som ingått samarbete med Hälsoteknikcentrum Halland. Dessa 
företag är i och med sin koppling till dessa aktörer deltagande i innovationssystemet hälsoteknik 
och har därmed möjlighet att ta del av politiska satsningar som görs genom dem. Företagens 
senaste årsredovisningar och bolagsrapporter utgör underlag för uppsatsens kvantitativa analys. I 

 Element 

Strategier Aktör Bransch Kunskap 

Uppvärderande/betonande/graderande    

Nedvärderande/nedtonande/nivellerande    
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dessa dokument återfinns information om antal anställda, styrelsesammansättning, VD och 
bransch. Uppgifter om antal anställda anger medelantalet anställda som bygger på av företaget 
betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. 15 företag har enligt uppgift inga 
anställda. I resultatredovisningen finns dessa inte med när analysen hanterar könsfördelningen 
bland de anställda. I analysen gällande företagens branschtillhörighet finns samtliga företag med 
i resultatredovisningen.    

Med texter förmedlar vi kunskaper, ställningstagande, åsikter etc. och de styr handlingar. 
Texter av olika slag såsom tidningsartiklar, vetenskapliga rapporter, personliga brev, 
jobbansökningar, verksamhetsberättelser bidrar alla på något sätt till hur vi ser på verkligheten 
och påverkar därmed hur vi uppträder i och förhåller oss till den. Texter beskriver inte bara, utan 
utgör också en del av verkligheten och de utgör därmed ett studieobjekt så väl som något annat 
(Beckman 2005). Den tidigare forskning som ligger till grund för uppsatsens 
problemformulering har studerat texter i form av tillväxtprogram samt andra policy- och 
strategidokument. När utgångspunkten för uppsatsen är att undersöka om innovationssystemet 
hälsoteknik har en könsöverskridande potential jämfört med vad tidigare forskning visat är det 
rimligt att använda sig av liknande material som dessa studier gjort.  Materialet för uppsatsens 
kvalitativa analys utgörs av tillväxtprogram, verksamhetsbeskrivning samt policy- och 
strategidokument som är formulerade och författade av Region Halland, Hälsoteknikcentrum 
Halland och Hälsoteknikalliansen. I den typen av dokument förmedlas verksamhetens syfte och 
inriktning, olika insatser beskrivs och prioriteras, vilka styrkor man anser sig besitta, vilka 
samarbeten, vilken kunskap etc. man vill lyfta fram. Utifrån ett källkritiskt perspektiv kan man 
diskutera om verkligheten beskrivs i texterna, eller är det snarare intentioner, visioner, 
förhoppningar o.s.v. som uttrycks? Vad som återges i texter behöver inte vara detsamma som 
faktiskt görs i praktiken. Det som jag avser undersöka i studien är vilken potential som finns hos 
aktörerna för att vara ett gränsöverskridande tillväxtområde och innovationssystem utifrån ett 
genusperspektiv. Analysens fokus ligger på hur genus konstrueras i det valda materialet.  

De regionala tillväxtprogrammen har en viktig roll i regionens utvecklingsarbete. 
Programmen fungerar som handlingsprogram för att genomföra Region Hallands 
näringslivsstrategier. Programmen kan betraktas som ett näringslivsprogram där syftet är att 
bidra till en långsiktigt god utveckling inom näringslivet, skapa tillväxt och nya jobb. 
Programmen ska gemensamt med de aktörer som arbetar med entreprenörskap, nyföretagande 
och företagsutveckling bidra till ökade resurser och aktiviteter för en fortsatt utveckling av 
näringslivet. (Region Halland 2004; Region Halland 2007)  

Hälsoteknikcentrum Halland är ett tillväxtprojekt som syftar till att öka 
konkurrenskraften hos befintliga och presumtiva företag i regionen. I HCH:s projektbeskrivning 
ges en utförlig beskrivning av projektet som skall löpa under en treårsperiod. Materialet redogör 
för projektets syfte och mål, dess målgrupper, arbetssätt, verksamhetsbeskrivning samt 
förväntade resultat. 
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Hälsoteknikalliansens strategidokument i form av handlingsplaner och strategier 
definierar HTA:s verksamhet och mål. I materialet anges hur HTA skall arbeta, mot vilka 
områden man riktar sina insatser samt vilka aktiviteter som skall genomföras under följande år. 
 I analysen har texterna visat sig uteslutande nyttja förstärkande strategier i sin 
beskrivning av aktörer, branscher och kunskap. I avsaknad av 
nedvärderande/nedtonande/nivellerande strategier får innovationssystemet analyseras utifrån i 
vilken utsträckning de beskrivs med förstärkande strategier.  
 
