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Sammanfattning 
Innovation är ett område som under de senaste decennierna alltmer framstått som en 

nödvändig förutsättning för tillväxt, både hur det framställs i forskning och i olika 

policydokument. En sökning på Google visar att innovation tillsammans med tillväxt ger 

210 000 träffar, varav många av träffarna är regeringens, myndigheters, självstyrelseorgans 

eller företagsstödjande organisationers hemsidor. Innovation är något som framställs som 

något gott och nödvändigt för vårt samhälle och det är svårt att hitta kritiska perspektiv på 

innovation. Genom att man inte talar om diskursen inom innovation, som t.ex inom 

entreprenörskapsforskningen, ges inte utrymme för alternativa sätt att förstå och förklara 

innovation på.  

 

Syftet med mitt arbete är att undersöka och granska hur innovation och innovatören beskrivs i 

innovationspolitiken genom att analysera regeringens strategi för innovation, Innovativa 

Sverige mot bakgrund av fyra identifierade aspekter på innovation inom 

innovationsforskningen. En viktig utgångspunkt för denna analys blir hur innovation förstås 

och förklaras inom rådande forskning kring innovation. Detta bildar bakgrund till en analys av 

diskursen inom innovationspolicy. Policydokumentet, Innovativa Sverige ses som en utsaga i 

den rådande innovationspolitiska diskursen och ge utryck för den rådande diskursen inom en 

”discourse community”. 

 

Den teoretiska utgångspunkten för mitt arbete är socialkonstruktionismen. Ett av de 

grundläggande antaganden som görs inom socialkonstruktionismen är att meningen som 

språket bär inte är fastlagd utan alltid under ”konstruktion”. Utifrån ett 

socialkonstruktionistiskt synsätt innebär detta att hur vi beskriver innovation och innovatören 

i text och tal kommer därmed också påverka vilka som vi ser som, och vilka som själva ser sig 

som, innovatörer och vilka som tar fram innovationer.  

 

Genom diskursanalysen framkommer i Innovativa Sverige en betoning på grupper av aktörer 

(i betydelsen organisationer) och deras roller i systemet medan innehållet i interaktionen, 

nyckelmekanismerna i innovationsprocessen (som tillitsskapande eller lärande) blivit 

förbisedda, vilket troligen kan hänföras till att innovationssystemperspektivet fått ett så starkt 

genomslag i strategin. En slutsats är att måste vi kliva ner från den aggregerade nivån och 

börja fundera på vad som händer i denna black box som återkommer inom flera områden som 

är relevanta utifrån innovationspolicy. Först när vi börjar betrakta den sociala konstruktionen 

av innovation och vilka effekter dess praxis får kan vi hitta den svarta lådan inom innovation 
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Inledning 

 

Innovation är ett område som under de senaste decennierna alltmer framstått som en 

nödvändig förutsättning för tillväxt, både hur det framställs i forskning och i olika 

policydokument. En sökning på Google visar att innovation tillsammans med tillväxt ger 

210 000 träffar, varav många av träffarna är regeringens, myndigheters, självstyrelseorgans 

eller företagsstödjande organisationers hemsidor. Det kopplas i detta sammanhang ihop med 

hälso- och sjukvård, patent, kreativitet, förnyelse och FoU. Det är ett område som relativt 

oproblematiserat framställs som något positivt i samhället och många av oss har en bild av 

vad innovation är och vem som är innovativ.  

 

Mina egna erfarenheter har påverkat mig i hur jag ser på innovation. Efter att under några år 

ha arbetat i en sektor som mycket sällan berörs när innovationer kommer på tal, 

socialpsykiatrin, började jag att läsa innovationsprogrammet med inriktning mot psykologi. 

Denna bakgrund och inriktning gör att jag har ett intresse för människan och hennes 

reaktioner, tankar och handlingar i olika sammanhang. Efter några års studier på 

innovationsprogrammet och senare som analytiker med inriktning på innovationspolitik på 

verket för innovationssystem, Vinnova, började jag fundera och reflektera kring innovation 

och hur det förstås och beskrivs i många sammanhang. Asplund (1970) behandlar frågan vad 

det innebär att förstå ett socialt fenomen. Jag drar paralleller till hans resonemang genom att 

beskriva min egen utveckling som att gå från att ställa frågor kring detta fenomen, innovation, 

av typen ”förekommer innovation överallt?” och ”vad är orsaken till innovation?” till att 

närma mig att ställa frågan ”vad betyder innovation?” och försöka förstå innovation som 

socialt fenomen.   

 

De frågor som jag började fundera kring var kring olika typer av innovation och varför vissa 

typer sågs som mer innovativa än andra, produktinnovationer framför processinnovationer, 

produktinnovationer framför serviceinnovationer, tekniska innovationer framför sociala 

innovationer. En annan aspekt som jag såg var att människan var frånvarande och när 

människan var synlig var det som en mycket särskild personlighetstyp.  

 

Min teoretiska utgångspunkt för detta arbete har varit socialkonstruktionismen, utifrån denna 

utgångspunkt ses meningen som språket bär, inte är fastlagd utan alltid under ”konstruktion”. 

Denna konstruktion som sker genom språket, i relation mellan människor, vare sig det gäller 

en konversation eller skriva eller läsa text. Vårt tänkande och vårt språk ses som oseparerbara 

och språket blir basen för alla våra 

tankar. Med andra ord, diskursen blir 

styrande både för vad vi kan säga, 

men även för vad vi kan tänka. Det 

kommer också att sätta ramar för vad 

vi kan göra. Hur vi beskriver 

innovation och innovatören i text och 

tal kommer därmed påverka vilka som 

vi ser som, och vilka som själva ser 

sig som, innovatörer och vilka som tar 

fram innovationer. En allt för snäv syn 

på innovation gör att vi missar 

innovationspotential, eftersom att det 

kommer att påverka vårt tänkande 
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kring innovationer men också kommer att påverka vårt handlande.  

 

Det finns många olika definitioner på innovation, men mitt intresse ligger inte i att beskriva 

dessa, istället finner jag intresse i att titta på konstruktionen i sig. Den lite skämtsamma bild 

om ”guidelines” för innovation är inte så långsökt som man kanske kan tro. Vi bär alla med 

oss sådana ”guidelines” för vad en innovation är och som påverkar vad vi ser eller värderar 

som innovation. Även om vi rent intellektuellt vet att det finns olika typer av innovationer; 

tjänste, produkt eller processinnovationer som vi i sin tur kan dela in i inkrementella, radikala 

och kanske till och med paradigmskapande innovationer. Vi pratar om organisatoriska, sociala 

eller miljödrivna innovationer. Men i vår vardag, då är innovation något annat, t.ex. när jag 

söker en illustration av innovation i Clipart till detta arbete, då genererar sökningen ett tiotal 

bilder, varav inte mindre en åtta är bilder på en glödlampa. Dessa bilder kan ses som en 

metafor för upplysning – en idé har kläckts. Som representation för Thomas Alva Edison 

innovation synliggör denna metafor ett antal aspekter som jag försöker visa i denna text. Den 

visar att vår konstruktion av innovation ofta är en produkt, som kräver särskilda, tekniska 

kunskaper för att utvecklas inom en särskild miljö, ofta tillverkningsindustrin. 

 

Jag menar att glödlampan som metafor för innovation blir en konstruktion som finns med oss 

när vi talar och skriver om innovation. Denna bild av innovation som en teknisk produkt 

kommer att ”ställa sig för” andra sätt att förstå innovation. Den kommer bli en referensram för 

innovation, vilken gör att andra typer, som tjänste- eller organisatorisk innovation, betraktas 

som mindre, eller icke, innovativa. På samma sätt kommer andra kunskaper och miljöer än de 

som relateras till denna innovation betraktas som mindre, eller icke, innovativa. Vidare 

kommer olika kompetenser eller personlighetstyper ses som innovativa eller mindre 

innovativa. I en policytext får det än större konsekvenser. Den bild som framträder där 

kommer också få konsekvenser för de prioriteringar som kommer att göras inom, i detta fall, 

innovationspolicy. Det betyder att den rådande diskursen kommer att påverka var man lägger 

resurserna. Har vi en diskurs inom policy som ser innovation som en produkt, som kräver 

särskilda, tekniska kunskaper för att utvecklas inom en särskild miljö, tillverkningssektorn. Ja, 

då styr man naturligtvis finanserna dit också.  

 

I Innovationsperspektiv i kritisk belysning lyfter Frankelius fram fler andra typer av 

innovation som kan vara nya metoder, produkter, produktionsprocesser, tjänstekoncept, 

teknologier, upplevelser, litterära skapelser, pedagogisk metoder (2005), många av dessa 

typer berörs sällan i vare sig innovationsforskning eller innovationspolicy.  

 

Kristina Theander fick pris som Årets tjänsteutvecklare av Tillväxtverkets program Främja 

kvinnors företagande (www.tillvaxtverket.se). Hennes företag Middagsfrid erbjuder 

prenumerationstjänster på mat. Företaget levererar färdigpackade matkassar med recept direkt 

hem till beställaren. Middagsfrid startade sin verksamhet i oktober 2007 och växte på ett och 

ett halvt år till 60 miljoner i omsättning. Företaget levererar inte bara en ny tjänst, man driver 

också opinionsbildning med fokus på klimatsmart mat samt mat utan tillsatser. En tjänst som 

har revolutionerat processen för inköp och tillagning av livsmedel - alltså 

produktionsprocessen, med Frankelius ord - hos många familjer. Men hon får pris som Årets 

tjänsteutvecklare, inte Årets innovatör.   

 

Asplund (1970) menar att problematisera verkligheten är det första steget på vägen till 

kunskap, och att det är ett steg som omöjligt kan överhoppas. För att problematisera den 

rådande diskursen kring innovation, vare sig det är inom forskning eller politiken, vill jag 
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undersöka vem betraktas som innovativ och vad som ses innovativt ett policydokument, 

Innovativa Sverige. Är Kristina Theander den innovativa i Innovativa Sverige eller inte? 

Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka och granska hur innovation och innovatören beskrivs 

i innovationspolitiken genom att analysera regeringens strategi för innovation, Innovativa 

Sverige Vidare att utifrån rådande innovationsforskning undersöka hur innovation framställs i 

detta policydokument. Avsikten är att förstå vad innovation betyder som socialt fenomen i 

Innovativa Sverige och, som Bacchi (1999) säger, vad problemet representerar i detta 

policyförslag. En viktig utgångspunkt för denna analys blir hur innovation förstås och 

förklaras inom rådande forskning kring innovation. Detta bildar bakgrund till en analys av 

diskursen inom innovationspolicy. Min utgångspunkt är att forskningen inom området har en 

stor inverkan på innovationspolicy och därmed kommer detta också bilda underlag för att 

undersöka hur teorierna omvandlas till policy. Slutligen diskuterar jag vilka effekter denna, 

med Bacchis ord, problemrepresentation får på policy.  

 

Disposition 

Jag kommer att inleda med att redogöra för min Teoretiska utgångspunkt och gå igenom 

socialkonstruktionismen som teori för att tydliggöra vad jag menar när jag ser vem som är 

innovativa i Innovativa Sverige som en konstruktion. För att synliggöra denna konstruktion 

använder jag mig av diskursanalys och i Diskursanalys som teori och metod gör jag 

kopplingen mellan socialkonstruktionism som teori och diskursanalys som metod i detta 

arbete. 

 

För att utveckla koncept eller begrepp att göra diskursanalysen utifrån har jag gått igenom 

innovationslitteraturen i avsnittet Innovationsforskning. I detta avsnitt identifieras fyra 

perspektiv på innovation. Dessa perspektiv använder jag sedan för att göra diskursanalysen 

mot. Det vill säga kan jag i diskursen urskilja en eller flera rådande föreställningar kring hur 

innovation kommer till och vem/vilka som får till stånd innovation – vem som är innovativ i 

Innovativa Sverige, helt enkelt. För att synliggöra att diskursen inte är entydig på detta 

område skrev jag fram ett avsnitt med andra teoretiska perspektiv. Avsikten var att visa att det 

finns andra sätt att förstå innovation som inte har fått genomslag (än) i innovationsdiskursen 

och att meningen som språket bär inte är fastlagd, utan alltid under konstruktion. Genom att 

synliggöra den rådande diskursen möjliggörs också en rekonstruktion av diskursen. Därför 

ville jag också visa att det pågår en breddning av diskursen kring innovation som kommer bli 

alltmer synlig i policydokument framöver.  

 

Diskursanalysen inleds med Bilden av innovativa Sverige, precis som språkets huvudfunktion 

är att representera så kan även bilder vara en del av diskursen. Varje bild representerar ett 

avsnitt i Innovativa Sverige så det ger en bakgrund till de följande avsnitten. Under avsnittet 

Vem är innovativ i Innovativa Sverige kommer jag att utveckla hur jag använt diskursanalysen 

som metod. I min analys av diskursen går jag tillbaka till de fyra olika aspekterna på 

innovation som identifierades från innovationsforskningen. Därefter analyseras diskursen 

utifrån tre nivåer, handlings- och förhållandenivån, den diskursiva nivån samt 

föreställningsnivån. På handlings- och förhållandenivån beskrivs väldigt kort bakgrunden och 

i vilket sammanhang Innovativa Sverige togs fram. I den Diskursiva nivån ligger fokus på 

språkanvändandet, vilka ord använder man sig av i strategin för att beskriva innovation och 

här ligger fokus på frekvens snarare än att förstå kontexten kring ordet. Däremot på avsnittet 
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om Föreställningsnivån fokuseras på hur fenomen kring innovation beskrivs och förstås. I 

detta avsnitt ligger tyngdpunkten på att beskriva hur Innovativa Sverige resonerar kring vad är 

innovation, vem är innovativ och varför ska vi innovera. 

 

Under Diskussion redogör jag för de teman relaterat till innovation som jag identifierar genom 

diskursanalysen. Dessa teman är struktur före process, produktion före reproduktion, 

konkurrens före samarbete och från black box till svart låda. Utifrån dessa kommer jag av 

föreslå några tankar kring fortsatt forskning inom området. 
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Teoretisk utgångspunkt 

 

Den teoretiska ansatsen för detta arbete är socialkonstruktionism. Det centrala med 

perspektivet och det som skiljer det från positivismen är just att verkligheten anses vara 

socialt konstruerad. Riktningen är inte så inriktad på teori utan det intressanta är hur dessa 

sociala konstruktioner går till och avslöjandet av dessa som står i fokus 

 

En viktig utgångspunkt för socialkonstruktionismen är att försöka åskådliggöra dolda eller 

osynliggjorda konstruktioner bakom samhällsfenomen. De är dolda eller osynliggjorda i den 

mening att de är så självklara för oss att vi inte ser dem som konstruktioner. Avsikten i detta 

arbete är att kritiskt granska dessa konstruktioner med avseende på vem betraktas som 

innovativ i innovationspolicyn med utgångspunkt i innovationsforskningen. Den tidiga 

innovationsforskningen fokuserade hög grad innovatören medan senare innovationsforskning 

som innovationssystemperspektivet går åt andra hållet och fokuserar systemet och utelämnat 

individen. Det som är gemensamt för dessa är att de lämnar relationerna utanför analysen 

Senare forskning ser innovationsprocessen som en iterativ process där användarna och 

kunderna också har en viktig roll.  

 

Eftersom människan, till skillnad från övriga djur, har ett lågt utvecklat instinktsbeteende 

måste det mänskliga handlandet ges stabilitet genom en ”social ordning”. Den sociala 

ordningen är, enligt socialkonstruktionismen, en pågående mänsklig produkt: (Alvesson och 

Sköldberg, 2008). Centralt för den sociala ordningen är den process varigenom institutioner 

uppkommer, institutionalisering. Detta beskriver Alvesson och Sköldberg som att vi hela 

tiden utvecklar vanor, genom vilka ett visst handlande kan upprepas i likartade situationer, 

vilket kallas institutionalisering. Genom behovet av en meningsfull ömsesidighet i den sociala 

interaktionen uppstår ett behov av sammanhang och integration mellan institutionerna. 

Erfarenhet och kunskap lagras som minneskikt hos individer och mellan individer, de 

sedimenteras. Språket utgör ett viktigt medel för kollektiv sedimentering. 

 

Individen antas alltså skapa sin verklighet, institutionerna och deras legitimeringar; men den 

skapade verkligheten skapar samtidigt individerna. Detta sker genom socialisering, den 

samhälliga påverkan genom vilken individerna internaliserar sociala normer och kunskap. I 

den primära socialiseringen lär sig barnet genom ”den signifikanta andra”, det vill säga 

genom föräldrar och andra familjemedlemmar, det grundläggande för vad som gäller i 

samhället, och i den sekundära socialiseringen finslipas processen hos den vuxne. Identitet 

byggs upp genom rollövertagande, man ser sig själv med ”de signifikanta andras” ögon, 

reflekterar över detta och generaliserar successivt erfarenheterna (Alvesson och Sköldberg, 

2008). Genom förälders reaktioner på barnets handlingar lär sig barnet vad som är de gällande 

normerna i det samhälle de växer upp i. 