Kunskapsanspråk 
 
All forskning bör på något sätt ta ställning till och legitimera sina kunskapsanspråk. Oavsett om 
forskningen är kvantitativ eller kvalitativ är detta något som forskaren måste förhålla sig till. 
Diskussionen kring detta brukar framförallt inom den kvantitativa forskningen hållas kring 
begreppen validitet och reliabilitet. Tillsammans betecknar begreppen forskningens 
tillförlitlighet, där en god validitet innebär att man mäter det man avser att mäta och en god 
reliabilitet innebär att upprepade mätningar ger samma resultat. Begreppen har utvecklats inom 
den kvantitativa forskningen och är därför mindre användbara inom forskning av kvalitativ art. 
Karin Widerberg (2002) diskuterar detta närmre och menar att syftet för kvalitativ forskning inte 
är att forskaren ska kunna vara utbytbar (reliabilitet) eller att man på förhand har bestämt vad 
man ska mäta (validitet). Men den kvalitativa forskningen har givetvis samma krav på att vara 
saklig och tillförlitlig men med andra angreppssätt och metoder än den kvantitativa forskningen 
gör rimligtvis att motiveringen av kunskapsanspråken ser olik ut. Det är därför viktigt att den 
vetenskapliga framställningen i princip är rekonstruerbara för läsaren.  Det skapar förutsättningar 
för intersubjektivitet (Lundqvist 1993:52). Genom att låta forskningsprocessen vara så 
transparent som möjligt genom att synliggöra och reflektera över val och tolkningar kan den 
kvalitativa forskningen möjliggöra för läsaren att värdera forskningen och dess kunskapsanspråk 
(Widerberg 2002:18).  För att möta dessa krav har jag i denna uppsats försökt att redovisa hur 
uppsatsens teoretiska ställningstagande har legat till grund för metod och utformning av 
analysram. Teori och metod är nära sammanlänkade och denna koppling har jag för avsikt att 
löpande förhålla mig till under hela forskningsprocessen.  

 
  



 

3 Resultat och analys
 
 
Följande kapitel redogör för studiens resultat samt analys. Kapitlet är uppdelat i två delkapitel 
där respektive frågeställning avhandlas.
del och efterföljande delkapitel uppsatsens kvalitativa del.
 

3.1 Jämställdhetsperspektiv på innovationssystemet hälsoteknik
 
I följande kapitel presenteras och analyseras resultatet från studiens första frågeställning tillika 
kvantitativa del. I kapitlet analyseras 
del av de innovationspolitiska satsningarna samt var 
termer av olika branscher och ledande positioner
analysschemat i figur 1 och hanterar d
könsfördelningen i innovationssystemet.
 
Horisontell könsfördelning 

Horisontell könssegregering speglar kvinnor
branscher och återfinns på olika arbetsplatser.
gemensam nämnare redovisas könsfördelningen bland d
innovationssystemet hälsoteknik.

 

Figur 3. Könsfördelning bland anställda

Förklaring: Figuren visar könsfördelningen bland antalet anställda inom innovationssystemet 

878 st

41 %

21 

och analys 

Följande kapitel redogör för studiens resultat samt analys. Kapitlet är uppdelat i två delkapitel 
frågeställning avhandlas. Det första delkapitlet behandlar uppsatsens kvantitativa 

del och efterföljande delkapitel uppsatsens kvalitativa del. 

Jämställdhetsperspektiv på innovationssystemet hälsoteknik

I följande kapitel presenteras och analyseras resultatet från studiens första frågeställning tillika 
kvantitativa del. I kapitlet analyseras könsfördelningen bland anställda hos de företag som får 
del av de innovationspolitiska satsningarna samt var kvinnorna respektive männen
termer av olika branscher och ledande positioner i företagen. Resultat och analys följer 
analysschemat i figur 1 och hanterar därmed den horisontella, vertikala och interna 
könsfördelningen i innovationssystemet.  
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Figur 4. Könsfördelning i företag

Förklaring: Figuren visar könsfördelningen hos de enskilda hälsoteknikföretagen.
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Vertikal könsfördelning  
 
Den vertikala könsfördelningen visar var män och kvinnor befinner sig i si
vertikal könsfördelning synliggör hur kvinnor och män avancerar och
innehar i arbetslivet. Analysen av den verti
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Figur 5. Könsfördelning styrelse

Förklaring: Figuren visar könsfördelningen i styrelse och på VD
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Figur 6. Branschfördelning 

    

Förklaring: Figuren visar innovationssystemet hälsoteknik fördelat på de branscher inom vilka företagen befinner 
sig i.  
 
 

Figur 6 ger en bild av innovationssystemet hälsoteknik uppdelat på de
hälsoteknikföretagen kopplade till innovationssystemet
hur många företag som finns i respektive bransch.
inom branscherna tillverkning & industri samt partihandel och detaljhandel.

I figur 7 visas könsfördelningen inom vardera branschen baserat på de företag som utgör 
innovationssystemet hälsoteknik.
bransch och kategori. 

 

Figur 7. Könsfördelning inom branscher
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Figuren visar innovationssystemet hälsoteknik fördelat på de branscher inom vilka företagen befinner 

innovationssystemet hälsoteknik uppdelat på de 
kopplade till innovationssystemet befinner sig. Andelarna är i relation till 

hur många företag som finns i respektive bransch. Flest företag i innovationssystemet 
inom branscherna tillverkning & industri samt partihandel och detaljhandel.

visas könsfördelningen inom vardera branschen baserat på de företag som utgör 
innovationssystemet hälsoteknik. Siffrorna i diagrammen anger antalet företag inom respektive 

Könsfördelning inom branscher 

Data & IT

Tillverkning & 
industri

Utbildning & 
forskningHälsa & sjukvård, 

kroppsvård

Juridik, ekonomi, Annat

3

12

3

Juridik, ekonomi 
& konsulttjänster

Mansdominerade företag

Kvinnodominerade företag

Könsbalanserade företag

inga anställda/uppgifter 
saknas

 