 

Enligt teorin är det vi uppfattar som verkligheten en social konstruktion och beroende av vår 

socialiseringsprocess, först under uppväxten och senare som vuxna. Det betyder att mycket av 

det som vi ser som sant kan te sig annorlunda när man försöker gå bakom konstruktionen och 

våga betrakta bilden av konstruktionen. Det kan verka som en motsägelse men jag ser 

innovation som ett begrepp som blivit så fast förankrat i väven så att man, med Berglunds ord, 

glömt bort dess kontingens, det har blivit så självklart att vi glömt bort att det kan ses som en 

social konstruktion (2007). Jag menar då att konstruktionen av innovation på så sätt ställt sig 

för andra sätt att förstå eller konstruera innovation. För att koppla till min forskningsfråga 

vem och vad det är som är innovativt i innovationsdiskursen inom forskning och politik, 
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innebär det att undersöka vilken innebörd ges i begreppet innovation. Effekterna av detta blir 

stora genom att individen skapar sin verklighet, institutionerna och deras legitimeringar; men 

den skapade verkligheten skapar också individerna och sätter därför ramarna för hur de, i alla 

fall upplever att de, kan handla. Vem och vad som beskrivs som innovativ i diskursen 

påverkar alltså vem som kommer att se sig som innovativ. Precis som vilka områden eller 

typer av innovationer som kommer att ses som innovativa och detta kommer att påverka 

individer och samhällets handlande i enlighet med detta. 

 

Vår förståelse av världen anses historiskt och kulturellt beroende och kan ses som produkter 

av en specifik kultur eller period av historien och är beroende av de sociala och ekonomiska 

arrangemang som gäller under en given period (Burr, 2003). Jag ser också denna koppling till 

hur konstruktionen av innovation görs inom innovationslitteraturen, den kommer också vara 

beroende av både historien och kulturen.  

 

Den stora kritiken som Alvesson och Sköldberg (2008) riktar mot socialkonstruktionismen är 

att eftersom teorin anser att den sociala verkligheten är en konstruktion och därmed är det 

enda som är värt att undersöka hur denna konstruktion görs. Detta leder enligt Alvesson och 

Sköldberg till deskriptivism och reduktion till individnivå av analysen. Jag försöker förhålla 

mig till teorin i denna socialkonstruktionistiska analys i det att jag använder teorin som 

utgångspunkt för att förstå de sociala konstruktioner som görs i ett policydokument, 

Innovativa Sverige. Det är också på sin plats att påpeka att jag har arbetat med 

innovationspolicy frågor under en längre tidsperiod så på så sätt har jag är min förförståelse 

av området teoriladdad. Enligt socialkonstruktionismen lagras erfarenhet och kunskap som 

minneskikt hos individer och mellan individer, de sedimenteras. Språket utgör ett viktigt 

medel för kollektiv sedimentering och jag kommer därmed använda mig av diskursanalys.  

 

  



 10 

Diskursanalys som teori och metod 

Beroende på vilken position man har ser man olika bilder, eller perspektiv på verkligheten. 

Det jag avser att göra i denna uppsats är att undersöka vilka aspekter eller perspektiv, i 

enlighet med Asplunds definition (1970), som har varit rådande i innovationsforskningen. 

Detta får sedan bilda underlag för en diskursanalys av Innovativa Sverige för att undersöka 

vilka olika perspektiv eller aspekter på innovation som avspeglar sig i denna. Enligt 

socialkonstruktionismen hävdas ofta att det inte kan finnas en oberoende verklighet, utan all 

kunskap är socialt konstruerad. Så snart språk används har verkligheten konstruerats 

(Börjesson och Palmblad, 2007) 

 

På samma sätt kommer jag själv att se på innovationsforskningen och påverkas av att jag har 

min förförståelse av området genom min bakgrund från innovationsprogrammet och mitt 

arbete på Vinnova. Denna förförståelse kan ses både ur en positiv eller negativ synvinkel, 

positivt genom att jag har kännedom om området och negativt genom att jag själv är färgad av 

ett särskilt synsätt på innovation och innovationsforskning.  

 

Den utvalda litteraturen representerar olika områden med olika perspektiv på innovation. 

Dessa bildar först bakgrund för att identifiera koncept för att koppla innovationsforskning och 

-policy, därefter kommer en fördjupning att göras för att undersöka hur innovation har socialt 

konstruerats i en diskursanalys av Innovativa Sverige. Genomgången ger en differentierad syn 

på var aspekten på innovation läggs inom de olika forskningsinriktningarna. Men i denna 

differentierade bild tonar ett mönster fram, som blir tydlig genom att dela in dessa olika 

aspekter i individ, organisation, struktur och relation. Utifrån detta identifierades ett antal 

sökord (se bilaga 1) som identifierades som relevant ur de olika perspektiven på innovation. 

Inledningsvis räknades dessa bara för att se vad som betonades men därefter gjorde jag en 

djupare analys av den kontext de nämndes i. Därmed kom ett antal ytterligare teman att 

identifieras. Vidare har jag också genomfört en diskursanalys av de bilder som används i 

Innovativa Sverige. 

 

Detta arbete handlar för mig mycket om att ifrågasätta mina tidigare tankar och det har ibland 

varit svårt att tänka på ett för mig nytt sätt, som på många sätt står i konflikt med det som jag 

ser som den dominerande syn på innovation, som ofta tar sin utgångspunkt i ett 

naturvetenskapligt vetenskapsideal. En näring för tanken i mitt arbete har varit Flyvbergs 

Making Social Science Matter (2001), där han argumenterar för att samhällsvetenskapens 

styrka inte ligger i att efterlikna naturvetenskapen. Istället menar Flyvberg att 

samhällsvetenskapens styrka ligger i dess möjlighet till reflektion och analys av de 

värderingar och den makt som är essentiellt för social och ekonomisk utveckling av ett 

samhälle. Flyvberg tar sin utgångspunkt i Aristoteles och diskuterar tre intellektuella 

egenskaper: 

 Epistime som Flyvberg beskriver som vetenskaplig kunskap. Universell, oföränderlig 

och oberoende av kontext. Återfinns i idag i ord som epistemologi 

 Techne som kan beskrivas som hantverk. Pragmatisk, föränderlig och 

kontextberoende.  Fokus på produktion. Återfinns i dag i ord som teknologi. 

 Phronesis som beskrivs som etik. Pragmatisk, föränderlig och kontextberoende. Finns 

ingen motsvarighet i dagens språkbruk 

 

Flyvberg lyfter fram phronesis som nyckeln till att samhällsvetenskapen ska kunna göra 

skillnad. Phronesis rör analys av värderingar och Flyvberg refererar till Aristoteles som menar 

att statskunskap, som en konsekvens av dess betoning på det specifika, på kontext och på 
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erfarenhet borde baseras på phronesis (2001). Syftet med phronetisk forskning är inte att 

leverera den ultimata, verifierade kunskapen utan att bidra till den pågående sociala dialogen 

och därmed, utifrån ett socialkonstruktionistiskt synsätt, praktiken i samhället. Inte heller 

försöker phronetisk forskning utveckla teorier eller universella metoder, utan undersöker 

rådande praktiker för att för att förstå praxis i samhället. Praxis förstår jag här som hur saker 

görs i ett samhälle, i detta fall blir det hur man ”gör” innovation. Det vill säga vad ses som 

innovation och vad får (finansiellt) stöd som innovation i vårt samhälle, vilket jag försöker 

läsa ut av Innovativa Sverige. Uppgiften för phronetisk forskning är att tydliggöra och 

synligöra de problem och risker som föreligger med detta ”görande” och diskutera hur det kan 

göras annorlunda, med full vetskap om att vi inte kan finna det ultimata, eller ens det enda, 

svaret på den frågan. För forskare inriktade mot phronesis är den sociala och historiska 

kontexten den grund de har att stå på och också deras mur mot relativism och nihilism 

(Flyvberg, 2001). För mig har detta arbete handlat mycket att reflektera över vilka värderingar 

som innovationsforskningen domineras av och som innovationspolicyn speglar, därför har 

Flyvbergs tankar varit till stöd i mina egna tankar kring detta. Jag hoppas att detta arbete 

därmed kan bidra att undersöka rådande praktiker inom innovationsforskning och – policy 

och diskutera vilka effekter dessa får och kanske till och med föreslå alternativ till dessa 

praktiker. 

 

En annan forskare som har varit till hjälp i mina tankar är Bacchi (1999), som betonar den 

diskursiva konstruktionen av policyproblem och de effekter som olika konstruktioner av 

policyproblem medför. Hon menar att ingen politisk aktör, eller analytiker eller teoretiker, kan 

stå utanför denna process eftersom vi alla är påverkade av den strukturerande diskursen i en 

epok eller kultur. Enligt Bacchi blir värderingarna en viktig aspekt i diskursen och på vilket 

sätt ett problem definieras blir grunden för analys snarare än en absolut sanning. Det som 

utifrån ett perspektiv definieras som ett problem kan utifrån ett annat perspektiv ses som en 

utmaning och det socialkonstruktionistiska synsättet som Bacchi företräder menar att vad vi 

definierar som problem beror på hur vi ser världen. För att förstå policyansatser behöver vi 

inte bara förstå vilka underförstådda antagande som problemdefinitionerna ger, utan också 

vad som inte problematiseras och kommer upp på policyagendan. Fokus ligger på 

problematiseringen, inte på problemet och hon uppmuntrar till att se på helheten i 

policyinitiativet, vad det inkluderar och exkluderar. Policyformuleringen kommer att säga 

något om hur man ser på problemet och med det följer att tolkningen av policyproblemet 

ingår i policyförslaget. Policyförslag kommer att ha nyckeln till förståelsen av vad som 

representerar problemet och vad som än föreslås kommer dess formulering innehåller en 

tolkning av problemet som det avser att adressera (1999). 

 

En viktig aspekt i Bacchis tankar är att policyproblem inte är något som existerar där ute, i 

den sociala världen, och bara väntar på att adresseras och lösas, snarare är det något som 

skapas av policysamhället. Det innebär att varje policyförslag också innehåller en diagnos av 

problemet det avser att angripa. Bacchi kallar det problemrepresentation och menar att det 

första steget i en policyanalys är att förstå den problemrepresentation som göms i 

policyförslaget. Hennes ansats betonar den diskursiva konstruktionen av problem i 

policyförslag och policydebatt generellt (1999). En viktig fråga för mig att besvara i denna 

uppsats blir således vad är problemet i innovationspolitiken och vad representerar problemet. 

Innovation beskrivs ofta som lösningen och med positiva förtecken. Det blir därför en fråga 

om att både undersöka hur problemet beskrivs och hur och varför innovation blir lösningen på 

problemet. Jag avser att återkomma till både Bacchi och Flyvberg i diskussionsavsnittet. 
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Diskursanalys 

Enligt Alvesson & Sköldberg innefattar ”diskurs” alla typer av språkanvändning i muntliga 

och skriftliga sociala sammanhang, alltså både tal och skift. En diskurs är en social text och 

att jag avser att använda diskursanalys därför att mitt intresse ligger i att titta på texterna i ett 

policydokument – en innovationsstrategi - som ”sociala praktiker” (Alvesson & Sköldberg, 

2008). 

 

Ett av de grundläggande antaganden som socialkonstruktionismen gör är att meningen som 

språket bär inte är fastlagd utan alltid under ”konstruktion”. Denna konstruktion som sker 

genom språket ses som ett socialt fenomen som sker mellan människor vare sig det gäller en 

konversation eller skriva eller läsa text. Enligt socialkonstruktionismen bör vi, om vi vill 

förstå den sociala världen, inte försöka förstå vad som sker inom individerna utan i den 

språkrymd som finns mellan människor (Burr 2003). Detta innebär enligt Burr att vi måste se 

tänkandet och språket som oseparerbara och att språket är basen för alla våra tankar. Enligt 

detta synsätt ger språket oss ett system för att kategorisera våra erfarenheter och ge dem 

mening, med följden att det egna jaget blir en produkt av språket.  

 

Utifrån ett socialkonstruktionistiskt synsätt innebär detta att hur vi beskriver innovation och 

innovatören i text och tal kommer därmed också påverka vilka som vi ser som, och vilka som 

själva ser sig som, innovatörer och vilka som tar fram innovationer. Enligt 

socialkonstruktionismen påverkas vi av språket inom en diskurs genom att det inte bara sätter 

ramen för det vi kan tänka och säga, utan också för vad vi kan göra och vad som kan göras 

mot oss (Burr 2003). Med denna utgångspunkt kommer diskursen att handla om både språk 

och praktik. Med andra ord kan det i detta sammanhang ses som att en allt för snäv syn på 

innovation, både inom forskning och policy inte bara kommer att påverka vårt tänkande kring 

innovationer utan också kommer att påverka vårt handlande.  

 

Jag tolkar då diskurs som en social text och att jag ser tal och texter som delar av sociala 

praktiker som Alvesson & Sköldberg (2008) beskriver det, och fokuserar mer på 

språkhandlande och texter än interaktioner. Jag använder då diskursen i Innovativa Sverige 

som en referensram för hur innovation kan förstås inom innovationspolitiken. Enligt Burr 

(2003) kan det ses som ömsesidigt beroende mellan diskursen och det som sägs inom ramen 

för diskursen i det att diskursen visar sig i det som sägs eller skrivs och meningen i det som 

sägs och skrivs är beroende av den diskursa kontext som det görs i. En viktig princip i 

diskursanalys är att det inte är mängden, i detta fall, texter som är det viktiga, utan studiet av 

nyanser i materialet (ibid).  

 

Diskursanalys vänder sig mot den traditionella metodiken i vetenskapligt arbete vars avsikt är 

att spegla verkligheten genom att via data finna mönster, vilket gäller både kvantitativ och 

kvalitativ metod. Enligt diskursanalysen leder de aggregeringsmetoder som används i 

beteende- och samhällvetenskapen till att konsistens i utsagor och redogörelser överbetonas 

medan inkonsistenser döljs. Diskursanalys intresserar sig för den diskursiva nivån och 

framhåller snarare än söker reducera variationen i fråga om språkanvändandet. Fokus i min 

diskursanalys blir att försöka identifiera dessa inkonsistenser i innovationspolitiken.  

 

Diskursanalys betonar att vi genom språket sysslar med konstruktioner av den sociala världen, 

i tre avseenden: 

1. Genom att vi utifrån redan existerande lingvistiska resurser skapar utsagor 
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2. Vi hela tiden aktivt arbetar med selektion av dessa resurser, vissa ord och 

meningskonstruktioner väljs medan andra väljs bort 

3. Den valda konstruktionen har konsekvenser genom sitt uttryckssätt påverkar 

föreställning, generar responser etc (Alvesson & Sköldberg, 2008) 

 

Enligt Alvesson och Sköldberg bör man förhålla sig till tre nivåer i tolkningen av diskursen:  

 Den diskursiva nivån, där språkanvändandet utgör fenomenet i sig. 

 Föreställningsnivån, där forskaren uttalar sig om föreställningar, värderingar, 

trossatser, idéer, fantasier och innebörder utifrån en tolkning av utsagor. 

 Handlings- och förhållandenivån, där forskningen uttalar sig om relationer, händelser, 

sociala mönster och strukturer som inte kan reduceras till enbart språk.  

Jag kommer utgå från dessa tre nivåer i min analys av Innovativa Sverige. Jag ser då denna 

innovationsstrategi som policydokument men också att processen att utveckla strategin var 

lika viktig som det slutliga dokumentet, genom att den bidrog till en gemensam förståelse av 

innovation och hur en policy som ska underlätta innovation bör organiseras (Granat 

Thorslund et al 2006). Jag ser också dokumentet som en spegel av den rådande diskurs inom 

innovationspolitiken, en diskurs som har styrt vilka utsagor som har varit möjliga att göra 

inom området. Dokumentet kan därmed ses som en utsaga i den rådande innovationspolitiska 

diskursen och ge utryck för den rådande diskursen inom en ”discourse community” (Ahl, 

2004) . 
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Innovationsforskning 

Hur innovation har beskrivits i innovationsforskningen har varierat under 1900-talet. 

Innovationsforskningsområdet är brett och man kan välja att fokusera på olika teorier och 

teoretiker. Den avgränsning jag har valt låter Schumpeter inleda med Theory of economic 

development (1911/1934) där fokus i systemet ligger på entreprenören som både utvecklar 

innovation på marknaden och skapar nya företag. Schumpeters syn på entreprenören som 

entreprenören som innovatör och mönsterbrytare har fått stort genomslag i 

entreprenörskapsforskningen enligt Landström (2005). Enligt denna teori är entreprenören en 

särskild typ av företagare, med specifika färdigheter och ett speciellt beteende som bryter 

tidigare mönster genom att introducera innovationer och på så sätt differentiera sig mot andra 

företag (Landström 2005). Fokus på företagets roll i systemet betonas av Schumpeter i 

Capitalism, Socialism and Democracy (1942). Här är källan till innovation det stora företaget 

med experter som arbetar tillsammans i FoU team för att hitta nya teknologiska lösningar. 

Enligt Landström (2005) gick Schumpeter från att se entreprenören som innovatör och 

entreprenörskapet som den enskilde individens verk till att fokusera på de innovationer som 

utvecklas i företagens FoU-verksamhet. Likheten mellan dessa perspektiv är enligt Landström 

att han ser innovationer som centralt för ekonomisk utveckling (2005) 

 

Systemet eller nätverket betonas i systemorienterad forskning. Innovation förstås som en 

interaktiv process, inte en linjär där innovation ses som en konsekvens av FoU. Området avser 

att inkludera alla de faktorer som påverkar innovation (Freeman 1982). 

Innovationssystemkonceptet utvecklades av flera forskare under slutet av 80-talet och början 

av 90-talet (Freeman 1987, Dosi et al. 1988, Lundvall 1992; Nelson 1993; Edquist 1997). 

Ursprungligen användes det för att förstå och förklara skillnader i ekonomisk tillväxt mellan 

länder. Här kan också ingå relaterade begrepp som Triple Helix (Etzkowitz) och kluster 

(Porter). Som tidigare sagts är området brett och det kan bli en godtycklighet i avgränsningen. 

Den avgränsning som jag gör har dock stöd hos andra författare. Lundvall går ännu längre 

tillbaka till List och Adam Smith men lyfter fram Schumpeter I och II innan han går in på 

innovationssystemforskningen (2007). 

 

På senare tid har kritiska röster höjts mot utvecklingen inom forskningsområdet, både internt 

och externt. Lundvall (2006) menar att det har skett en förvanskning av 

innovationssystembegreppet från den ursprungliga, som fokuserade mer på människor, 

kompetens och relationer och interaktion mellan människor som underlättar lärande. Men 

samtidigt får hans teori kritik, enligt Miettinen innehåller Lundvalls teori som ekonomisk teori 

en paradox genom att det centrala temat, det interaktiva lärandet, inte kan studeras med 

traditionella ekonomiska mätmetoder. Det gör att det centrala i hans teorier, lärandet, lämnas 

oanalyserat och förblir en ”black box”
1
 

 

Miettinen (2002) menar att det inte är tillräckligt att analysera strukturen på innovationsnätverk 

och system för att förstå deras dynamik. Det behövs också studier av interaktionen vid 

utvecklingen av nya produkter och processer. Studier av system och nätverk har lidit av en 

strukturell bias genom att beskrivningarna av system nöjt sig med att identifiera relevanta 

grupper av aktörer och deras roller i systemet. Därigenom har uppkomsten, förändringen och 

                                                 
1
 Jag kommer genomgående att använda black box för att illustrera att det handlar om att bortse från det som 

sker mellan stimuli och respons. Jag ser det som en utmärkt metafor i detta sammanhang, även om det vilar på en 

positivistisk vetenskapssyn. Anledningen att jag inte översätter begreppet är att det får en annan innebörd då. 

Svarta lådan refererar ofta till färdskrivaren på ett flygplan bl.a med uppgiften att användas i haveriutredningar, 

därmed blir betydelsen den motsatta – att förstå vad som hänt. 
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utvecklingen av nätverk och system, innehållet i interaktionen, nyckelmekanismerna i 

innovationsprocessen (som tillitsskapande eller lärande) blivit förbisedda. Lundvall (2006) 

menar att lärandet i interaktionen mellan producent och användare har en nyckelroll i 

innovationsekonomin. 

 

Under de senaste åren har vi sett en utveckling av innovationsforskningen där man försöker 

synliggöra interaktionen och understryker den relationella aspekten i innovationsprocessen. 

Denna trend syns hos Von Hippel (2005) som beskriver en utveckling från en 

tillverkningscentrerad innovationsprocess till en användarorienterad process. Von Hippel 

menar att en så stor andel som upp till 40 procent av användarna, lead-users, kan vara 

involverade i att modifiera och utveckla produkter eller service. Von Hippel drar också 

paralleller till Porters The Competitive Advantage of Nations och menar att avancerade lead-

user är nödvändiga för ett lands globala konkurrenskraft. Chesbrough utgår från den ökande 

globaliseringen för behovet av en reviderad innovationsprocess inom företagen och kallar 

detta för Open innovation (2006). Open innovation öppnar upp innovationsprocessen och 

ställer krav på företagen att arbeta både utifrån och in och inifrån och ut i 

innovationsprocessen.  

 

Bidhé (2008) ser innovation som en iterativ process och menar att i en globaliserad värld är 

förmågan till samverkan mellan producenter och avancerade användare och krävande kunder 

är minst lika viktigt för ett lands innovationsförmåga som dess förmåga att genomföra 

avancerad research. Liknande tankar återfinns i Lundvalls senare arbeten (2007) där han 

skiljer på två sorters lärande: STI-lärande som är processen att länka vetenskap och teknologi 

till innovation och DUI-lärande som är det lärande som sker genom görande, användande och 

interaktion. Lundvall menar att det faktum att vetenskap och kodifierad kunskap har kommit 

att bli allt viktigare för allt fler företag i olika industrier, betyder inte att erfarenhetsbaserat 

lärande och tyst kunskap blivit mindre viktigt för innovation.  

 

Fyra perspektiv  

Utifrån dessa olika forskningsperspektiv på innovation kan man se ett tydligt mönster att man 

försöker angripa problemet från olika vinklar och olika föreställningar kring vad som driver 

innovation. Jag förstår detta som olika aspekter, i enlighet med Asplund (1970), på innovation 

och avser att fördjupa mig hur det har gjorts inom ramen för den avgränsning som jag här 

beskriver.  

 

Schumpeter inleder den avgränsning som jag har gjort här med ett perspektiv som fokuserar 

entreprenören som både utvecklar innovation på marknaden och skapar nya företag (Lundvall 

2007). Schumpeter räknas som en portalfigur både för innovationsforskningen och 

entreprenörsforskningen, men hans teorier har utvecklats i två parallella spår. 

Innovationsforskningen har i mycket handlat om innovationen och processen medan 

entreprenörskapforskningen försöker förstå entreprenören. Detta ser jag som två olika sätt att 

förstå och förklara innovation som mynnar ut i en betoning på vad som är innovativt i 

innovationsforskningen och en betoning på vem som är innovativ i 

entreprenörskapsforskningen.  

 

Forskningen har olika fokus på och betonar olika perspektiv på innovation. Jag tolkar det som 

att de har en differentierad syn på var aspekten på innovation läggs inom de olika 

forskningsperspektiven. En mycket enkel bild kan göras genom att dela in dessa olika 

aspekter i individ, organisation, struktur och relation. För andra, delvis överlappande 
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indelningar av innovationsforskning se t.ex Rothwell (1992) Sundbo (1998) Frankelius (2005) 

och Lavén (2008). 

Tabell 1 Fyra perspektiv på innovation 

Perspektiv på innovation Viktiga drag i teorin Portalfigur 

individ Entreprenören som innovatör, 

den enskilde individens 

förmåga att skapa  

Schumpeter I 

Organisation Det som sker i företaget är det 

viktiga. Fokus på 

innovationsprocessen 

Schumpeter II 

Struktur Systemsyn på innovation, 

statens roll betonas, ofta en 

aggregerad nivå, nationell 

eller regional 

Lundvall, Edquist, 

Porter 

Relation Krävande kunder och/eller 

avancerade användares 

betydelse lyfts fram som 

viktig för innovation 

Von Hippel,  

 

 

…Och några till 

I förra avsnittet jag gick jag igenom fyra aspekter eller perspektiv på innovation som jag ser 

som rådande under de senaste hundra åren, och som kan ha influerat innovationspolitiken. I 

sin diskursanalys av entreprenörskapsforskningen referar Ahl till Foucault och kallar sin 

genomgång av portalfigurerna i entreprenörskapsforskningen för ”founding fathers and 

foundational texts” och det menar jag kan ses som en beskrivning av förra avsnittet i denna 

uppsats. Vidare säger Ahl att det är lika viktigt att ta reda på vad som exkluderas och vad är 

det som inte sägs och vad är det som inte kan sägas samt om det finns motstridiga röster som 

tecken på spänningspunkter (Ahl, 2004). I detta avsnitt är avsikten att visa på några möjliga 

spänningspunkter inom innovationsområdet.  

 

Som vi såg i förra avsnittet finns det sådana röster inom den rådande innovationsdiskursen, 

som Lundvalls kritik mot hur innovationssystemperspektivet förvanskats i sin resa från 

forskning till policy eller Miettinens kritik av innovationssystemforskningen i det att det 

faktiskt inte studerar lärande. I detta avsnitt är avsikten att undersöka det som finns utanför 

den rådande diskursen, både vilka andra perspektiv eller aspekter som finns men som inte 

lyfts fram, men också diskutera vad det är som inte sägs.  Detta blir ett en del i att försöka 

förstå vad innovation betyder. Ergo, i innebörden att faktiskt förstå vad betyder innovation. 

Inte förstå i bemärkelsen vad betyder innovation för tillväxt, eller vad betyder innovation för 

företagets konkurrenskraft. Utan just vad betyder innovation och vilka aspekter kan vi lägga 

på innovation, för att utveckla vilka konsekvenser olika perspektiv på innovation får.  

 

Inom det närliggande området entreprenörskapsforskningen finns det en diskussion kring hur 

begreppet entreprenör kan förstås och tolkas (Se t.ex. Ahl 2004, Berglund, 2007). Berglund 

menar att man inom entreprenörskapets huvudfåra ofta verkar se en tydlig definition av 

entreprenörskapet som en nödvändig åtgärd för att förstå fenomenet, men att det finns tunna 

och tjocka trådar som inte kommunicerar med varandra. Berglund beskriver dessa trådar i den 

meningen ”kommunikationstrådar” – olika diskursiva trådar som alla tillämpar 
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entreprenörskap som nyckelbegrepp men som skiljer sig väsentligt på vissa punkter. Dels 

finns de tjocka trådarna som tydligt definierar entreprenörskap och dels finns de tunna 

trådarna, som istället försöker säga något om entreprenörskapet genom att inta alternativa 

teoretiska utgångspunkter. Genom att dessa trådar sällan möts, eller vävs samman, 

osynliggörs de för givet tagna antaganden som görs om entreprenörskap (2007). Berglund 

menar också att det därmed inte heller skapas någon större debatt inom området. Jag menar 

dock att det inom entreprenörskapforskningen finns en debatt, medan det inom 

innovationsteoriområdet, så vitt jag känner till, inte pågår samma diskussion och 

problematiserande av forskningen. En intäkt för detta påstående är att det inte har varit möjligt 

att hitta forskningsartiklar som diskuterar diskursen inom innovationsforskningen (sökning i 

ELIN-databasen, 090820). 

 

Berglund skriver i sin avhandling om entreprenörskapsdiskursen att språket är en komplicerad 

affär och istället för att slå fast vad begreppet entreprenörskap betyder, öppnar hon upp för 

dess olika betydelser. Johansson (2010) menar att Schumpeter såg ekonomisk utveckling och 

innovation som något som relaterade till produkter och tillverkningsindustrin och menar att 

den relativt snäva syn som Schumpeter har på entreprenören har påverkat 

entreprenörskapsdiskursen. Johansson menar att den rådande diskursen inom 

entreprenörskapsteorin motverkar mobilisering av entreprenörskap genom att det inte 

uppmuntrar individen att bidra till förändring (Johansson, 2010).  På samma sätt menar jag att 

de rådande diskurserna inom innovationsforskningen blir både begränsade, och begränsande. 

 

Frankelius påminner oss om att innovationer behöver göras inom en rad samhällsområden. 

Han ser det som att det innovativa innehållet kan handla om nya metoder, produkter, 

produktionsprocesser, tjänstekoncept, teknologier upplevelser, litterära skapelser, 

pedagogiska metoder och mycket annat (2005). Det är alltså en mycket bred definition på vad 

som är en innovation. Men samtidigt lägger han betoning på att ett fenomen ska vara 

kommersialiserad för att definieras som en innovation, vilket jag menar gör att han ändå 

snävar in konceptet. Frankelius gör med hjälp av Flecks teori om tankestilar en analys av 

diskursen inom innovationsforskning och menar att vi är på väg mot en tredje generations 

innovationsperspektiv som mer betonar andra samhällssektorer framför privata företag, 

människor framför teknik, värde för användaren före en framtagen produkt etc (2005).  

 

Ett annat perspektiv på innovation erbjuder Harrisson och Laberge (2002) som synliggör hur 

innovation konstitueras och vilken form den tar genom att följa argumentationskedjan och 

responsen på den hos de involverade aktörerna. De menar att innovation, i meningen disparata 

element som förs samman, sprids i nätverk genom att genom att olika typer av argument 

avvänds i kombination, vilket kan betyda att lockande eller övertalning kan kombineras med 

mer maktorienterade metoder. Författarna menar att innovation kräver omfördelning av makt i 

organisationer. Jag tolkar det som att för att förstå huruvida en innovation får genomslag eller 

inte bör också man förstå maktrelationer och hur de utmanas genom innovationsprocessen. 

Vidare ser författarna aktörerna, som jag här förstår som individerna, som utgångspunkten för 

innovation. De medverkar i, eller motverkar, processen, de försvarar sina intressen eller 

erbjuder lösningar (Harrisson och Laberge).  

 

Att den sociala interaktionen som Harrisson och Laberge betonar ofta underskattas visar Kline 

och Pinch (1999). De tar cykeln som exempel och diskuterar hur utvecklingen av en produkt 

påverkas av vilken innebörd av den som konstrueras av gruppen, gruppen inkluderar i det här 

fallet både olika typer av användare men även icke-användare. Författarna menar dock själva 

att svagheten i deras teori utelämnar den sociala strukturen och maktrelationer där teknologisk 
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utveckling tar plats, på samma sätt utelämnar de den ömsesidiga relationen mellan artefakter 

och sociala grupper. De menar att det är viktiga att inte bara visa hur sociala grupper formar 

teknologin, utan också hur de sociala gruppernas identitet rekonstitueras i processen (Kline 

och Pinch). Med andra ord behöver man för att förstå innovation också förstå hur innovation 

påverkar både de som involveras och som exkluderas genom innovationen. Men behöver 

förstå vilka maktpositioner som utmanas och vilkas som förstärks för att förstå hur innovation 

både uppstår och sprids. Vilka som inkluderas och exkluderas i processen och hur de som inte 

inkluderas som användare, icke-användare, kan tänkas med- eller motverka i processen. 

Innovation är med andra ord, utifrån detta synsätt, i allra högsta grad en fråga om relationer 

mellan människor. 

 

Miettinen kritisera teorin kring innovationssystem och menar att det inte är tillräckligt att 

analysera strukturen på innovationsnätverk och system för att förstå deras dynamik. Det behövs 

också studier av interaktionen vid utvecklingen av nya produkter och processer. Studier av 

system och nätverk har lidit av en strukturell bias genom att beskrivningarna av system nöjt sig 

med att identifiera relevanta grupper av aktörer och deras roller i systemet. Därigenom har 

uppkomsten, förändringen och utvecklingen av nätverk och system, innehållet i interaktionen, 

nyckelmekanismerna i innovationsprocessen (som tillitsskapande eller lärande) blivit 

förbisedda (2002). 

 

I övrigt menar jag att innovationsforskningen stått relativt fri från ifrågasättande, men däremot 

har innovationspolitiken varit föremål för diskussion och ifrågasättande. Lindberg menar att 

innovationspolitiken som den ser ut ignorerar de sociala relationerna. Även Pettersson drar 

liknande slutsatser i sin genomgång av den nordiska innovationspolitiken och förtydligar att 

den svenska innovationspolitiken präglas av ett manligt ingenjörsideal och att de sektorer som 

räknas som starka ofta representeras av områden med fokus på teknisk eller naturvetenskaplig 

kunskap (2007). OECD-projektet Monitoring and Implementing National Innovations 

Policies undersökte hur olika länder samordnar sin innovationspolitik och förordade en 

bredare organisering (Governance of Innovation System, 2005). Andra perspektiv på 

innovationspolicy har på senare tid lyfts fram som En innovationspolitik för tjänster? som 

ITPS tagit fram (2009). 

 

Även internationellt kan vi se liknande utveckling. I Finland ser vi en utveckling mot en 

bredare innovationspolicy, vilket sammanslagningen av Tekes
2
 och Tykes

3
 delvis kan ses som 

en del av.  Ramstad som är knuten till både Tekes och Tykes diskuterar innovationspolicy 

som tar ett bredare perspektiv och stödjer både teknologisk och social innovation för att uppnå 

socialt hållbar tillväxt, men menar att social och organisatorisk innovation negligeras i 

innovationspolicy i de flesta europeiska länder (Ramstad, 2008). 

 

I Storbritannien har NESTA utvecklat termen Hidden innovation för att beskriva att 

innovationspolicy har haft en alltför snäv syn på innovation som i sin tur styr mot specifika 

industrier eller sektorer av ekonomin. Som en konsekvens av detta upplever man ett gap 

mellan vad forskning säger om innovation och den policy som utvecklats för att stödja den 

(http://www.nesta.org.uk/hidden-innovation/, 090824) 

 

                                                 
2
 Tekes kan sägas vara Finlands motsvarighet till Vinnova. Tekes finansierar avancerade forsknings- och 

utvecklingsprojekt och bidrar till företags utveckling 
3
 Programmet för utveckling av arbetslivet, Tykes, övergick i början av 2008  till Tekes. Avsikten var att i 

samband med grundandet av arbets- och näringsministeriet sammanslå innovationsverksamheten inom teknologi 

och arbetsorganisationer till en och samma helhet 

http://www.nesta.org.uk/hidden-innovation/
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Även på EU-nivå efterfrågas en bredare innovationsstrategi, där ”Esko Aho-rapporten”. 

Creating an Innovative Europe, har varit ett viktigt dokument. Enligt kommissionen måste EU 

bli ett innovationsbaserat samhälle, som understödjer alla typer av innovation.  

 

Det är således alldeles tydligt att diskursen inte är entydig, utan det finns en komplexitet inom 

både innovationsforskning och –policy. Vi kommer att få anledning att komma tillbaka till 

den komplexiteten i analysen. 
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Bilden av innovativa Sverige 

 

I Innovativa Sverige har man arbetat mycket med bilder och diskursanalysen täcker in även 

dessa. Eftersom språkets huvudfunktion är att representera så döper diskurser och sätter 

världen, även bilder konstituerar vår värld, enligt Börjesson och Palmblad (2007). Thörn 

menar att bilder kan ses som sociala koder som måste tolkas och är beroende på kontexten i 

vilka de blir till och eller i vilka de tolkas. En diskursanalys av bilder behöver utgå från bilden 

som språk för att försöka besvara frågan: Vad vill bilden egentligen säga? (Thörn, 2007).  

Bilder kan ses som metaforer, för att underlätta förståelsen, men samtidigt verkar normerande. 