Källa: Retriever bolagsinfo 

Figuren visar innovationssystemet hälsoteknik fördelat på de branscher inom vilka företagen befinner 

 branscher inom vilka 
Andelarna är i relation till 

i innovationssystemet återfinns 
inom branscherna tillverkning & industri samt partihandel och detaljhandel.  

visas könsfördelningen inom vardera branschen baserat på de företag som utgör 
företag inom respektive 

 

Tillverkning & 
industri

Mansdominerade företag

Kvinnodominerade företag

Könsbalanserade företag

inga anställda/uppgifter 



 

 

 

Förklaring: Figuren visar hälsoteknikföretagens branschtillhörighet och könsfördelning. 
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könsbalanserade företag. Det segregeringsmönster som framträder pekar på att företagen 
generellt sett följer den könsfördelningen som branschen de tillhör har i allmänhet. 
 
 

3.2 Genus i strategier och texter 
 
I följande kapitel redovisas och analyseras resultatet från studiens andra frågeställning tillika 
kvalitativa del. Analysen syftar till att undersöka hur genus skapas i innovationssystemet. 
Frågeställningen besvaras genom att analysera vem som betraktas som en viktig aktör i 
innovationssystemet, vilka branscher som beskrivs som bärande och utifrån vilka innovationer 
och konkurrenskraft skall genereras, samt vilken kunskap som framställs som viktig för området 
sett ur ett genusperspektiv. Resultatet redovisas från materialet omväxlande uppdelat på 
frågeställningens analytiska frågor kopplade till de tre elementen; aktör, bransch, och kunskap i 
analysmodellen. 
 
Viktiga aktörer 
 
I det regionala tillväxtprogrammet för 2004-2007 identifieras Hälsoteknikalliansen som en viktig 
aktör, framförallt som utförare av handlingsplanen. Hälsoteknikalliansen benämns som den mest 
övergripande verksamhet som sammanför hälsoteknikföretagen och ska verka sammanhållande 
för tillväxtområdet hälsoteknik tillsammans med aktörer som Halmstad och Varbergs kommun 
samt Högskolan i Halmstad. Hälsoteknikalliansen, Högskolan i Halmstad och den offentliga 
sektorn betonas vidare som viktiga aktörer genom att de i tillväxtprogrammet uttrycks lägga 
grunden för innovationssystemet hälsoteknik.  
 

”Hälsoteknikalliansen, Högskolan i Halmstad och den offentliga sektorn lägger grunden för 
innovationssystemet hälsoteknik” (Region Halland 2004:16). 

 
Programmet uttrycker även att Hälsoteknikalliansen som aktör syftar till att utveckla 
innovationssystemet och fungera samlande inom området för hälsoteknik och hälsorelaterade 
tjänster (Region Halland 2004).  

I textmaterialet som helhet definieras hälsoteknikföretagen utan närmre kategorisering av 
bransch eller inriktning som innovationssystemets huvudaktörer. Strategidokument och 
handlingsplaner för Hälsoteknikalliansen tydliggör detta tidigt i dokumenten vid en identifiering 
av tillväxtområdets nyckelfaktorer för framgång. Dessa nyckelfaktorer är formulerade utifrån 
företagens perspektiv och intressen. Framgångsfaktorer som identifieras är bl.a. att: skapa 
testmiljöer som ”motsvarar företagens krav”, erbjuda kompetensutveckling och annat stöd 
”enligt företagens behov”, skapa forum där ”företag kan möta personal och brukare” 
(Hälsoteknikalliansen 2008a:1). Genom att beskriva nyckelfaktorer till framgång som att möta 
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företagens preferenser, betonas och uppvärderas företagen som viktiga aktörer. Företagen 
omtalas genom dessa formuleringar och upprepningar i framhävd position.  

Vård- och omsorgsorganisationer som en viktig aktör i innovationssystemet hälsoteknik 
förekommer upprepade gånger i studiens material. Uppvärderande strategier används när vikten 
av vård- och omsorgsorganisationers delaktighet i utvecklings- och innovationsprocesser kring 
hälsotekniska produkter och tjänster understryks. 
 

”Erfarenheter visar att företagens möjligheter att utveckla framgångsrika produkter i stor 
utsträckning bygger på att vård- och omsorgsorganisationerna kan medverka aktivt i 
utvecklingsarbetet. Man kan troligen gå så långt att man kan säga att vården och omsorgens aktiva 
deltagande i utvecklingen är en absolut förutsättning för god tillväxt inom hälsoteknikområdet.” 
(Hälsoteknikcentrum Halland 2009:5). 

 
I citatet ovan beskrivs vård- och omsorgsorganisationer som aktörer i innovationssystemet, med 
såväl betonande som uppvärderande strategier. Vård- och omsorgsorganisationer betraktas 
(minst) som en jämbördig aktör med de hälsotekniska företagen. Framgångsrika produkter är en 
starkt bidragande faktor till företags tillväxt. Genom att tillskriva vård- och 
omsorgsorganisationerna en central och nästan avgörande roll i produktutvecklingen tillskrivs de 
också en tydlig aktörsroll i innovationssystemet och för tillväxten. Ett liknande citat finns i ett av 
tillväxtprogrammen: 
 

”Erfarenheter från tillväxtområdets första år visar att företagens möjligheter att utveckla 
framgångsrika produkter i stor utsträckning bygger på att vård- och omsorgsorganisationerna kan 
medverka aktivt i utvecklingsarbetet” (Region Halland 2007:36). 