Lakeoff och Johnsson (1980) menar att genom att många av de koncept som är viktiga för oss 

samtidigt är abstrakta eller otydligt avgränsade, hjälper metaforer oss att skapas mening 

genom andra koncept som vi lättare kan förstå. De menar att bruket av metaforer är en del av 

vårt dagliga tal och påverkar hur vi förstår, tänker och agerar. Enligt Lakeoff och Johnsson 

ges en menings betydelse av dess konceptuella struktur och visar att den konceptuella 

strukturen ofta är metaforisk till sin natur. Den konceptuella strukturen har sin grund i fysisk 

och kulturell erfarenhet. Förståelsen blir därför alltid påverkat av detta och därmed blir 

sanningen relativ i förhållande till det konceptuella systemet och de metaforer som skapat det. 

Med det som bakgrund menar jag att de bilder som Innovativa Sverige använder som 

metaforer inte är oberoende av den historiska och kulturella kontexten där valet av bilder 

gjorts. Ett tydligt exempel är bilden av växthuset som ofta återkommer som metafor för 

tillväxt i vår kultur. 

I strategin är alla kapitel illustrerade med olika växtmotiv, vilket är intressant. Lakeoff och 

Johnson menar att en vanlig metafor för idéer är just växter och när det gäller idéers liv och 

död är det särskilt tydligt att metaforen är en organism, människor eller växter (1980). Min 

tolkning är att, då en systemsyn på innovation fått stort genomslag, vill man i strategin 

synliggöra att det är ett organiskt system, till skillnad från ett tekniskt. Denna distinktion gör 

också tillväxt synlig, ett tekniskt system växer inte organiskt, man kan påverka prestanda i 

systemet, men delarna ändras inte. Denna betoning på det organiska systemet blir dock lite av 

en paradox då teknik, och i synnerhet teknisk forskning är det som betonas i strategin. En 

annan aspekt i detta är att växter inte utvecklar relation, de växer om de får ljus och vatten, 

men de behöver inte relationer för att överleva, som människan.  

En annan tolkning är att man väljer växter, istället för människor, just för att slippa ta 

ställning till vilka människor man visar, och kanske genom dessa bilder riskera att ge en snäv 

eller felaktig syn genom de valda bilderna. Men i detta sammanhang förstärker bilderna det 

som texten synliggör, att människan är frånvarande och struktur betonas. 

Det första intrycket av Innovativa Sverige är att det är frapperande att man har ansträngt sig 

för att illustrera tillväxt utan att visa människor. Dokumentets framsida har en himmelsblå 

bakgrund och upp ur ett öppnat fröskal växer en grafisk symbol, en stiliserad pil. Det är en 

grodd som växer. Pilen pekar på fyra blad, ett rött, ett gult, ett grönt och ett blått och bildar 

tillsammans med ”grodden” en blomma. Dessa färger återkommer på flera ställen i 

dokumentet och dessa färger symboliserar varsitt fokusområde i strategin, rött för 

kunskapsbas för innovation, blått för näringsliv, grönt för offentliga investeringar och gult för 

innovativa människor. Bilden förmedlar både en parallell till tillväxt med grodden, men också 

att man inte riktigt litar på naturen eftersom det som kommer hur grodden är tillväxtpil. På 

omslaget står det också som underrubrik – en strategi för tillväxt genom förnyelse, vilket 



 21 

också kan knyta an till grodden. Här sår vi nytt, men myllan saknas. Associationen går till den 

krasse barn sår på bomull, snabb tillväxt men inte så uthålligt. 

 

 

 

 

 

 

  

Bild  1. Framsida Innovativa Sverige 
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Bilder används för att understryka rubrikerna i de 

olika avsnitten, Bakgrund illustreras med ett 

genomsnitt av en gräsmatta så att vi ser 

gräsrötterna. Precis som en gräsmatta i någon 

mån bildar bakgrund till trädgården. Gräsmattan 

ger associationer till det som är tåligt, och 

samtidigt utsatt för slitage. Den är en av de 

hållbara växterna i trädgården, men är kanske 

lågt värderad och egentligen den växt som kräver 

mest skötsel. Här finns myllan, grunden för den 

förnyelse som strategin ska åstadkomma.  

Samtidigt betyder det ju att marken ligger för  

öppen dager och är oskyddad. 

 

Rubriken Sverige har ett gott utgångsläge delar 

uppslag med en gammal och frodig ek. Bilden 

kan tolkas som att man vill visa på hur 

långsiktighet och hårt slit har lönat sig, 

långsiktigheten i att plantera en ek som virke för 

vad du tror att dina barnbarnsbarn kommer att 

behöva bygga. Det hårda slitet som ger lön för 

mödan först efter lång tid symboliseras av en 

stengärdsgård, som har byggts upp av de stenar 

som vänts upp av plogen under många timmars 

plöjning. Långsiktigheten kan dock här sättas 

emot flexibiliteten, för vem behöver egentligen 

den här eken, mer än till fägring idag. När den 

planterades var syftet kanske att den skulle bli 

virke till ett stort skepp om flera hundra år – 

långsiktigt men inte så flexibelt. 

        Vilket kanske återspeglas på nästa uppslag där  

eken ersätts den med en brandgul, vacker 

tigerlilja i piskande regn flankerad av rubriken 

..men förutsättningarna förändras. Vilket kan 

tolkas som att vi har stått starka men kanske 

mindra flexibla till en ny tid där vår styrka 

prövas men där vi har en annan flexibilitet. 

Regnet kan då tolkas som den ökande 

konkurrens som strategin i betonar starkt och 

som innovation verkar vara botemedlet mot. 

Bild  2. Bakgrund 

Bild  3. Sverige har ett gott utgångsläge 

Bild  4. ..men förutsättningarna förändras 
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En innovationsstrategi för Sverige är rubriken 

som åskådliggörs med ett växthus omgivet av 

frodig grönska, på bilden ryms också välanvända 

men hela trädgårdsredskap. Växthuset som 

strategin, verktygen är de insatser som 

regeringen kan sätta in för att stödja innovation, 

men var är trädgårdsmästaren? Denna blir 

signifikant för utgångspunkten för denna text – 

att identifiera vem som är innovativ. Här finns 

alla förutsättningar på plats - struktur och 

verktyg. Men själva innovationen blir en ”black 

box”. Innovatören lyckas inte synliggöras. 

 

 

Avsnittet en kunskapsbas för innovation går i rött 

på rubriker och bilden visar en bädd med nya 

plantor märkta med sina latinska namn. Det är 

detta som ska bädda för innovation, och fokus för 

kapitlet är kunskap. Med tanke på att individen, 

den lärande människan är så pass frånvarande i 

strategin år det en paradox att kunskap betonas så 

starkt. Men återigen så är det denna svarta låda 

som spökar, med fokus på det som ska 

åstadkommas, kunskap, medan processen för att 

nå dit, lärande, hamnar i skuggan. 

 

 

Avsnittet Ett innovativt näringsliv går i blått och 

symboliseras av en bukett med livskraftiga, 

härdiga ”torparblommor” som pion, lupiner, 

styvmorsvioler och astrar i blandade färger. Det 

kan tolkas som att här får alla blommor blomma 

och heterogenitet uppmuntras. Men är det så? 

Det är blommor som kan ses som typiskt 

svenska, förknippade med folklighet och med en 

doft av svunnen tid. En tid där skilda villkor 

gällde mellan klasser, men blommor som dessa 

hade alla med en bit mark råd att skaffa. Men det 

är blommor som är förknippade med en särskild 

klass och med en särskild nationalitet, den  

svenska. 

 

Bild  5. En innovationsstrategi för Sverige 

Bild  6. En kunskapsbas för innovation 

Bild  7. Ett innovativt näringsliv 
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I avsnittet Innovativa offentliga investeringar 

tonas färgprakten ner och den gröna färgen får 

genomsyra både rubrik och bild, som visar gröna 

krukväxter i enkla, vita krukor som får vattnas 

via tunna slangar från en lika enkelt designad 

glasskål. Tankarna förs till en ren miljö där 

näringen tillförs på ett distanserat och hygieniskt 

sätt. Den diskurs som tonar fram i Strategin är att 

staten ses som innovativ, blir återigen synlig. 

Den diskursen stärks genom en bild där 

blommorna (företagen) verkar vara beroende av 

slangar med vatten eller näringslösning 

(transaktioner av externa medel) för att genera 

tillväxt. En annan bild som förmedlas är det 

naturvetenskapliga idealet, där mätbarhet och 

kontroll betonas. 

 

 

Avsnittet Innovativa människor illustreras med 

gult i rubrik, precis som i bilden som suddigt 

återger en gul blomma som förgrund med fokus 

på en liten lila viol. Är denna lilla blyga viol den 

som är innovativ i Innovativa Sverige? Denna 

bild förstärker intrycket av att individen inte ses 

som viktig i strategin, utan står i bakgrunden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det avslutande avsnittet Så går vi vidare får 

symboliseras av en utblommad maskros vars 

frön sprids i vinden. Maskrosen är en livskraftig 

blomma som sprider sig som ett ogräs, men för 

att sprida sina frön måste den först vissna ner. Är 

det Schumpeters kreativa förstörelse som 

illustreras i denna bild?  

  

Bild  8. Innovativa offentliga investeringar 

Bild  9. Innovativa människor 

Bild  10. Så går vi vidare 
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Vem är innovativ i Innovativa Sverige 

Mot bakgrund av denna bild av Innovativa Sverige kommer detta avsnitt beskriva texten och 

hur den konstruerar en diskurs om vem som är innovativ i Innovativa Sverige. Jag kommer i 

min tolkning att förhålla mig till diskursen på tre nivåer i enlighet med Alvesson och 

Sköldberg (2008): 

  

 Den diskursiva nivån, där språkanvändandet utgör fenomenet i sig. På den diskursiva 

nivån är fokus på språkanvändandet. Det betyder att jag i den diskursiva nivån 

kommer att fokusera på vilka ord som används för att beskriva innovation i 

innovationspolitiken  

 Föreställningsnivån, där forskaren uttalar sig om föreställningar, värderingar, 

trossatser, idéer, fantasier och innebörder utifrån en tolkning av utsagor.  

 Handlings- och förhållandenivån, där forskningen uttalar sig om relationer, händelser, 

sociala mönster och strukturer som inte kan reduceras till enbart språk.  

 

För att läsbarhet och för läsförståelsen väljer jag att inleda med handlings- och 

förhållandenivå för att sätta strategin i en kontext, därefter fortsätter jag den med diskursiva 

nivån och föreställningsnivån. Utifrån den teoretiska genomgången av innovationslitteratur 

identifierades fyra olika aspekter på innovation. Dessa fyra aspekter har jag använt som 

utgångspunkt för att identifiera relevanta sökord i texten i Innovativa Sverige. 

 

Perspektiv på innovation Viktiga drag i teorin Fokus 

individ Entreprenören som innovatör, 

den enskilde individens 

förmåga att skapa  

Innovatören eller 

entreprenören 

Organisation Det som sker i företaget är det 

viktiga. Fokus på 

innovationsprocessen 

innovationsprocessen 

t.ex. i företag 

Struktur Systemsyn på innovation, 

statens roll betonas, ofta en 

aggregerad nivå, nationell 

eller regional 

Den aggregerade 

nivån 

Relation Krävande kunder och/eller 

avancerade användares 

betydelse lyfts fram som 

viktig för innovation 

Interaktion t.ex kund 

eller användare som 

betydelsefulla för 

innovationen 

 

Handlings- och förhållandenivån 

På denna nivå är avsikten att uttala sig om relationer, händelser, sociala mönster och 

strukturer som inte kan reduceras till enbart språk. Jag använder strategin Innovativa Sverige 

för en diskursanalys av Sveriges innovationspolitik av två orsaker. För det första var 

processen, enligt intervjuer som genomfördes i en studie av Sveriges innovationspolitik, att 

utveckla strategin lika viktigt som det slutliga dokumentet genom att den bidrog till en 

gemensam förståelse av innovation och hur en policy som ska underlätta innovation bör 

organiseras. (Granat Thorslund et al 2006). För det andra, även om strategin publicerades 

redan 2004 är det fortfarande det policydokument som bäst beskriver de innovationspolitiska 

tankarna och har också använts i andra studier av innovationspolitik (Pettersson, 2007).  
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Termen innovationspolitik nämns första gången i en proposition ”Vissa organisationsfrågor i 

innovationspolitiken (Prop 1999/2000:71) Strategin togs fram i ett sammanhang då 

innovationspolitik ännu var relativt frånvarande och där utvecklingen istället rört sig i två 

parallella spår, tillväxtpolitik och forskningspolitik. Det är delvis en konsekvens av en 

uppdelning av ansvaret för frågorna på två olika departement, näringsdepartement och 

utbildningsdepartement och därtill hörande myndigheter (Granat Thorslund et al, 2006). 

Enligt samma författare var Innovativa Sverige ett mycket viktigt steg i en utveckling mot en 

innovationspolitik, och arbetet med strategin var viktig för att skapa en gemensam syn och en 

politisk samordning när det gäller innovation. Sveriges innovationsstrategi, ”Innovativa 

Sverige”, lanserades år 2004. Där kan utläsas vad regeringen förefaller anse vara de viktigaste 

policyåtgärderna inom innovationspolitik. Strategin lyfter fram fyra prioriterade områden för 

åtgärder och satsningar: 

 

 kunskapsbas för innovation 

 innovativt näringsliv 

 innovativa offentliga investeringar 

 innovativa människor 

 

Men samtidigt som strategin lyfts fram, inte så mycket som policydokument som den process 

framtagandet av dokumentet medförde, så påpekas också att finansministern med sitt 

övergripande samordningsansvar, inte deltog i processen och strategin tilldelades inte heller 

några resurser (ibid). I anslutning till strategin lyftes ett antal områden fram i strategiska 

program, dessa var: 

· Flyg- och rymdindustrin 

· Metallurgiindustrin 

· Fordonsindustrin 

· Skogs- och träindustrin  

· Läkemedels-, bioteknik och medicinteknikindustrin 

· IT- och telekombranschen 

Som situationen ser ut idag verkar dock strategin ha fallit i glömska i och med 

regeringsskiftet. På regeringens hemsida har de flesta sidor som rör Innovativa Sverige inte 

uppdaterats sedan hösten 2006 (http://www.regeringen.se/sb/d/6814). Men avsikten här är att 

undersöka den innovationspolitiska diskursen. Enligt Foucault uppstår diskurser i, och ordnar 

världen genom, ett antal procedurer, där utestängning är centralt (i Wreder 2005). Genom att 

diskursen inkluderar vissa utsagor och utestänger andra, styr diskursen både vad vi kan göra 

och säga inom en diskurs. Vissa handlingar och utsagor är accepterade medan andra är 

exkluderade och blir därmed omöjliga att utföra utan att betraktas som avvikande. Med det 

som utgångspunkt är det oväsentligt huruvida Innovativa är ett aktivt policydokument eller 

inte, den kan ändå sägas spegla en rådande diskurs inom innovationspolitiken vid det tillfället. 

En diskurs som har styrt vilka utsagor som har varit möjliga att göra inom området. 

Dokumentet kan därmed ses som en utsaga i den då rådande innovationspolitiska diskursen.  

Ahl refererar till Swales ”discourse community” i sin analys av forskningsartiklar som 

fokuserar kvinnligt entreprenörskap (2004). En sådan ”discourse community” definieras som 

en sammanslutning med ett antal brett överenskomna gemensamma mål, har mekanismer för 

interaktion mellan medlemmar för information och feedback. Gruppen använder ett eller fler 

genres för att kommunicera sina avsikter. Gruppen har en adekvat kompetens och expertis 

http://www.regeringen.se/sb/d/6814
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inom diskursen. Ahl använder begreppet ”discourse community” för att beskriva de grupper 

av personer som ingår i de granskningskommittéer i de forskningsjournaler varifrån hon 

hämtar de artiklar hon gör sin diskursanalys på (Ahl, 2004). I detta fall menar jag att 

Innovativa Sverige inte bara kan förstås som ett policydokument, utan också blir ett utryck för 

den rådande diskursen inom en sådan ”discourse community”. En ”discourse community” 

som i Ahls (2004) definition är de praktiker som formar en grupp av människor, som i sin tur 

styr diskursen.  

Den diskursiva nivån  

På den diskursiva nivån är språkanvändandet i fokus. Det betyder att jag i den diskursiva 

nivån kommer att inrikta mig på vilka ord som används för att beskriva innovation i 

innovationspolitiken  

Inledningsvis räknades helt enkelt ord i dokumentet för att identifiera vad som betonas i 

strategin. Det övergripande intrycket från den analys är, inte helt förvånande, att innovation 

(69) är det som är fokus i denna strategi, vidare betonas produkter (71) före tjänster (39). 

Innovatören (2) eller entreprenören (2) lyfts inte fram som av betydelse för innovation och på 

det hela nämns människan (2) eller individen (1) väldigt lite i strategin, hon och han påträffas 

ingen gång. Företag, däremot, ger 179 träffar medan entreprenörskap ger 13 träffar. 

 

Samspel (28) och samverkan (24) betonas, medan relationer (7) ges en mindre betydelse. Men 

viktigare än samspel och samverkan framstår konkurrens (63). System (45) nämns i många 

olika sammanhang varav nio gånger i innovationssystem vilket är lika många gånger som 

kluster. Kunskap och lärande betonas i forskning kring innovationssystem, men i strategin 

ligger tyngdpunkten på kunskap (114) fram, däremot får lärandet (7) inte samma utrymme. 

 

Tabell 2.  Sökord i Innovativa Sverige 

Sökord Antal träffar  

företag 179  

kunskap 114  

produkt 71  

innovation 67  

konkurrens 63  

system 45  

tjänst 39  

samspel 28  

samverkan 24  

process 18  

entreprenörskap 13  

innovationssystem  9  

kluster 9  

relationer 7  

lärande 7  

innovatör 2  

entreprenör 2  

människa 2  

individ 1  

han 0  

hon 0  
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Utifrån den teoretiska genomgång av innovationsforskningen som jag gjorde inledningsvis 

identifierades fyra olika aspekter eller perspektiv på innovation, individen, organisation, 

system och relationer. Asplund skriver i Om undran inför samhället om olika sätt att se, och 

knyter an till Wittgensteins fråga om finns det människor som saknar förmågan att se 

någonting som någonting – aspektblinda.  Asplund menar att rutinvetenskapen, med belägg 

och kvitton är nödvändig, men avslutar med att ”i begynnelsen var aspektseendet”. Det tolkar 

jag som att han menar att vi alltid ser någonting som någonting när vi försöker förstå ett 

socialt fenomen, i detta fall innovation. Jag tar det som utgångspunkt och menar att 

forskningen speglar olika aspekter eller perspektiv på att förstå och förklara innovation. 

Sammanfattningsvis, från denna analys tolkar jag det som att i Innovativa Sverige har en 

systemorienterad syn på innovation fått stort genomslag, medan det perspektiv på innovation 

som jag kopplar till Schumpeter I, entreprenören, inte verkar ha fått genomslag i den 

innovationspolitiska retoriken. Överhuvudtaget är människan väldigt frånvarande i strategin. 

Det som däremot verkar betonas och som jag kopplar till perspektiv på organisation är 

företaget i olika sammanhang. Det kan tolkas som att även entreprenörskapsparadigmet ges 

stort utrymme i enlighet med vissa entreprenörskapsteorier som starkt kopplar 

entreprenörskapet till företagandet (Landström 2005).  

 

En intressant koppling är till den mer systemorienterade innovationsteorin är det fokus som 

läggs på kunskap i strategin, medan lärandet nämns i betydligt mindre utsträckning. Miettinens 

kritik mot innovationssystemteorin var ju att man fokuserar systemet och lämnar individens 

roll outforskad (2002) och att lärandet tenderar att bli en ”black box”. Det verkar alltså att detta 

också överförs på innovationspolitiken. Lundvall betonade ju att den ursprungliga teorin har 

förvanskats (2006) och ser innovationssystemet som ett socialt system, då den centrala 

aspekten är lärande vilket är en social aktivitet som kräver interaktion mellan människor 

(1992). Denna förvanskning verkar då ha överförts på politiken också genom att den sociala 

aspekten utelämnas.  

 

På samma sätt kan man utifrån entreprenörskapsteoretisk bakgrund tolka det som att samma 

”black box” också skapas i strategin inom detta område, genom att företag betonas medan 

entreprenörens roll lämnas i stor utsträckning utanför.  

 

Föreställningsnivån  

På denna nivå gör jag en tolkning om föreställningar, värderingar, trossatser, idéer, fantasier 

och innebörder utifrån de utsagor som framförs i dokumentet. Inledningsvis räknades ord för 

att undersöka var fokus i strategin låg, nu avser jag att fördjupa mig i vad som ligger bakom 

de ord jag räknade i förra avsnittet. Fördjupningen kommer främst att ligga på de ord som 

betonats i strategin, men avsikten är också att återkoppla till de fyra perspektiv på innovation 

som är utgångspunkt för diskursanalysen. Jag inleder med att titta närmare på de tre ord som 

betonas starkast i strategin; innovation, företag och kunskap. 

 

Innovation i Innovativa Sverige 

Eftersom innovation är fokus här så inleder jag med att försöka hitta vilka utsagor strategin 

gör om innovation, innovation som process eller resultat. Här utelämnas sammanbyggda ord 

som innovationssystem, innovationsstrategin etc.  

I denna fördjupade analys indelas uttalanden om innovation under fyra olika frågor för att 

undersöka hur strategin besvarar dem. 
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1. Hur uppstår innovation? 

2. Vad är innovation? 

3. Vem är innovativ? 

4. Varför ska vi vara innovativa? 

  

Tabell 3. Innovation i Innovativa Sverige 

Hur uppstår innovation Vad är innovation Vem är innovativ Varför ska vi innovera 

Vad ser strategin som 

viktiga förutsättningar för 

innovation 

Hur beskrivs 

innovation i strategin 

Vem, vad eller vilka 

innoverar i strategin 

Vad ska innovationer leda 

till enligt strategin 

Antal utsagor:15 Antal utsagor: 3 Antal utsagor: 8 Antal utsagor: 6 

 

Hur uppstår innovation i innovativa Sverige 

Om det skulle finnas en korrelation mellan hur ofta uttalanden återkommer och hur viktigt det 

är, så verkar det viktigast att utveckla hur innovation uppstå, där jag återfinner 15 av 

uttalanden som beskriver innovation. Här betonas att ”gott innovationsklimat skapar 

förutsättningar för att kunskap och entreprenörskap ska leda till nya varor och tjänster, eller 

till nya sätt att producera” men betonar att ”varken marknadskrafter eller politik kan själva 

skapa fler innovationer”.  

 

Kunskap betonas under detta avsnitt i uttalanden som ”för att lägga grunden till en god 

förmåga till innovation i näringsliv och offentlig verksamhet behövs en stark och profilerad 

kunskapsbas” och här skymtar vår människa fram i ”den enskilda människan finns 

erfarenhet, kunskap och kompetens som i samspelet med nya miljöer kan bidra till nytänkande 

och innovationer”. Både forskning och utveckling och livslångt lärande ses som viktiga 

förutsättningar för innovation, vilket går i linje med Lundvalls tankar om STI-lärande och 

DUI-lärande. Samspel och risktagande är andra aspekter ses som förutsättningar för att 

innovation ska uppstå. Samtidigt så är det samspel med miljöer som betonas medan relationer 

och samspel mellan människor osynliggörs. Detta blir en paradox eftersom forskningen kring 

innovationssystem som strategin starkt har tagit intryck av betonar, som vi har sett, just de 

sociala relationerna för lärandet. 

 

Statens roll betonas genom att offentliga investeringar och upphandlingar betonas och genom 

uttalande som ”ändamålsenliga spelregler för att därigenom skapa incitament för 

innovation”.  

 

Ur detta perspektiv beskrivs staten som en möjliggörare som underlättar innovation genom att 

skapa förutsättningar för entreprenörskap eller incitament för innovation. Samma betydelse 

framkommer implicit i uttalanden om den kunskapsbas som krävs för innovation, men här 

tydliggörs också att vare sig marknadskrafter eller politik själva skapar innovationer, utan det 

är människan i samspel med nya miljöer som gör det.  
 

Vad är innovation i Innovativa Sverige 

 

Mindre fokus lägger strategin på vad innovation är och här återfinns tre av citaten. Den mest 

övergripande definitionen finner jag i följande uttalande:  

”Innovation innebär att kunskap omvandlas till nya produkter, som kan vara både varor och 

tjänster eller kombinationer av dessa. Innovationer kan också vara nya sätt att designa, 
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producera och marknadsföra befintliga produkter.” Jag menar att forskningens betydelse 

betonas i att innovation ofta är ”baserad på forskning och utveckling, men många gånger 

handlar det också om nya kombinationer av existerande kunskap” och ännu starkare i att 

”många innovationer och tekniska nyheter har sitt ursprung i akademisk forskning” 

 

I detta avsnitt synliggörs den betoning på produkter och teknisk forskning som 

innovationspolitiken av kritiserats för i andra studier (se t.ex Lindberg 2008 eller Pettersson 

2007). Innovationer som jag förstår det från Innovativa Sverige handlar främst om 

produktinnovationer, ofta med ursprung från forskningssfären, och med betoning på teknik. 

Bredare definitioner på innovation som jag tidigare diskuterat som nya metoder, produkter, 

produktionsprocesser, tjänstekoncept, teknologier, upplevelser, litterära skapelser, pedagogisk 

metoder diskuteras inte. Inte heller lyfts tjänsteinnovationer fram i texten. 

 

Vem är innovativ i Innovativa Sverige 

Under nästa fråga undersöker jag vem eller vad strategin ser som drivande av innovation. 

Även här återfinns förklaringen på en mycket aggregerad nivå, i två av citaten är det Sverige 

som beskrivs som innovativt. Både genom att man ”ledande internationella undersökningar 

om villkoren för företagande, innovationer och framtida tillväxt rankas Sverige högst eller 

bland de främsta i världen” eller i det att när ”EU betygsätter innovationskraft hamnar 

Sverige i tätposition”. Dessa citat antyder också ett konkurrensförhållande när det gäller 

innovationsförmåga – att innovation är något man kan leda i. 

 

I nästa starka diskurs för att förstå vem som ses innovativ i strategin ligger betoningen på 

staten eller den offentliga sektorn som innovationsdrivare. Här betonas att ”det är viktigt att 

staten, kommuner och landsting bidrar till ökad innovations- och konkurrenskraft för en 

hållbar tillväxt samtidigt som de använder sig av innovation och förnyelse i de egna 

verksamheterna för att bättre tillgodose samhälleliga behov”. Statens finansieringsroll för 

innovation understryks i citat som ”Staten har till exempel bidragit till innovation och 

utveckling av miljöanpassade lösningar genom lokala investeringsprogram och 

klimatinvesteringsprogram”. Det gäller också offentliga aktörer generellt som ”bör arbeta 

ännu mer aktivt med att främja hållbar tillväxt och förnyelse genom väl fungerande regelverk 

som förutom att vara ändamålsenliga även tar hänsyn till effekterna på innovation och 

därmed tillväxt”. 

 

Inom mer avgränsade områden lyfts fram att staten ”genom sitt huvudansvar för att 

tillhandahålla transportinfrastruktur har … en mycket viktig roll i att verka för innovationer 

inom transportområdet” och ”bör utnyttja sitt starka engagemang inom infrastruktursektorn 

för att utveckla effektiva system för transport och logistik och därmed främja förnyelse och 

innovation”. 

 

Det enda aktör utöver staten som lyfts fram i relation till innovation är faktiskt små och 

medelstora företag. Där menar strategin att ”små och kunskapsintensiva företag står för en 

stor del av innovationerna och är viktiga för att skapa nya jobb”. 

 

Det är en strakt aggregerad nivå som framskrivs i strategin, där fokus ligger på organisationer, 

inte individer och relationerna dem emellan. I synnerhet betonas statens och det offentligas 

roll. Denna starka betoning på staten blir en motsägelse mot uttalanden som att varken 

marknadskrafter eller politik kan själva skapa fler innovationer och staten som möjliggörare, 

inte utförare, som underlättar innovation genom att skapa förutsättningar för entreprenörskap 

eller incitament för innovation. 
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På samma sätt blir betoningen på små och kunskapsintensiva företag som de som står för en 

stor del av innovationerna i strategin något av en paradox om man ser till de branscher som 

lyftes fram i anslutning till strategin snarare främst är de som är förknippade med våra större 

och mer etablerade företag. Den fråga som uppstår är då varför man då inte valde de 

branscher som främst innehåller de små och kunskapsintensiva företagen. Betoningen på 

företag som innovationsdrivare kan ses som en betoning på entreprenörskapsdiskursen, vilken 

dock inte tonar fram starkt i övrigt. 

 

Varför ska vi innovera enligt Innovativa Sverige 

Under denna rubrik är avsikten att förstå vad syftet med innovation är. Vad vill man 

åstadkomma med innovation och varför är det viktigt att öka innovationsförmågan. Även här 

återfinns något av den tävling som innovation verkar vara en del av genom följande citat som 

belyser själva syftet med att ta fram strategin: ”Strategin syftar till att etablera en offensiv 

agenda som pekar ut några prioriterade områden där vi i Sverige kan förbättra 

förutsättningarna för innovation och därmed slå vakt om vårt försprång”. I strategin ges 

också utrymme för en delvis annan syn som menar att ”Innovation är den viktigaste källan till 

produktivitetsförbättringar på lång sikt och därmed för tillväxt och välstånd i Sverige”. Även 

företagens roll i detta betonas i ” Innovationer ger företagen förutsättningar att konkurrera 

framgångsrikt på internationella marknader. Innovationer ger också nya och bättre sätt att 

tillgodose samhälleliga behov”. 

 

Det är en något dubbel bild som tonar fram när man försöker förstå hur strategin ser på syftet 

med innovation, dels handlar det om att behålla sitt försprång, dels om att använda de 

produktivitetsökningar som innovation antas ge upphov till för att tillgodose samhälliga behov 

och välstånd i hela landet.  

 

Företag i Innovativa Sverige  

 

Utifrån de ord som betonas mest tittar jag vidare på hur företag beskrivs i dokumentet. Där 

identifieras fem olika grupper av utsagor utifrån hur företagandet beskrivs i olika 

sammanhang. Dessa grupper indelas i: 

 Innovationspolicy 

 Bakgrund 

 Hot 

 Möjligheter 

 Innovationssystem 

 Entreprenören 

 

Tabell 4. Företag i Innovativa Sverige 

Innovationspolicy Bakgrund Hot Möjligheter Innovationssystem Entreprenören 

Antal utsagor:  

25 

Antal utsagor:  

17 

Antal utsagor: 

19 

 Antal utsagor: 

24  

Antal utsagor:  

24 

Antal utsagor:  

2 

 

 

Det är kanske inte helt förvånande att innovationspolicy får ett stort utrymme då själva 

avsikten med avsikten med dokumentet är att lägga grunden till en innovationspolitik. Det kan 

också ses att dokumentet inledningsvis fokuserar på möjligheter övergår sedan till att prata 
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mer om hot. Bakgrund får också utrymme där återfinns uttalanden om hur det ser ut, 

jämförelser och statistik. När det gäller de perspektiv på innovation som min analys tar sin 

utgångspunkt i är det främst systemsyn på innovation som framkommer i texten, mycket lite 

sägs om innovationsprocessen i företag, det som jag benämner perspektiv organisation, och 

även entreprenörskapsperspektivet får en liten roll, vilket blir en paradox då företag är ges stor 

betydelse för Sverige innovationsförmåga Det samma gäller perspektivet relation, där relation 

och kopplingen till användare är i stort sett frånvarande. 

 

En fördjupning i dessa områden synliggör ytterligare vad som betonas i strategin, ett antal 

tema som går på tvären mot de tidigare områdena framkommer i läsningen. Det som är 

slående är hur detta att det är en tävling återkommer i dokumentet, precis som det gjorde när 

innovation beskrevs, och det visar sig i både att betona konkurrens och att visa på inom vilka 

områden där Sverige är framstående inom. Detta visar sig i dokumentets vision som är att 

Sverige ska vara Europas mest konkurrenskraftiga, dynamiska och kunskapsbaserade 

ekonomi, och därmed ett av världens mest attraktiva investeringsländer för stora och små 

kunskapsbaserade företag. På samma sätt lyfts fram att Sverige när det gäller företagande, 

bland annat, rankas bland de främsta i världen eller är ledande inom såväl nya branscher som 

användning av ny teknik. Innovationer framhålls som viktig förutsättning för att företag ska 

konkurrera framgångsrikt på internationella marknader. Liknande tankar återfinns i 

Berglunds analys av entreprenörskap i den offentliga diskursen där hon säger att ”konkurrens 

utgör en obestridd grundförutsättning i de tjocka trådarnas samtal om hur entreprenörskapet 

fungerar” och menar att denna tävlan också borde betyda att det finns förlorare i tävlingen om 

tillväxt (2007). I Tomhetens triumf diskuterar Alvesson den individuella och sociala aspekten 

i konsumtion och menar att den sociala aspekten hänvisar till att nyttigheten inte står för ett 

absolut, självständigt värde och en oberoende tillfredställelse utan är avhängiga andras 

konsumtion. Det upplevda värdet och den upplevda tillfredställelsen beror på hur man ligger 

till i förhållande till andra ifråga om betalningsförmåga och konsumtion. Det blir ett 

nollsummespel (2006). På samma sätt förstår jag denna tävling mellan nationer, det handlar 

inte längre om att tillfredställa individuella behov, som att mätta hunger, utan i rika samhällen 

som västvärlden ligger aspekten på sociala behov där man mäter sig i relation till andra. 

 

Detta leder till nästa tema som tonar fram under beskrivningen av företagande som är 

internationalisering eller globalisering som beskrivs både som hot, möjlighet och i 

konstaterande som att inom svensk tillverkningsindustri är tre fjärdedelar av arbetskraften 

sysselsatt i företag med internationell verksamhet. Det ses kanske mer som hot att till följd av 

globaliseringen blir investeringar i företagande och forskning alltmer rörliga mellan länder 

och regioner. 

 

En annan bild som tonar fram är betoningen på kunskap och FoU. Små och kunskapsintensiva 

företag står för en stor del av innovationerna och är viktiga för att skapa nya jobb. Precis 

som det ses som att i det FoU-intensiva näringslivet finns en betydande potential för 

avknoppning av nya företag. 

 

En stark bild av det ideala företaget i innovativa Sverige är att det är ett kunskapsintensivt 

företag, gärna forskningsbaserat och avknoppat från högskolan, det har många och intensiva 

internationella kontakter och rankas bland de främsta inom sin bransch. 

 

Samtidigt i skuggan av denna bild växer en annan bild fram som är lite otydligare i konturen 

och svagare i kontrasten. För samtidigt är det angeläget att människor finner det intressant 

och naturligt att verka i eget företag. Och attraktionskraften bygger också på att företag och 
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människor söker nya vägar och omprövar det etablerade. Människan eller den innovativa i 

Innovativa Sverige skymtar fram.  För Sveriges långsiktiga utveckling är det viktigt att 

kvinnor och män upplever det som positivt och naturligt att starta och driva företag och 

affärsprojekt och att vi förändrar attityden till misslyckanden. Återigen framtonar en dubbel 

bild, där önskan att rankas bland de främsta ställs mot behovet att förändra attityden till 

misslyckanden. 