 
Fokusområdet Trygg Hemma7 benämns som ”särskilt intressant” i tillväxtprogrammet (Region 
Halland 2007:36). Strategin är av graderande karaktär då det uppfattas som en särställning i 
förhållande till någonting annat. I sammanhanget betonas vikten av Hemvårdsnämnden i 
Halmstads medverkande vilket har skapat goda förutsättningar för ett framgångsrikt 
utvecklingsarbete hos företag och studenter inom området. Hemvårdsförvaltningen ansvarar för 
äldreomsorgen i Halmstads kommun. Äldreomsorgen är ett kvinnodominerat yrke då omkring 90 
procent av de som arbetar där är kvinnor.  

I identifieringen av hälsoteknik som ett regionalt tillväxtområde omnämns särskilt det 
faktum att Högskolan i Halmstad satsar långsiktigt på forskning inom området som en starkt 
bidragande orsak till att området är aktuellt som tillväxtområde. Högskolan ges vidare en central 
roll då den anses kunna tillhandahålla och utveckla kreativa innovationsmiljöer som lokaler och 
teknisk utrustning där tester, experiment, och demonstration av tekniska eller affärsmässiga 
innovationer som är viktiga för hälsoteknikföretagens utveckling och tillväxt kan ske 
(Hälsoteknikcentrum Halland 2009:5). Även studenter, specifikt utvecklingsingenjörer, som tar 

                                                   
7 Trygg hemma är ett av Hälsoteknikalliansens fokusområden. I samverkan mellan brukare, personal inom vård och omsorg, 
företagare och forskare arbetar man med forskning, utveckling och kompetensöverföring i syfte att öka möjligheterna för äldre 
människor att tryggt bo kvar i sin hemmamiljö. 
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fram produkter inom hälso- och sjukvårdsområdet i sina examensarbeten lyfts fram som en 
verksamhet som motiverar tillväxtområdet och inrymmer en utvecklingspotential (Region 
Halland 2004:16). Vidare betraktas Högskolan i Halmstad och Spenshult reumatikersjukhus 
tillsammans med andra vård- och omsorgsorganisationer som viktiga aktörer för att skapa 
mötesplatser för innovationssystemet (Region Halland 2007).   

Viktigaste verksamheten i Hälsoteknikcentrum Halland är förstudier och 
utvecklingsprojekt där de aktörer som omnämns är företag, offentlig sektor, forskare samt 
användare (Hälsoteknikcentrum Halland 2009:6). Målgruppen definieras mer specifikt för 
projektets tillväxtmedel och satsningar: 
 

”Målgruppen för HCH är små och medelstora företag, primärt i Västsverige, som kan och vill öka 
sin konkurrenskraft och tillväxt genom att samverka med brukare, anhöriga, vård- och 
omsorgsorganisationer, forskare och andra företag. HCH vänder sig också till individer som vill 
starta egna företag” (Hälsoteknikcentrum Halland 2009:7). 

  
Forskning har en central roll i Hälsoteknikcentrum Hallands verksamhet. Det är genom 
behovsstyrd forskning och utveckling som konkurrenskraften bland hälsoteknikföretagen skall 
ökas. Vilket forskningsområde det rör sig om beskrivs med graderande strategi i nedanstående 
citat: 
 

 “HCHs verksamhet ligger primärt inom forskningsmiljön Inbyggda Intelligenta System (EIS) vid 
Högskolan i Halmstad” (Hälsoteknikcentrum Halland 2009:14). 

 
Forskningsmiljön EIS vid Högskolan i Halmstad ligger under Sektionen för 
informationsvetenskap, data- och elektroteknik (IDE). Bland de anställda vid IDE är omkring 30 
procent kvinnor vilket innebär att sektionen är mansdominerad. 
 Aktörer som betraktas vara viktiga för innovationssystemet kan sammanfattas i 
hälsoteknikföretag, vård- och omsorgsorganisationer samt Högskolan i Halmstad (forskningen). 
Vård och omsorgsorganisationer är, som tidigare nämnt, traditionellt sett kvinnodominerade 
verksamheter. Det kvantitativa resultatet visar att majoriteten av företagen är mansdominerade. 
Även Högskolan som aktör kopplat till den forskning som framhålls är att betraktas som 
mansdominerad. 
 
Viktiga branscher 
 
När den analytiska frågan ”Vilka yrkesområden eller branscher, sett ur ett genusperspektiv, ses 
som de bärande utifrån vilka innovationer och konkurrenskraft genereras?” ställs till materialet är 
det främst tre specifika områden, eller branscher, som framställs utgöra tillväxtområdet och 
hälsoteknikens centrala delar: medicinteknik, bad- och kurortsverksamhet, samt vård och 
omsorg. 
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En förhållandevis stor koncentration av bl.a. medicintekniska företag inom 
hälsoteknikområdets geografiska avgränsning definierar tillväxtområdet hälsoteknik (Region 
Halland 2004:16) och kan därför betraktas som en av de bärande branscherna för området. Bland 
anställda inom branschen medicinteknik är omkring 40 procent kvinnor och 60 procent män 
(Nutek 2006:31).  