 

Kunskap och lärande innovativa Sverige 

I strategin är det tydligt att betydelsen av kunskap lyfts fram, däremot får lärandet inte samma 

utrymme. En granskning av diskursen kring Kunskap i strategin visar att det handlar främst 

om att lyfta fram Sverige som en kunskapsnation med en kunskapsbaserad ekonomi, med 

kunskapsbaserade företag och stor del av arbetskraften i kunskapsintensiva arbeten. Alvesson 

(2006) menar att utbildning som vägen till nationell storhet har fått ett brett genomslag. Han 

menar att ”bli en ledande kunskapsnation, vinna det inofficiella VM i utbildning, och - med 

hjälp av detta - återigen bli ekonomiskt ledande utgör en viktig politisk ambition”. Denna 

betoning på kunskap som återfinns i innovativa Sverige är med andra ord inte unikt, utan har 

ett positivt laddat värde i vårt samhälle. Det är, som Alvesson skriver också, svårt att vara 

kritisk mot eller säga att man inte vill vara del av kunskapssamhället då motsatsen skulle vara 

okunskapssamhället (2006). 

 

Den konkurrensinriktade diskursen blir tydlig när det gäller kunskap, men det sägs mycket lite 

om hur kunskapen ska uppnås. Därför väljer jag att fördjupa mig i hur lärandet beskrivs. Det 

är tydligt att det livslånga lärandet anses som viktigt, det betonas i de flesta utsagorna. Men 

även här framskymtar den tävling som detta med innovation verkar vara i citat som ett 

utbildningssystem i världsklass måste därför uppmuntra och bereda väg för livslångt lärande. 

Man menar också att staten har en roll i att uppmuntra detta livslånga lärandet genom att både 

företagen och enskilda människor måste få stärkta ekonomiska drivkrafter till 

kompetensutveckling. Det livslånga lärandets betydelse för innovation betonas och strategin 

menar att det utöver formell utbildning är av stor betydelse för samhällets 

innovationsförmåga. 

 

Utöver detta så är det egentligen bara i relation till lärarundantaget som denna tydliga 

koppling mellan lärandet och innovation görs. För att ge lärosätena incitament att stödja sina 

forskare i arbetet med att kommersialisera forskningsresultat och skapa bättre förutsättningar 

att ta tillvara forskarnas resultat och idéer utan att de själva måste bli entreprenörer, kommer 

lärarundantaget, som innebär att läraren ensam äger rätten till sina uppfinningar, att ses 

över. 

 

Den betoning som görs på kunskap i förhållande till lärandet gör att ännu en ”black box” 

framträder i den innovationspolitiska diskursen. Resultatet betonas men det verkar som att 

processen att nå dit upplevs som osäker, kunskap är det som ska uppnås men den viktiga 

processen dit, lärandet, höljs i dunkel och beskrivs inte. Det blir samma ”black box” som 

Miettinen kritiserade Lundvalls forskning kring innovationssystem för. En förundran som 

detta väcker är också hur man kan förena denna bild av konkurrens med en strategi och ett 

perspektiv, innovationssystem, som säger sig betona lärandet. Om kunskap är den viktigaste 

produkten – vari består tävlingen? Kunskap är ingen begränsad resurs som behöver fördelas, 

tvärtom blir kunskapen större när den delas. 
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Diskussion 

Flyvberg skriver att syftet med phronesis är att hålla upp en spegel för samhället för att 

uppmuntra och underlätta reflektion (2001) och genom detta bidra till samhällets praktiska 

rationalitet och synliggöra var vi är, vart vi vill gå och vad som är önskvärt utifrån de olika 

värderingar och intressena. Eftersom som att innovationssystemperspektivet har fått ett starkt 

genomslag i innovationsstrategin, medan andra perspektiv på innovation har stått tillbaka kan 

man fråga sig vad är det som detta perspektiv osynliggör. Jag menar också att genom den nära 

koppling som finns mellan innovationsforskningen och -policy kommer mycket av det som 

forskningen kritiseras för också föras över till policy. Bacchi ser policyanalys som med 

nödvändighet involverad i den diskursiva konstruktionen av policyproblem. Att på detta sätt se 

policysamhällets roll i den diskursiva konstruktionen av policyproblem i policyförslag och 

debatt ger en delvis annan bild av den politiska processen. Hennes ansats innebär att förstå och 

undersöka vilken problemrepresentationen som sedan analyseras i termer av effekter,  

praktiska och diskursiva (1999).  

 

Vad är problemet? 

Bacchi menar att vi kan använda hennes What’s the problem? ansats för att minska risken att 

gå i några fällor vid policyutveckling genom att göra oss mer uppmärksamma på vilka 

respresentationer av problem som ligger till grund för policy och för våra 

policyrekommendationer (1999). För att förstå policyansatser behöver vi inte bara förstå vilka 

underförstådda antagande som problemdefinitionerna ger, utan också vad som inte 

problematiseras och kommer upp på policyagendan. Fokus ligger på problematiseringen, inte 

på problemet och uppmuntrar till att se på helheten i policyinitiativet, vad det inkluderar och 

exkluderar. Policyformuleringen kommer att säga något om hur man ser på problemet och med 

det följer att tolkningen av policyproblemet ingår i policyförslaget. Till skillnad från de 

exempel som Bacchi lyfter fram i sin bok, som ofta har fokus på sociala reformer eller insatser 

framstår innovation inte som problemet utan som lösningen.  

 

Så vad är problemet som innovation ska lösa? Främst skrivs det fram som att det handlar om 

öka tillväxten och att detta att det är en tävling är slående, vilket visar sig i både att betona 

konkurrens och att visa på inom vilka områden där Sverige är framstående inom. Konkurrens- 

och tävlingsmomenten konstrueras i att Sverige ska vara Europas mest konkurrenskraftiga, 

dynamiska och kunskapsbaserade ekonomi, och därmed ett av världens mest attraktiva 

investeringsländer för stora och små kunskapsbaserade företag. På samma sätt lyfts fram att 

Sverige när det gäller företagande, bland annat, rankas bland de främsta i världen eller är 

ledande inom såväl nya branscher som användning av ny teknik. Innovationer framhålls som 

viktig förutsättning för att företag ska konkurrera framgångsrikt på internationella 

marknader. Innovation som en tävling är inte bara som en stark tråd i diskursen utan framstår 

som själva varpen som innovationsväven vävs av, men däremot blir det otydligt varför man 

ska vinna. Ökad tillväxt, ja, men vad ska denna ökade tillväxt användas till? 

 

Det leder till slutsatsen att forskningen och policyn ser innovation som ett värde i sig men vi 

borde diskutera vilket värdeskapande vi vill åt och vad är vi då definierar som ett värde. Vilka 

alternativa värden ryms inte i innovationsforskningen och -policyn och vilka får ta del av det 

värdeskapande som vi skapar genom innovationer? Innovation ses ofta som oproblematiskt 

och positivt och vi diskuterar sällan de negativa effekterna av innovation. All innovation är 

inte av godo. Vi lever idag med flera negativa konsekvenser av innovation och vilka får bära 

de negativa effekterna av dessa. När västvärldens innovationer skapar konsekvenser för andra 
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länder som inte får del av de positiva effekterna, hur hanterar vi det? Första steget blir att 

synliggöra det, vilket vi gör om vi för ner det från den aggregerade nivån.  

 

Så detta säger något om problemrepresentationen, men Bacchi menar att för att förstå 

policyansatser behöver vi inte bara förstå vilka underförstådda antagande som 

problemdefinitionerna ger, utan också vad som inte problematiseras och kommer upp på 

policyagendan. Det framkommer ett antal sådana teman i diskursanalysen, och särskilt tydligt 

framkommer det i det att det är fokus på struktur före process, produktion före reproduktion, 

system före individ och tillväxt före allt annat. Vi ska titta närmare på dessa teman. 

 

Struktur före process  

En utgångspunkt för detta arbeta var att undersöka vem som var innovativ i Innovativa Sverige. 

Tyvärr har det varit svårt att svara på den frågan eftersom att individen är så frånvarande och 

när något beskrivs som innovativt är på en starkt aggregerad nivå, som staten, Sverige eller 

kunskapsintensiva företag. Som jag visade i analysen är systemperspektivet på innovation en 

stark diskurs inom innovationspolitiken, samtidigt som människan nämns i liten utsträckning. 

Det blir för mig en paradox och den fråga jag ställer mig då är om inte människan är den 

viktigaste beståndsdelen i ett innovationssystem. Hur ser innovationssystemsforskningen på 

själva uppkomsten av innovationer - vem innoverar?  

 

Två forskare inom innovationssystemforskningen som haft betydelse för svenska 

policyskapares förståelse av innovationssystem och därmed borde ha påverkat diskursen inom 

innovationspolicy är Charles Edquist och Bengt-Åke Lundvall. Jag går därför tillbaka och tittar 

hur de ser på vem som är innovativ i systemet. Edquist (1997) menar att innovationssystem, 

karaktäriseras av en holistisk syn på innovation, genom att ambitionen är att inkludera alla 

faktorer som kan påverka innovation. Att betrakta innovation ur ett systemperspektiv tillåter 

också att man inkluderar inte endast ekonomiska faktorer som påverkar innovation utan även 

institutionella, organisatoriska, sociala och politiska faktorer. Systemperspektivet betyder då att 

man tillåter även andra faktorer, som sociala faktorer, säger Edquist, där rimligen människor 

måste befinna sig. Vad betyder då att man tillåter – vem är man och borde det inte krävas att 

man inkluderar dessa faktorer? Lundvall (1992) betonar betydelsen av kulturella aspekter, inte 

minst normer och människors närvaro i processerna där han speciellt betonar kunskap som en 

resurs i den moderna ekonomin och betydelsen av lärande processer. Lundvall menar att den 

viktigaste resursen är kunskap och därmed är den viktigaste processen lärande. Normer och 

människans närvaro borde betyda att människan i systemet är viktig för innovationsförmågan i 

ett system. Att lärandet anses som den viktigaste processen och kunskapen den viktigaste 

resursen i ett innovationssystem, kan tas som intäkt för samma påstående.  

 

Jag har redan varit inne på denna ”black box” som bl.a. Mittienen lyfter fram i 

innovationssystemforskningen. Den verkar även överföras på innovationspolicy i strategin i det 

att kunskap betonas men lärande får mindre utrymme. Ett genomgående tema i analysen är att 

människan är frånvarande, däremot betonas produkten av de processer som människan borde 

vara en del av, som kunskap och företagande. Vilket blir ytterligare en ”black box” genom att 

företag betonas medan entreprenörens roll lämnas i stor utsträckning utanför. Överhuvudtaget 

lägger Innovativa Sverige betoning på grupper av aktörer (i betydelsen organisationer) och 

deras roller i systemet medan innehållet i interaktionen, nyckelmekanismerna i 

innovationsprocessen (som tillitsskapande eller lärande) blivit förbisedda, vilket troligen kan 

hänföras till att innovationssystemperspektivet fått ett så starkt genomslag i strategin. Det är en 

intressant fråga att människor och dess relationer blir ställda i skugga av den aggregerade nivå, 
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trots att det inom innovationssystemforskningen finns motsatta avsikter. Vad är det som gör att 

det att man hellre talar om organisation och struktur än individ och relation. Vi behöver bättre 

förstå relationerna, mellan individer och mellan individ och organisationsnivå.  

 

Produktion före reproduktion 

Ett annat tema är det som jag kallar produktion för reproduktion, där produktion ska förstås 

som produktion av artefakter som i tillverkningsindustrin, medan jag ger reproduktion en 

bredare innebörd i det att det både handlar om områden som vanligen associeras med 

reproduktion som omvårdnad etc. Men jag förstår också reproduktion som ett återskapande 

eller återgivande, som tjänster kan ”produceras” om och om igen. Jag menar att innovation 

kan förstås bredare och att Innovativa Sverige företräder en snäv, och kanske en ibland 

motsägelsefull, syn på innovation. Som jag visade i analysen så tonar det i Innovativa Sverige 

fram ett ”idealföretag” som är ett kunskapsintensivt företag, gärna forskningsbaserat och 

avknoppat från högskolan, det har många och intensiva internationella kontakter och rankas 

bland de främsta inom sin bransch. Det paradoxala och motsägelsefulla är att de branscher 

som lyftes fram i strategiska branschprogram i anslutning till strategin var: 

· Flyg- och rymdindustrin 

· Metallurgiindustrin 

· Fordonsindustrin 

· Skogs- och träindustrin  

· Läkemedels-, bioteknik och medicinteknikindustrin 

· IT- och telekombranschen 

Utan att gå in på de strategiska programmen i detalj så kan man konstatera att det är 

tillverkningsindustrin som är representerad, inte tjänste- eller servicesektorn. Det är inte heller 

nya och innovativa branscher, snarare så är det branscher som har varit viktiga för Sveriges 

tillväxt men av dem är det endast IT- och telekombranschen finns bland de fem snabbast 

växande branscherna (Nuteks årsbok). Därmed speglar programmen inte den 

strukturomvandling av Sveriges näringsliv som skett under senare år. Det blir också tydligt att 

det är övervägande mansdominerade branscher som lyfts fram. Det blir en paradox att de 

åtgärder som en strategi för tillväxt genom förnyelse förknippas med lyfter fram branscher 

varav många har gungats i industrialiseringens vagga och som speglar både en 

näringslivsstruktur och en arbetsdelning som inte längre existerar.  

 

Utifrån en socialkonstruktionistisk ansats skulle man kunna hävda att en sådan strategi inte 

bidrar, utan hämmar innovation. Det sätt som innovation och innovatören beskrivs på, 

inklusive inom vilka branscher de verkar och vilket kön de har, klasstillhörighet och etnicitet, 

kommer att påverka vilka som vi ser som, och vilka som själva ser sig som, innovatörer och 

därmed påverka innovationsförmågan. Vi påverkas av språket inom en diskurs genom att det 

inte bara sätter ramen för det vi kan tänka och säga, utan också för vad vi kan göra och vad 

som kan göras mot oss (Burr 2003), alltså handlar det både om språk och praktik. Med andra 

ord kan det i detta sammanhang ses som att en allt för snäv syn på innovation, inte bara 

kommer att påverka vårt tänkande kring innovation utan också kommer att påverka vårt 

handlande. Men, med tanke på var diskursen återfinns blir konsekvenserna större än så. I 

anslutning till policyn finns det ett antal strategiska områden som speglar synen på 

innovation. Där återfinns också prioriteringarna, med andra ord, vart pengarna går i 

innovationspolicy. 
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Berglund menar i sin avhandling om öppningar och låsningar i entreprenörskapsdiskursen att 

det handlar om att klargöra varför vi talar om entreprenörskap, vad vi vill åstadkomma med 

att tala om, men också vilka konsekvenser som de antaganden som vi gör kan få i social 

praktik (2007). På samma sätt kan man diskutera om öppningar och låsningar i 

innovationsdiskursen genom att om vi har en allt för snäv syn på innovation, t.ex att 

innovation är en produkt som uppkommit genom teknisk eller naturvetenskapligforskning, 

riskerar vi att missa andra potentiella områden där innovationer kan uppstå. Man kan också 

tänka sig vid diffusion av innovation att det är viktigt att ta med användaren och deras 

erfarenhet för att underlätta spridning av en innovation utifrån användarens perspektiv. Precis 

som användaren kan vara nödvändig både i att utveckla och sprida innovationer. Risken är att 

den snävhet som finns inom innovationslitteraturen och –policyn får konsekvenser för 

innovationsförmågan genom att fokus ofta ligger på produktinnovationer som ska leda till en 

kommersialisering, men jag tror att det är viktigt att öppna upp för en bredare definition. En 

alltför snäv definition kan göra att vi förbiser innovationspotential inom områden som vi 

traditionellt sett inte förknippar med innovation. 

 

Forskaren uppgift borde vara att studera villkoren för olika bilder av verkligheten och 

möjligen också söka alternativ till de versioner som ändå har stora möjligheter att komma till 

tals på samhället arenor (Börjesson och Palmblad, 2007) 

 

Kopplingen kan också göras till Kline och Pinch som diskuterar hur utvecklingen av en 

produkt påverkas av vilken innebörd som konstrueras av gruppen, som inkluderare olika typer 

av användare men även icke-användare. Det betyder att effekterna av innovation får 

konsekvenser som går längre än till användarna, alltså icke-användarna. Vad gör 

innovationspolicyn för att konstituera olika grupper i användare och icke-användare? Vad 

skulle kunna göras för att flytta på gränserna mellan dessa grupper? I enlighet med Frankelius 

definition som var nya metoder, produkter, produktionsprocesser, tjänstekoncept, teknologier, 

upplevelser, litterära skapelser, pedagogisk metoder. Denna bredare definition av innovation 

kan tjäna som en indikation på vad vi missar om innovation blir lika med teknisk innovation. 

Konkurrens före samarbete 

En fördjupning i dessa områden synliggör ytterligare vad som betonas i strategin, ett antal 

tema som går på tvären mot de tidigare områdena framkommer i läsningen. Det som är 

slående är hur detta att det är en tävling återkommer i dokumentet, precis som det gjorde när 

innovation beskrevs, och det visar sig i både att betona konkurrens och att visa på inom vilka 

områden där Sverige är framstående inom. Detta visar sig i dokumentets vision som är att 

Sverige ska vara Europas mest konkurrenskraftiga, dynamiska och kunskapsbaserade 

ekonomi, och därmed ett av världens mest attraktiva investeringsländer för stora och små 

kunskapsbaserade företag. På samma sätt lyfts fram att Sverige när det gäller företagande, 

bland annat, rankas bland de främsta i världen eller är ledande inom såväl nya branscher som 

användning av ny teknik. Innovationer framhålls som viktig förutsättning för att företag ska 

konkurrera framgångsrikt på internationella marknader. 

 

Det som är intressant är att konkurrens återkommer ungefär lika ofta som samarbete och 

samspel tillsammans, men medan konkurrens ofta refererar till konkurrens mellan länder, så 

handlar samarbete och samspel om den nationella nivå, mellan olika organisationer. Jag tror 

att detta är en konsekvens av att strategin har den nationella, offentliga nivå som 

utgångspunkt. Hade den utgått från företagens eller den regionala, offentliga nivåns 

perspektiv hade förhållandena blivit delvis motsatta. 
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En annan aspekt av denna tävling som det verkar vara är att jämförelse handlar om att mäta 

sig i relation till andra. Det handlar alltså inte om förbättring i absoluta mått, utan i relativa 

mått. Parallellen kan dras till hur Alvesson diskuterar i den individuella och sociala aspekten i 

konsumtion. Alvesson menar att den sociala aspekten hänvisar till att nyttigheten inte står för 

ett absolut, självständigt värde och en oberoende tillfredställelse utan är avhängiga andras 

konsumtion. Det upplevda värdet och den upplevda tillfredställelsen beror på hur man ligger 

till i förhållande till andra ifråga om betalningsförmåga och konsumtion. Det blir ett 

nollsummespel (Alvesson, 2006). 

 

Det är en något dubbel bild som tonar fram när man försöker förstå hur strategin ser på syftet 

med innovation, dels handlar det om att behålla sitt försprång, dels om att använda de 

produktivitetsökningar som innovation antas ge upphov till för att tillgodose samhälliga behov 

och välstånd i hela landet. Det som starkast betonas är innovation som en motor för tillväxt. 

Berglund visar på samma tendenser i sin genomgång av diskursen kring entreprenörskap i den 

offentliga diskursen att entreprenörskap får bli botemedlet på ekonomiska dilemman och som 

drivkraft för ekonomin och som skapare av tillväxt (2007). I Tomhetens Triumf kopplar 

Alvesson ihop den betoning på utbildning som vårt samhälle gör, kunskap har som analysen 

visar varit en viktig aspekt i Innovativa Sverige, med detta konkurrenstänkande. Han menar 

att när Sverige inte längre är ekonomiskt ledande och välfärdstaten inte längre expanderar så 

återstår att tävla i denna ”kunskapsekonomiliga” där begåvning och innovationer är det 

avgörande (2006). Alvesson riktar hård kritik mot vårt samhälle där ekonomisk tillväxt, högre 

utbildning och ökad konsumtion ses som vägen till lycka, men den sammansmältning som 

sker mellan dessa områden speglar sig också i policydokument som Innovativa Sverige. 

Från black box till svart låda? 

Vi påverkas av språket inom en diskurs genom att det inte bara sätter ramen för det vi kan 

tänka och säga, utan också för vad vi kan göra och vad som kan göras mot oss. Med denna 

utgångspunkt kommer diskursen att handla om både språk och praktik. Med andra ord kan det 

i detta sammanhang ses som att en allt för snäv syn på innovation, inom forskning eller policy 

inte bara kommer att påverka vårt tänkande kring innovationer utan också kommer att påverka 

vårt handlande. I relation till Innovativa Sverige ser jag det som att detta sker i flera steg. Dels 

i detta att själva dokumentet är ett utryck för vad kan sägas, tänkas och därmed göras inom en 

”discourse community”, dels kommer dokumentets beskrivning av innovation i sin tur 

påverka hur vi förstår innovation i de sammanhang där Innovativa Sverige fått genomslag och 

används som policydokument. 

En stark diskurs inom Innovativa Sverige är att man i hög grad fokuserar struktur och system, 

före process och relation. Redan i genomgången av innovationssystemforskningen blev denna 

”black box” som bl.a. Mittienen lyfter fram väldigt tydlig. Den verkar även överföras på 

innovationspolicy i det att kunskap betonas men lärande får mindre utrymme. Ett 

genomgående tema i analysen är att människan är frånvarande, däremot betonas produkten av 

de processer som människan borde vara en del av, som kunskap och företagande. Vilket blir 

ytterligare en ”black box” genom att företag betonas medan entreprenörens roll lämnas i stor 

utsträckning utanför. Överhuvudtaget lägger Innovativa Sverige betoning på grupper av 

aktörer (i betydelsen organisationer) och deras roller i systemet medan innehållet i 

interaktionen, nyckelmekanismerna i innovationsprocessen (som tillitsskapande eller lärande) 

blivit förbisedda, vilket troligen kan hänföras till att innovationssystemperspektivet fått ett så 

starkt genomslag i strategin. I den mån individen skymtar fram är det som forskare inom det 

naturvetenskapliga eller tekniska området som kommersialiserar en produkt. Även bilderna 
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speglar denna diskurs att här finns alla förutsättningar på plats - struktur och verktyg. Men 

själva innovationen blir en ”black box”. Innovatören lyckas inte synliggöras.  

Vi måste fråga oss varför detta är så tydligt återkommande i Innovativa Sverige? Med Bacchis 

ord behöver vi förstå inte bara vilka underförstådda antagande som problemdefinitionerna ger, 

utan också vad som inte problematiseras och kommer upp på policyagendan. Vad osynliggör 

denna diskurs? Vilka är människorna som diskursen osynliggör och vilka konsekvenser får de 

sociala praktiker som en sådan diskurs medför? 

Vi har en växande tjänstemarknad, en ökande kritik mot det rådande positivistiska, 

naturvetenskapliga ideal som dominerar innovationspolitiken och under senare tid har det 

utvecklats innovationsforskning och -policy som öppnar upp och ”demokratiserar” 

innovationsprocessen. Men hur kommer det sig att det är så osynliggjort i innovationpolicy? 

Det sätt som hur innovation och innovatören beskrivs, inklusive inom vilka branscher de 

verkar och vilket kön de har, klasstillhörighet och etnicitet, kommer att påverka vilka som vi 

ser som, och vilka som själva ser sig som, innovatörer och därmed påverka 

innovationsförmågan.  

 

De finns naturligtvis andra områden och personlighetsideal som både bidrar till och får stöd 

från innovationspolitiken men som inte lyfts fram í diskursen kring innovationspolicy. 

Berglund tydliggör detta i sin avhandling om entreprenörskapsdiskursen där talar hon om de 

tjocka och tunna trådarna i entreprenörskapsdiskursen De tjocka trådarna bildar tillsammans 

en dominerande bild av entreprenörskap och de alternativa sätten, de tunna trådarna, att förstå 

entreprenören höljs i dunkel. Om vi glömmer bort att pröva andra glasögon blir vi blinda inför 

andra sätt att förstå och betrakta entreprenörskap (2007). Detsamma kan sägas gälla för 

innovationspolicy, om fokus ligger på att diskutera struktur och organisation och människan 

kommer i skymundan så kommer det också att påverka hur policy görs. Hur kan vi utveckla 

policy så att den bidrar till innovation? 

 

Jag vill inte med rubriken antyda att jag på något sätt ser innovationspolicy i Sverige som ett 

haveri, däremot tycker jag att det är oroväckande att de processer som betonas som viktiga 

framstår som ”black boxes”. Genom att utforska de svarta lådorna om processer som lärande, 

entreprenörskap och innovationskap kan vi förstå människan i systemet och hennes betydelse 

för innovationsförmågan i ett system. Det är ju också här som utmaningen ligger för när vi 

kommer ner på individen och relationers kommer också de svåra frågorna att ta ställning till. 

En viktig konsekvens av denna betoning på struktur före process är att maktperspektivet helt 

utelämnas. Både Flyberg (2001) och Bacchi (1999) betonar maktperspektivet. Flyberg säger att 

det inte är kunskap som är makt, utan makt är kunskap, med det menar han att den som utövar 

makten kan också definiera vad som är kunskap. Bacchi betonar makten i diskursen för att 

begränsa fokus för analysen men också makten att skapa diskursen. Vi måste ställa hos frågan 

var ligger makten att begränsa fokus och skapa diskursen kring området. Vad är det diskursen 

osynliggör och vilka andra perspektiv kan vi tänka oss? För att förstå huruvida innovation får 

genomslag eller inte bör också man förstå maktrelationer och hur de utmanas genom 

innovationsprocessen. 

 

En parallell kan göras till Doloreux and Parto som i sin analys av diskursen kring regionala 

innovationssystem menar att interaktionen mellan aktörerna i innovationssystemet har blivit 

otillräckligt undersökta och därmed kan relevansen av policyrekommendationer som gjorts 

tidigare ifrågasättas (200?). Om vi ska kunna komma med relevanta policyrekommendationer 
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måste vi klara av att hantera och förstå de relationer och maktstrukturer som återfinns på 

individnivå, där maktrelationer baserade på kön, klass, etnicitet etc återfinns. 

 

För att återigen prata med Bacchi så, vad är problemet i innovationspolitiken och vad 

representerar problemet. Innovation beskrivs ofta som lösningen och med positiva förtecken. 

Det blir därför en fråga om att både undersöka hur problemet beskrivs och hur och varför 

innovation blir lösningen på problemet. Diskursanalysen visar att globaliseringen ses som ett 

problem, vilket innovation ska lösa. Genom att tillväxt betonas, och i synnerhet tillväxt i 

relation till andras tillväxt. Det blir tydligt att globaliseringen ses som ett hot, istället för en 

möjlighet, och det menar jag hänger ihop med den starka konkurrensdiskursen. Genom att 

tillväxt ses som en tävling som man kan leda i blir andra länders framgångare att hot eftersom 

att det utmanar vår plats på prispallen. 

 

Med tanke på den starka betoning som görs på innovationssystemperspektivet blir detta en 

paradox. Systemperspektivet betonar att systemets delar påverkar varandra och det kommer 

att finnas ett ömsesidigt beroende mellan vinnaren och förloraren.  

 

Avslutningsvis, måste vi kliva ner från den aggregerade nivån och börja fundera på vad som 

händer i denna black box som återkommer inom flera områden som är relevanta utifrån 

innovationspolicy. Först när vi börjar betrakta den sociala konstruktionen av innovation och 

vilka effekter dess praxis får kan vi hitta den svarta lådan inom innovation. 

 

Jag menar därmed att ett bredare begrepp kring vad som är innovation och kompetens är viktigt 

för framtida innovationsstrategier. Det nödvändigt att inkludera maktperspektiv så väl som 

toleransbegreppet och mångfaldsperspektivet för att utveckla bredare och inkluderande 

strategier för innovation. 

 

Vi behöver därmed utveckla metoder för att påverka diskursen. Om utgångspunkten är att 

diskursen är styrande både för vad som kan göras och sägas inom en "discourse community", 

samtidigt som denna ”discourse community” både är styrd och styrande av diskursen så kan 

man påverka diskursen genom interaktiv forskning. Så nästa steg borde vara att utveckla 

metoder för att påverka diskursen inom dessa "communities" för att dekonstruera den rådande 

diskursen så att den sedan kan "re-konstrueras" . Genom att göra diskursen kring innovation, 

makt och kompetens synlig, blir den möjlig att påverka. Ett förslag till framtida 

forskningsfokus blir att utveckla hur det kan integreras i insatser för företagssamverkan och -

utveckling på nationell eller regional nivå, för att utveckla förutsättningarna för ett innovativt 

klimat. Konkret borde det inkludera att studera hur strategier kan tas fram som främjar 

utvecklingen av en attraktiv och socialt hållbar region eller nation med utgångspunkt i de nya 

tankegångar som finns inom innovationsforskningen och därigenom bidra till 1) nytänkande 

strategier för företag och policyaktörer; 2) utveckling av innovationssystemteorier.  
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Bilaga 1 

 

Tabell 1. Resultat av sökord I innovativa Sverige 

 

 

Sökord Antal träffar  

innovation 67  

innovatör 2  

entreprenör 2  

entreprenörskap 13  

han 0  

hon 0  

produkt 71  

tjänst 39  

människa 2  

individ 1  

relationer 7  

samspel 28  

samverkan 24  

system 45  

innovationssystem  9  

kluster 9  

företag 179  

process 18  

lärande 7  

kunskaper 114  
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Bilaga 2 

Tabell 2. Innovation i Innovativa Sverige 

Hur uppstår innovation Vad är innovation Vem är innovativ Varför ska vi innovera 
Ett gott innovationsklimat 

skapar förutsättningar för att 

kunskap och entreprenörskap 

ska leda till nya varor och 

tjänster, eller till nya sätt att 

producera 

Innovation är ofta baserad 

på forskning och 

utveckling, men många 

gånger handlar det också 

om nya kombinationer av 

existerande kunskap 

I ledande internationella 

undersökningar om 

villkoren för företagande, 

innovationer och framtida 

tillväxt rankas Sverige 

högst eller bland de 

främsta i världen. 

Strategin syftar till att etablera 

en offensiv agenda som pekar 

ut några prioriterade områden 

där vi i Sverige kan förbättra 

förutsättningarna för 

innovation och därmed slå 

vakt om vårt försprång 
Varken marknadskrafter eller 

politik kan själva skapa fler 

innovationer 

Innovation innebär att 

kunskap omvandlas till 

nya produkter, som kan 

vara både varor och 

tjänster eller 

kombinationer av dessa. 

Innovationer kan också 

vara nya sätt att designa, 

producera och 

marknadsföra befintliga 

produkter. 

när EU betygsätter 

innovationskraft hamnar 

Sverige i tätposition 

industrialisering ska kunna 

miljöanpassas så tidigt som 

möjligt. Allt detta utgör 

viktiga drivkrafter för 

innovation och utveckling 

För att lägga grunden till en 

god förmåga till innovation i 

näringsliv och offentlig 

verksamhet behövs en stark och 

profilerad kunskapsbas. 

Många innovationer och 

tekniska nyheter har sitt 

ursprung i akademisk 

forskning 

Det är viktigt att staten, 

kommuner och landsting 

bidrar till ökad 

innovations- och 

konkurrenskraft för en 

hållbar tillväxt samtidigt 

som de använder sig av 

innovation och förnyelse i 

de egna verksamheterna 

för att bättre tillgodose 

samhälleliga behov. 

I dessa stora utmaningar finns 

starka drivkrafter för att 

utveckla nya lösningar med 

hjälp av ny kunskap och 

teknik och därmed för 

innovation. 

Att främja innovation handlar 

till stor del om att främja dialog 

och samspel mellan olika 

aktörer i samhället. 

 Staten har till exempel 

bidragit till innovation 

och utveckling av 

miljöanpassade lösningar 

genom lokala 

investeringsprogram och 

klimatinveste-

ringsprogram. 

Innovation är den viktigaste 

källan till produkti-

vitetsförbättringar på lång sikt 

och därmed för tillväxt och 

välstånd i Sverige. 

De offentliga investeringarna 

ska vara en drivkraft för 

innovationer och tillväxt 

 Offentliga aktörer bör 

arbeta ännu mer aktivt 

med att främja hållbar 

tillväxt och förnyelse 

genom väl fungerande 

regelverk som förutom att 

vara ändamålsenliga även 

tar hänsyn till effekterna 

på innovation och därmed 

tillväxt 

Innovationer ger företagen 

förutsättningar att konkurrera 

framgångsrikt på 

internationella marknader. 

Innovationer ger också nya 

och bättre sätt att tillgodose 

samhälleliga behov. 

Även utvecklingen av ny 

kunskap och innovationer sker i 

allt högre grad i samspel 

mellan 

forskningsorganisationer och 

företag i olika länder 

 Genom sitt huvudansvar 

för att tillhandahålla 

transportinfrastruktur har 

staten en mycket viktig 

roll i att verka för 

innovationer inom 

transportområdet 

För att Sverige och svenska 

regioner ska vara attraktiva att 

verka i för företag och 

människor, är det nödvändigt 

med en stark kunskapsbas och 

profilerade forsknings- och 

innovationsmiljöer med väl 

utvecklade internationella 

kontaktytor. 
Ett livslångt lärande utöver 

formell utbildning är av stor 

betydelse för samhällets 

innovationsförmåga. 

 Staten bör utnyttja sitt 

starka engagemang inom 

infrastruktursektorn för att 

utveckla effektiva system 

för transport och logistik 

och därmed främja 
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förnyelse och innovation 
Hemmabasen, är avgörande för 

ett företags konkurrenskraft, 

inte minst eftersom 

innovationer ofta skapas utifrån 

specifika lokala kompetenser 

 Små och 

kunskapsintensiva företag 

står för en stor del av 

innovationerna och är 

viktiga för att skapa nya 

jobb. 

 

Innovationer med 

utvecklingspotential måste ges 

förutsättningar att bli 

kommersiellt gångbara. 

   

En viktig förutsättning för 

företagande, entreprenörskap 

och innovationer är 

risktagande, något som 

förutsätter goda finansiella 

möjligheter i alla delar av 

landet. 

   

Sverige måste ha ändamåls-

enliga spelregler för att 

därigenom, i minst lika hög 

grad som våra 

konkurrentländer, skapa 

incitament för innovation. 

   

Bättre koordinering av 

utvecklings- och 

beställningsprojekt kan bidra 

både till en mer effektiv 

användning av gemensamma 

resurser och framväxt av 

innovationer och ny 

affärsverksamhet 

   

Utforma upphandlingar och 

investeringar så att de i större 

utsträckning kan befrämja 

kreativ förnyelse och 

innovation samtidigt som 

kraven på kostnadseffektivitet 

beaktas 

   

Innovation förutsätter att 

människor förmår att förnya sig 

i arbetslivet och att 

organisationer kan driva effek-

tiva förändringsprocesser. 