I analysen av Hallands förutsättningar för tillväxt framhålls även regionens starka bad- 
och kurortstradition. (Region Halland 2004:16) Området, som också nämns som Hälsa & 
välbefinnande, bedöms som ”inte särskilt utvecklat som ett tillväxtområde” (Region Halland 
2007:37). Hälsa och välbefinnande är ett av fyra strategiska områden inom tillväxtområdet 
hälsoteknik där särskilda insatser skall göras och man anser att området har en outnyttjad 
kommersiell potential. Området omfattar branscher som hälsa, rekreation, hotell. I dessa 
återfinns en övervägande del kvinnor som företagare (Tillväxtverket 2009:10; Davidsson 
2005:29) Kvinnodominerade företag med inriktning mot hälsa och välbefinnande återfinns dock 
inte i någon större utsträckning i Hälsoteknikalliansen, det nätverk av företag som är en av 
regionens utförare av tillväxtområdet. Företag kopplade till Hälsa & Välbefinnande inom 
tillväxtområdet är med andra ord inte synliga i det material som studien begränsat sig till.  

Vård- och omsorgssektorn är den bransch, tillsammans med hälsoteknikföretagen, som 
anses vara bärande utifrån vilken innovationer och konkurrenskraft skall genereras genom 
behovsdefiniering och användarinvolvering:  

 
”Endast vård- och omsorgsorganisationer kan på ett tillförlitligt sätt peka på framtida behov av 
lösningar på problem” (Hälsoteknikcentrum Halland 2009:6).  
 
”Centrat skall i hög grad bidra till att regionens hälsoteknikföretag skall få ökad konkurrenskraft 
nationellt och internationellt och därmed ökad tillväxt. Hastigheten i innovationsprocessen bör öka 
och nå högre träffsäkerhet i kommersialiseringen genom användarinvolveringen i utvecklingen” 
(Hälsoteknikcentrum Halland 2009:27). 

 
Vård och omsorgssektorn är ett av de mest könsmärkta yrkesområdena på den svenska 
arbetsmarknaden. 84 procent av de sysselsatta inom området är kvinnor (Sundin m.fl. 2010:14). 
Den offentliga sektorn utgör nära 90 procent av all vård- och omsorgsverksamhet och endast en 
tiondel utgörs av privata företag (Sundin m.fl. 2010:17). Könsfördelningen bland företagare 
inom branschen motsvarar inte könsfördelningen i branschen som helhet. Där utgör kvinnliga 
företagare 57 procent och manliga företagare 43 procent (Nutek 2007:68). Att man här benämner 
det som ”vård- och omsorgsorganisationer” antyder snarare att det rör sig om den offentliga vård 
och omsorgen än vård- och omsorgsföretag i innovationssystemet. I tillväxtprogrammet blir det 
än mer tydligt att det i första hand är den offentliga sektorn och inte privata aktörer man syftar 
till när det gäller vård- och omsorgsorganisationers delaktighet i innovationssystemet.  
 

”Hälsoteknikalliansen, Högskolan i Halmstad och den offentliga sektorn lägger grunden för 
innovationssystemet hälsoteknik.” (Region Halland 2004:16) 

 



30 
 

I handlingsplan för tillväxtområdet Hälsoteknik/Hälsoteknikalliansen 2008 beskrivs olika 
insatser som skall genomföras under året. Tillverkande företag utgör målgrupp för en specifik 
satsning. Samma satsning förväntas också skapa nya företag som livnär sig på försäljning. Det 
kvantitativa resultatet visar att de tillverkande företagen i innovationssystemet framförallt 
sysselsätter män som anställda. Gruppen med företag som har handel som huvudsaklig inriktning 
har en mer blandad sammansättning avseende könsfördelningen. Vård- och omsorgsbranschen 
nämns i en särskild insats i handlingsplanen för 2008 (Hälsoteknikalliansen 2008b). Insatsen är 
dock inte riktad mot företag eller anställda inom området utan mot vårdstudenter. Syftet är att 
inspirera ungdomar till entreprenörskap inom vård och omsorg. Fokusområdet Hälsa & 
Välbefinnande med spa- och hälsoföretag som målgrupp pekas ut som en del av tillväxtområdet 
där särskilda satsningar skall göras för att skapa ett företagsnätverk som kan lägga grunden för 
fokusområdet.  
  
Viktig kunskap 
 
Tillväxtprogrammen lyfter vid flera tillfällen fram vård- och omsorgspersonalens kunskap och 
deltagande i utvecklingsprocessen som viktiga och ibland avgörande för framgångsrika 
produkters framväxt. Vård- och omsorgssektorn ska i innovationssystemet bidra med ökad 
kunskap om sjukvården, äldreomsorgens och slutanvändarnas problem och behov kring vilka 
företagen kan utveckla innovationer i form av produkter och tjänster (Region Halland 2007). I 
HCH tillkännager man också den kunskap som vård- och omsorgsorganisationerna besitter som 
värdefull för innovationssystemet. Det redan tidigare nämnda citatet från HCH:s 
projektbeskrivning är relevant även kring vilken kunskap som betraktas vara viktig för 
innovationssystemets utveckling:  
 

”Endast vård- och omsorgsorganisationerna kan på ett tillförlitligt sätt peka på framtida behov av 
lösningar på problem” (Hälsoteknikcentrum Halland 2009:6). 

 
I citatet betonar och graderar texten vård- och omsorgsorganisationernas kunskap genom att 
beteckna dem som de enda aktörer som besitter denna kunskap; kunskap kring vilka behov som 
finns inom sjukvården samt hur produkter och tjänster kan motsvara dessa behov. I en tidig 
handlingsplan (2006) för Hälsoteknikalliansen identifieras behovet av företagen att få ta del av 
vårdens kunskap om behov och problem: 
 

”För att nya produkter och tjänster skall kunna utvecklas måste företagen få en insyn i vilka behov 
som finns i bl.a. vården idag. Det finns inga utvecklade system för att ’tanka’ ur 
behoven/problemen ur personalen inom vård och omsorg idag” (Hälsoteknikalliansen 2006:16).   

 
Kunskapsöverföring nämns som en aktivitet i HCH:s verksamhet där man genom ett antal 
demonstrationer för företag och vårdpersonal ska överföra teknikkunskap till vård- och 
omsorgspersonal samt att omsorgskunskap skall överföras till företagen (Hälsoteknikcentrum 
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Halland 2009:19). HCH betonar även vikten av att demonstrera teknikens möjligheter för 
personal, patienter och brukare inom vård och omsorg. Kunskapen kring teknik betraktas som 
låg hos denna målgrupp och detta ses som tillväxthämmande. Överföringen av teknikkunskap till 
personal inom vård och omsorg kan tolkas som att det i första hand gynnar företagen när man i 
projektbeskrivningen refererar till en förstudie gjord på området:  

 
”Förstudien pekar också på den tillväxtpotential som finns i att demonstrera teknikens 
möjligheter för personal, patienter och brukare inom vården och omsorgen. Kunskapen om 
teknik är i regel mycket låg hos personal och brukare, vilket i sig är tillväxthämmande.” 
(Hälsoteknikcentrum Halland 2009:5). 

 
”Demonstrationsmiljön skall också användas för att visa nya produkter och tjänster och även vara 
inspiration för de möjligheter som finns genom användandet av modern teknik. Miljön 
skall också fungera som bas för kunskapsöverföring mellan företag, forskare och användare.” 
(Hälsoteknikcentrum Halland 2009:15). 

 
Att tillföra kunskap kring teknik och dess möjligheter inom vård- och omsorgssektorn förväntas 
ha en positiv påverkan på tillväxten och främja innovationssystemet och dess företag. Samarbetet 
och kunskapsöverföring mellan företag, forskare och offentlig verksamhet skall ge vård- och 
omsorg kännedom och kunskap om produkter och tjänster som de annars skulle gå miste om 
(Hälsoteknikcentrum Halland 2009:5).  
 Bland nyckelfaktorer för framgång hos Hälsoteknikalliansen som tillväxtmotor 
identifieras följande: 
 

”Att vi skapar forum där företagen kan möta personal och brukare för att ta del av behov och 
problem i vård och omsorg på ett strukturerat sätt” (Hälsoteknikalliansen 2007:1). 

 
”Nyckelfaktorer för framgång” betraktas rimligtvis som en uppvärderande strategi. Att skapa ett 
forum för en kunskapsöverföring till företag, identifierar kunskapen hos personal och brukare 
som viktig.  

Högskolan i Halmstads erfarenhet och kunskap kring att samarbeta med näringsliv 
beskrivs som viktig i innovationssystemet. Högskolesystemets roll skapar ett ökat idéflöde och 
har ett samarbete med näringslivet som är värdefullt (Hälsoteknikcentrum Halland 2009:5). 
Högskolan har som tidigare nämnts en framträdande roll i HCH:s verksamhet. Genom att tillföra 
resurser i form av forskning till utvecklingsprocesser skall tillväxt skapas i regionens 
hälsoteknikföretag. Den kunskap i form av forskning som skall tillföras är företrädesvis 
forskning som är relaterad till teknikområdet. Detta återges i nedanstående formulering där 
strategin som används för att förtydliga detta är av graderande karaktär:   
 

”Även om HCH inriktning i huvudsak är inom teknikområdet så är det en styrka att kunna utnyttja 
den akademiska bredd som finns på Högskolan i Halmstad.” (Hälsoteknikcentrum Halland 
2009:13). 
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Texten beskriver dock inte annan akademisk kompetens med nedvärderande eller 
nivellerande strategier utan den ges också en betydande roll genom att betona det som 
en ”styrka” att utnyttja annan kompetens. Men att beskriva teknikområdet som 
huvudsaklig inriktning ger en inbördes hierarki där den tekniska kompetensen är 
överordnad övrig kompetens. 
 Sammantaget visar den tredje analytiska frågan kring viktig kunskap att störst 
vikt läggs vid den kunskap som vård- och omsorgsorganisationerna har kring vilka 
behov och problem som finns inom verksamheten. Denna kunskap betraktas som central 
för innovationssystemets och företagens fortsatta utveckling.   
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4 Slutsatser 
 
Hälsoteknikområdets potential att utmana dualistiska genuskonstruktioner vilar på två centrala 
förutsättningar. För det första skall området vara könsbalanserat, d.v.s. det ska sysselsätta män 
och kvinnor som anställda och företagare i relativt jämn utsträckning. Den andra förutsättningen 
fordrar att konstruktionen av genus inom ramen för hälsoteknikområdet inte bygger på en manlig 
norm gällande vilka aktörer, branscher och kunskap som beskrivs som viktiga för 
innovationssystemet. I detta avslutande kapitel kommer den gränsöverskridande potentialen 
diskuteras utifrån studiens resultat och analys. 
 
Jämställdhetsperspektiv på innovationssystemet hälsoteknik 
 
Med utgångspunkt i problemformuleringen inledningsvis, huruvida hälsoteknik sammanför 
mansdominerade med kvinnodominerade och könsbalanserade branscher visar studien att 
hälsoteknikföretagen uppdelad på branscher främst sammanför mansdominerade och 
könsbalanserade branscher. Att det råder en relativt jämn fördelning mellan andelen kvinnor och 
män bland anställda inom innovationssystemet innebär en möjlighet att nå kvinnor och män i lika 
stor utsträckning vid innovationsstödjande insatser. Hälsoteknikföretagen utmanar inte med en 
gränsöverskridande potential gällande könsfördelning bland styrelse och VD-poster. Här följer 
området den genomsnittliga statistiken bland svenska företag vilket innebär att dessa positioner 
främst innehas av män. På en aggregerad nivå är således innovationssystemet numerärt jämställt. 
Bilden är annorlunda i den praktik som verksamheten sker. Att synliggöra den horisontella, 
vertikala och interna könsfördelningen ger en mer problematiserad bild av jämställdheten. Då 
innovationssystem bygger på att en mängd med aktörer samverkar i lärandeprocesser blir det 
relevant att problematisera vilka aktörer, branscher och vilken kunskap som betraktas viktiga och 
ev. ges tolkningsföreträde inom innovationssystemet. Könssegregeringen är tydlig bland aktörer 
och branscher vilket motiverar en mer kvalitativ analys för att synliggöra om det finns 
genuskonstruktioner som ev. begränsar vissa aktörer eller branschers möjlighet att bidra till och 
dra nytta av innovationssystemet och de satsningar som görs inom ramen för detta.  
 
Genus i strategier och texter 
 
Flera aktörer betraktas vara bärande för innovationssystemet hälsoteknik. Utifrån resultat och 
analys kan studien inte visa på att aktörer som är kopplade till mansdominerade företag eller 
branscher framställs som mer bärande än andra aktörer. Däremot pekar studien på att olika 
aktörer är viktiga på olika sätt. Det görs en åtskillnad i avseendet vad de olika aktörerna tillför 
innovationssystemet. Hälsoteknikföretagen som är kopplade till innovationssystemet är givetvis 
centrala aktörer. Det finns en mångfald hos hälsoteknikföretagen gällande vilken verksamhet 
man bedriver och branschtillhörighet. Hälsoteknikföretagens bakgrund och inriktning diskuteras 
inte närmre i materialet i relation till vad de tillför innovationssystemet eller hur de prioriteras 
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som aktörer. Hälsoteknikföretagen är innovationssystemets arena där konkurrenskraft och 
tillväxt skall skapas genom att sammanlänka dem med andra aktörer.  Högskolan ses som viktig 
framförallt i syfte att skapa mötesplatser och kontaktytor för övriga aktörer i innovationssystemet 
samt att tillföra forskning som är relevant för hälsoteknikföretagen. Aktörer från den 
kvinnodominerade sektorn vård och omsorg är viktiga som förmedlare av kunskap. Ur 
perspektivet att ekonomisk tillväxt sker genom innovationer som är sprungna ur erfarenheter och 
lärandeprocesser är de kvinnliga branscherna i allra högsta grad delaktiga och viktiga aktörer. 
Däremot inte som aktörer hos vilka tillväxt kan skapas, men som medskapare av tillväxt. Fokus 
på var innovationer kan skapas inom innovationssystemet är riktat mot produktionssfären där 
många av hälsoteknikföretagen är verksamma. Vård- och omsorgsorganisationer skall bidra med 
kunskap, behovs- och problemdefinitioner som företagen sedan kan bygga vidare på i sin 
utveckling av produkter och tjänster och på så sätt skapa nya innovationer och tillväxt. 

 Produktionssektorn är den primärt tillväxtskapande sektorn. I reproduktionssektorn skall 
behovet av vilka hälsotekniska produkter och tjänster som efterfrågas ringas in för att generera 
nya och behovsmotiverade innovationer för att i ett senare skede också utgöra 
hälsoteknikföretagens kunder och användare. Den mest framträdande punkten beträffande vilka 
aktörer, branscher och kunskap som beskrivs vara viktig för innovationssystemet hälsoteknik är 
den stora vikt som läggs vid involveringen av vård- och omsorgsorganisationerna. Den kunskap 
som finns, främst bland vård- och omsorgspersonal men också hos patienter, brukare och 
anhöriga är central för hälsoteknikföretagen. En kunskapsöverföring från dessa organisationer till 
hälsoteknikföretagen beskrivs som en framgångsfaktor för produkter och tjänster som skall leda 
till tillväxt. 

 Sammantaget så används fler förstärkande strategier i materialet då man lyfter fram 
aktörer från vård- och omsorgssektorn. Dessa aktörers deltagande framställs som avgörande för 
en positiv utveckling hos hälsoteknikföretagen. Hälsoteknikföretagen, de mansdominerade 
branscherna eller den forskning som är knuten till hälsoteknikområdet får inte en lika 
framträdande roll gällande kunskapsöverföring i innovationssystemet. Kunskapsöverföring kring 
teknik från hälsoteknikföretag till vård- och omsorgspersonal nämns som en viktig aktivitet men 
främst i syfte att underlätta företagens tillväxt vilket innebär att kunskapsöverföringen främst 
gynnar företagen. Resultatet av den analytiska frågeställningen om viktig och värdefull kunskap i 
innovationssystemet hälsoteknik visar att den kvinnligt kodade kunskapen d.v.s. kunskap som 
finns i traditionellt sett kvinnodominerade branscher, vård och omsorg, beskrivs som den mest 
centrala kunskapen för innovationssystemet i produkt- och tjänsteutvecklingen. Det nämns t.ex. 
inte att tekniknivån i företagen måste höjas eller att särskilda satsningar för att överföra 
teknikkunskaper från forskning och högskola till företag är eftersträvansvärda. 

Figur 8 illustrerar något förenklat studiens slutsatser om hur man inom ramen för 
innovationssystemet (i det material som analyserats) skildrar processen kring hur innovationer, 
konkurrenskraft och tillväxt skapas. Hälsoteknikföretagen tillsammans med vård- och 
omsorgsorganisationerna utgör de viktigaste aktörerna. 
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Förklaring: Figuren illustrerar förenklat relationen mellan aktörerna vård & omsorg och hälsoteknikföretagen i den process ur 
vilken innovationer och tillväxt skapas. 

 
Kompetensen i reproduktionssfären (vård och omsorg) uppmärksammas och den ges möjlighet 
att definiera behov och påverkar därmed rimligtvis vilka innovationer som blir verklighet. 
Möjligheten för vård- och omsorgspersonal att bli innovatörer och entreprenörer synliggörs inte. 
I och med detta förbises den utvecklingsmöjlighet som finns ur ett tillväxtperspektiv. Lyfter man 
blicken från produktionssfären kan man se möjligheten till nya företag som tar steget in i 
produktionssfären kan finnas inom reproduktionssfären.  
 
Gränsöverskridande potential? 
 
Den gränsöverskridande potentialen finns i det avseende att hälsoteknik som område sysselsätter 
både kvinnor och män och sammanför man- och kvinnodominerade branscher, där den 
kvinnodominerade branschen framförallt utgörs av offentlig sektor. Däremot återges inte den 
kvinnodominerade sektorn av hälsoteknik som ett område där det finns företag och presumtiva 
företag inom området hälsoteknik. Som aktör ges sektorn en något annan roll. En roll som 
framförallt handlar om att förmedla kunskap i form av behov och problemdefinitioner inom sitt 
område. Här följer skapandet av genus det som tidigare forskning visat – att 
innovationssatsningar för ökad tillväxt sällan riktas mot kvinnodominerade branscher och 
näringar. Vård- och omsorgsorganisationer marginaliseras som ett område med stor 
tillväxtpotential och som en arena där nya företag kan skapas. Istället för att ”tanka ur” vård- och 
omsorgssektorn på goda idéer skulle dessa kunna vara potentiella innovationer som idégivaren 
själv vill starta företag kring. Även privata företag som är vård- och omsorgsgivare skulle genom 
ett kunskapsutbyte med hälsoteknikföretag kunna öka sin konkurrenskraft med en ökad kunskap 
kring hälsotekniska lösningar som kan nyttjas i den egna verksamheten. En utnyttjad 
gränssöverskridande potential  med bakgrund i denna diskussion skulle kunna se ut som figur 9: 
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Innovationer 

Tillväxt 

Figur 8. Processen kring hur innovationer och tillväxt skapas 
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En utgångspunkt för denna studie har varit Lindbergs mening att hälsoteknik har en 
gränsöverskridande potential - ett område som utmanar dualistiska genuskonstruktioner genom 
att sammanföra mansdominerade med könsbalanserade och kvinnodominerade branscher. Denna 
studie visar att genus skapas och synliggörs inom ramen för innovationssystemet Hälsoteknik i 
första hand när det handlar om synen på kunskap. Relationen mellan aktörerna i 
innovationssystemet kan betraktas som obalanserad med avseende på kunskapsutbytet. Eftersom 
kunskapsutbytet är centralt i ett innovationssystem och i föreställningen om att regional 
utveckling skapas genom kunskapsbaserad och dynamisk ekonomi visar analysen på 
genusperspektivets relevans i studier av regionalpolitik. Genusperspektivet kan synliggöra 
obalanser, dominansförhållanden och maktstrukturer - och därmed belysa vad som kan vara 
hinder för regional utveckling och tillväxt. 

  
Vård & 
omsorg 

 
Företag 

kunskap 

Innovationer 

Tillväxt kunskap Företag 

Innovationer 

Tillväxt 

Förklaring: Figuren illustrerar hur en utnyttjad gränsöverskridande potential skulle kunna se ut. 

Figur 9. Utnyttjad gränsöverskridande potential 
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