   

Hos den enskilda människan 

finns erfarenhet, kunskap och 

kompetens som i samspelet 

med nya miljöer kan bidra till 

nytänkande och innovationer 

   

 

 



Bilaga 3 

Innovationspolicy Bakgrund Hot Möjligheter Innovationssystem Entreprenören 
Sveriges stora satsningar på 

utbildning, kompe-

tensutveckling, forskning 

och utveckling, 

tillsammans med stora IT-

investeringar och IT-

satsningar riktade till alla 

medborgare, har skapat ett 

gynnsamt klimat för 

kunskapsbaserat 

företagande 

Inom svensk 

tillverkningsindustri är nära 

tre fjärdedelar av 

arbetskraften sysselsatt i fö-

retag med internationell 

verksamhet 

Arbetslösheten ökade 

dramatiskt och många 

företag gick omkull Detta 

har bidragit till att stora 

företag går samman och 

omdefinierar sin 

kärnverksamhet. 

Ingen kan förutse vilka 

företag som kommer att 

växa i framtiden 

En sammanhållen politik in-

riktad på att underlätta 

förnyelse kräver att 

människor, företag, 

utbildningsväsende och 

offentliga verksamheter 

såväl nationellt som 

regionalt och lokalt 

samverkar 

Företag och affärsprojekt 

föds, utvecklas och blir 

framgångsrika genom 

innovativa människor med 

till- tro till sin egen och 

andras förmåga och möjlighet 

till utveckling. 

Vår vision är att Sverige 

ska vara Europas mest 

konkurrenskraftiga, 

dynamiska och 

kunskapsbaserade 

ekonomi, och därmed ett av 

världens mest attraktiva 

investeringsländer för stora 

och små kunskapsbaserade 

företag 

Utlandsägda företag har i 

genomsnitt en större andel 

av produktionen avsedd för 

export, en högre avkastning 

på eget kapital och högre 

produktivitet än svenskägda 

företag 

även 

hemmamarknadsorientera

de mindre företag i högre 

utsträckning direkt 

konkurrerar på en 

världsmarknad, eftersom 

deras uppdragsgivare 

vidgar sina internationella 

kontaktytor och 

leverantörsnätverk 

I ledande internationella 

undersökningar om 

villkoren för företagande, 

innovationer och framtida 

tillväxt rankas Sverige 

högst eller bland de 

främsta i världen 

Svenska företag och det 

svenska forskarsamhället 

har goda internationella 

nätverk. 

Samtidigt är det angeläget att 

människor finner det 

intressant och naturligt att 

verka i eget företag 

Sverige ligger långt 

framme när det gäller 

utvecklingen av offentliga 

e-tjänster för medborgare 

och företag. 

Företagens investeringar, 

däribland deras FoU-

investeringar, blir alltmer 

internationellt rörliga och 

förläggs i allt högre grad till 

de regioner och länder som 

har de bästa 

förutsättningarna 

Till följd av 

globaliseringen blir 

investeringar i före-

tagande och forskning 

alltmer rörliga mellan 

länder och regioner. 

Men både arbetskraften 

och de svenska företagen 

har uppvisat en 

imponerande förmåga att 

anpassa sig efter de nya 

förutsättningarna på 

världsmarknaden och 

Sverige är idag ledande 

inom såväl nya branscher 

som användning av ny 

teknik. 

Dessa samarbeten och 

allianser gör det möjligt för 

svenska forskare i företag, 

institut och vid akademiska 

institutioner att samspela 

med internationellt ledande 

FoU-aktörer 
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Innovationspolicy Bakgrund Hot Möjligheter Innovationssystem Entreprenören 
Det utvidgade EU rymmer 

en potential för ökad 

handel för våra företag och 

detta är en möjlighet som 

bör utnyttjas 

Andelen högutbildade är 

högre inom den offentliga 

sektorn än i näringslivet. 

Inom näringslivet finns en 

tydlig skillnad i utbildnings-

nivåer mellan stora och små 

företag 

Under de senaste årens 

lågkonjunktur har flera av 

de största företagen i 

Sverige dragit ner på sina 

FoU-investeringar, 

framför allt inom 

områden med längre 

horisonter och djärvare 

ansatser 

Under den senaste 

tioårsperioden har 

utländska företag gjort 

stora investeringar i 

Sverige 

Även utvecklingen av ny 

kunskap och innovationer 

sker i allt högre grad i 

samspel mellan 

forskningsorganisationer 

och företag i olika länder 

 

För att Sverige och svenska 

regioner ska vara attraktiva 

att verka i för företag och 

människor, är det 

nödvändigt med en stark 

kunskapsbas och 

profilerade forsknings- och 

innovationsmiljöer med väl 

utvecklade internationella 

kontaktytor 

I företag med färre än 

femtio anställda är andelen 

med högskole-utbildning 

lägre än i företag med fler 

anställda 

Den ökade 

internationaliseringen 

med ökad konkurrens har 

också motiverat företag 

att fokusera hårt på en 

smalare kärnverksamhet. 

Sverige har ett 

internationellt gott rykte 

som kunskapsnation, ett 

rykte som grundas på 

såväl vetenskapliga 

framgångar som en stark 

internationell närvaro av 

kända och väletablerade 

företag 

Samspelet bidrar också till 

hög forskningskvalitet och 

till att skapa intressanta 

miljöer för svenska och 

utländska forskare och 

företag. 

 

För att förverkliga det 

livslånga lärandet måste 

både företagen och enskilda 

människor få stärkta eko-

nomiska drivkrafter till 

kompetensutveckling 

Offentligt anställda utbildar 

sig mer än privat anställda 

och anställda i stora företag 

får mer utbildning än 

anställda i mindre företag 

Under de senaste åren har 

många svenska företag 

vuxit mer utomlands än i 

Sverige 

Sverige är internationellt 

känt för att ha avancerade 

konsumenter, som snabbt 

tar till sig ny teknik och 

nya produkter. Detta har 

medfört att flera företag 

använder sig av Sverige 

som testmarknad 

Dessa kan gemensamt 

prioritera satsningar och 

kraftsamla en större del av 

de privata och offentliga 

investeringarna i forskning, 

utbildning och företagande 

 

Arbetet för att underlätta de 

svenska, särskilt de små 

och medelstora, företagens 

förmåga till internationa-

lisering måste ännu 

tydligare präglas av 

prioritering och fokusering 

och ambitionen att ligga 

före i utvecklingen. 

Kompetensen för utveckling 

av mer komplex 

produktdesign för in-

ternationella marknader har 

i hög grad legat inom de 

större företagen, som i stor 

utsträckning finns inom 

traditionell industri och 

basindustri 

Många företag har en 

ökande andel anställda i 

andra länder, både på 

grund av utflyttning av 

produktion och genom att 

verksamheten expanderat 

snabbare utomlands 

får mindre och 

kunskapsbaserade företag 

allt viktigare roller som 

specialiserade 

leverantörer och 

kunskapspartners till de 

stora företagen. 

Relationer mellan personer 

verksamma i företag inom 

olika branscher, mellan 

relaterade företag och deras 

kunder, men också 

relationer mellan företag 

och forskningsinstitut, 

branschorganisationer, 

offentliga aktörer, etc. 

 

Insatserna syftar till att 

befästa och förstärka 

positionen för Sverige, 

svenska företag och svensk 

kompetens på marknader 

och områden där Sverige 

har särskilt goda 

förutsättningar att 

konkurrera 

Till en del handlar detta om 

att de mindre företagen på 

ett bättre sätt måste kunna 

ta del av 

kunskapsutvecklingen inom 

universitet, högskolor och 

forskningsinstitut 

Det är avgörande för vår 

framtida välfärd att det är 

fortsatt långsiktigt 

attraktivt för dessa företag 

att verka i Sverige, både 

med forsknings- och 

utvecklingsverksamhet 

och med avancerad 

produktion 

Trots att svenska företag 

under 1990-talet anställt i 

låglöneländer har 

efterfrågan på högutbildad 

arbetskraft samtidigt ökat 

här hemma 

Kluster är också ett 

perspektiv som utgår från 

att den lokala 

produktionsmiljön, eller 

hemmabasen, är avgörande 

för ett företags 

konkurrenskraft, inte minst 

eftersom innovationer ofta 

skapas utifrån specifika 

lokala kompetenser. 
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Innovationspolicy Bakgrund Hot Möjligheter Innovationssystem Entreprenören 
En översyn bör göras av 

olika former för att 

stimulera små och 

medelstora företags 

investeringar i FoU. 

Den kunskapsbaserade 

delen av det svenska 

näringslivet är i ett 

internationellt per spektiv 

ovanligt starkt koncentrerad 

till några stora 

multinationella företag som 

är verksamma inom hög- 

och medelhögteknologiska 

sektorer med stor långsiktig 

tillväxtpotential 

Det krävs volym för att 

skapa dynamik och de 

allra främsta företagen 

måste finnas på plats och 

sporra varandra till 

kontinuerlig förnyelse av 

produktion och processer 

genom vital konkurrens, 

hög kompetens och 

strategisk samverkan i 

kunskapsutveckling. 

Innovationer ger 

företagen förutsättningar 

att konkurrera 

framgångsrikt på 

internationella marknader. 

Ett nationellt 

innovationssystem kan 

beskrivas i termer av viktiga 

aktörer och komponenter, 

till exempel universitet, 

högskolor, institut, stora 

och små företag, riskkapital 

och regelverk. 

 

Små och medelstora 

företags deltagande i 

internationellt samarbete 

bör främjas. Mindre 

företags förmåga att ta sig 

in på nya marknader bör 

stärkas för att utnyttja den 

stora potentialen för ny 

export och agerande på 

utländska marknader. Ökad 

export ska främjas genom 

att de mindre företagen 

erbjuds möjligheter att 

överbrygga initiala hinder 

för utlandsengagemang på 

strategiskt viktiga 

marknader 

Större företag uppvisar 

högre utbildningsnivåer än 

de mindre 

Ökad specialiseringsgrad 

och allt kortare 

produktcykler kräver att 

företag och organisationer 

utnyttjar möjligheterna till 

etablering och 

marknadsföring på 

strategiska marknader och 

samarbeten med krävande 

internationella kunder 

Sverige ska vara Europas 

mest konkurrenskraftiga, 

dynamiska och 

kunskapsbaserade 

ekonomi, och därmed ett 

av världens mest 

attraktiva 

investeringsländer för 

stora och små 

kunskapsbaserade företag 

En utveckling av samarbetet 

med internationella partners 

ökar möjligheterna för såväl 

små som stora företag och 

för forskare i alla delar av 

Sverige att dra fördel av 

globaliseringen. (27) 

 

En viktig förutsättning för 

företagande, entrepre-

nörskap och innovationer är 

risktagande, något som 

förutsätter goda finansiella 

möjligheter i alla delar av 

landet. Även om det finns 

en väl utvecklad riskkapi-

talmarknad i Sverige är 

finansieringsmöjligheterna 

för den tidigaste 

utvecklingsfasen för affärer 

och företag otillräckliga. 

I internationell jämförelse 

är de små och medel-stora 

företagens FoU-verksamhet 

liten 

Kunskapsinnehållet och 

förnyelsetakten i 

produkter och processer 

måste öka för att 

företagen ska kunna möta 

sina kunders behov på ett 

bättre sätt än 

konkurrenterna. 

Företagens 

produktutveckling ska 

vara omfattande och 

snabb och innovativa 

människor ska få både de 

företag som fi nns och de 

nya som kommer till att 

växa 

Ett särpräglat mönster i 

svenskt näringsliv som 

vuxit fram under lång tid är 

den starka kopplingen 

mellan de stora FoU-

intensiva och internationella 

företagen och deras 

underleverantörer 
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Behovet av ändamålsenliga 

spelregler för 

immaterialrättsliga frågor 

har ökat som en följd av 

denna utveckling. Den 

ökade komplexiteten leder 

också till ett större behov 

av att stödja företagens 

medvetenhet om dessa 

frågor 

Sverige har en lång tradition 

av företag som startats kring 

en uppfinning, till exempel 

SKF, Tetra Pak och Aga. 

Fortfarande startas företag 

kring nya uppfinningar. 

Andra idéer omvandlas till 

produkter i redan befintliga 

företag. 

För att kunna konkurrera 

framgångsrikt med länder 

som har ett mer 

fördelaktigt kostnadsläge 

måste företag i Sverige 

höja produktiviteten och 

kunskapsinnehållet i 

produktionen 

Samtidigt lockar Sverige 

till sig internatio nella 

företag, som investerar 

och satsar på verksamhet i 

svenska miljöer 

Underleverantörerna måste 

både i samspel och var för 

sig vara kompetenta 

kunskapspartners till de 

stora företagen och kunna 

vidga sina marknader 

internationellt 

 

En effektiv 

konkurrenspolitik 

möjliggör för små och nya 

företag att etablera sig på 

marknaden 

Patentering underlättar till 

exempel för företag att hitta 

teknisk och ekonomisk 

information om konkur-

rerande teknik och företag. 

Därför behöver tjänste- 

och produktförnyelsen i 

speciellt de mindre och 

medelstora företagen 

stärkas 

De stora multinationella 

företagen utgör ryggraden 

i svensk ekonomi 

Erfarenheterna visar att 

förmågan att ta del av denna 

ofta är kopplad till 

förmågan att samspela i 

nätverk med andra företag, 

små och stora. 

 

Svenska och utländska 

företag måste kunna förlita 

sig på ett effektivt 

gemensamt administrativt 

system när de på olika sätt 

omvandlar sina idéer till 

varor eller tjänster på 

marknaden 

Arbetslivet i Sverige 

präglas av stora företag i 

närings- livet och en stor 

offentlig sektor som står för 

en bety- dande del av 

sysselsättningen. 

För att klara det måste 

näringslivets utbud av 

produkter ständigt förnyas 

och utvecklingskraften 

hos de svenska företagen 

vara stark 

För att Sverige och 

svenska regioner ska vara 

långsiktigt attraktiva för 

företag, stora som små, 

investerare och människor 

med hög kompetens krävs 

att attraktionskraften 

bygger på unika 

förutsättningar som är 

svåra att kopiera 

Sverige har en lång tradition 

av samarbete mellan 

akademisk forskning och de 

stora industriföretagen. 

Detta samarbete måste 

förvaltas och vida-

reutvecklas till att i högre 

utsträckning även omfatta 

mindre företag och nya 

branscher s. 32 

 

En väl fungerande förvalt-

ning och tillsyn för sunda 

konkurrensförhållanden 

bidrar till att skapa ett gott 

affärsklimat för såväl 

etablerade som nystartade 

företag som vill verka på 

den gemensamma 

marknaden 

I internationell jämförelse 

startas få företag i vårt land. 
Förnyelsen inom dessa 

industrier förutsätter att 

det är attraktivt för 

företagen att fortsatt verka 

i Sverige 

Attraktionskraften bygger 

också på att företag och 

människor söker nya 

vägar och omprövar det 

etablerade 

Industriforskningsinstituten, 

som är små i Sverige i 

internationell jämförelse, 

har potential att spela en 

betydligt större roll än idag 

som forskningsaktör för 

näringslivets kunskaps- och 

teknikutveckling, särskilt 

för de små och medelstora 

företagen. 
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Strukturerna för att ta hand 

om affärsidéer, avknopp-

ningar och uppfinningar 

från såväl små som stora 

företag och individuella 

innovatörer behöver 

utvecklas 

Samma undersökning visar 

att Sverige också tillhör de 

tio länder som har de i prak- 

tiken bäst fungerande 

regleringarna och är 

Även den formella 

utbildningsnivån är i 

genomsnitt lägre än i 

många av våra 

konkurrentländer. En 

förstärkning av de små 

och medelstora företagens 

förmåga att bedriva 

produktutveckling och 

öka kunskapsinnehållet i 

sina produkter och 

processer är därför central 

På längre sikt utgör nya 

och växande kunskapsba-

serade företag en viktig 

källa till förnyelse, nya 

jobb och hållbar tillväxt. 

En god förmåga hos 

företagen att utveckla nya 

attraktiva produkter med 

höga förädlingsvärden 

och att introducera dem 

på marknaden är lång-

siktigt avgörande för 

tillväxt och välstånd i 

Sverige. 

Genom att vidga sina 

marknadshorisonter och 

komma i kontakt med 

internationella konkurrenter 

och kunder, ökar 

drivkrafterna för det 

enskilda företaget att öka 

kunskapsinnehållet i och 

förnya sina varor och 

tjänster. 

 

Ett bättre utnyttjande av 

möjligheter till 

avknoppning från 

storföretagens 

utvecklingsarbete utanför 

kärnverksamheten bör 

eftersträvas 

Det finns ett starkt samband 

mellan företags förmåga till 

organisatorisk förändring, 

investeringar i kompetens 

och deras möjligheter att 

tillvarata ny teknik. 

Det är angeläget för 

Sverige att små och 

medelstora företags 

investeringar i forskning 

och utveckling ökar. 

Bland annat erbjuder flera 

länder skatteavdrag för 

små och medelstora 

företag som vill göra 

satsningar på FoU. 

Kunskapsbaserade företag 

är därför viktiga för att 

öka produktiviteten i hela 

näringslivet och för att 

förnya den traditionella 

industrin 

Goda möjligheter till ex-

port- och 

marknadsutveckling är 

därför viktiga för att 

förstärka den innovativa 

förmågan hos små och 

medelstora företag. 

 

De affärsutvecklande verk-

samheterna kring 

universitet och högskolor 

behöver utvecklas för att 

fånga upp och omvandla 

forskningsresultat till 

kommersiell verksamhet 

och nya företag 

 I den internationella 

konkurrensen ställs allt 

större krav på små och 

medelstora företags 

förmåga att bedriva eget 

utvecklingsarbete. I 

många fall är detta också 

ett krav för att dessa 

företag ska vara intressan-

ta kunskapspartners 

gentemot större 

uppdragsgivare 

En god tillgång på 

kunskap, kompetent ar-

betskraft och avancerad 

teknologi inom produk-

tionsteknik och 

produktionssystem – 

särskilt inom områdena 

automation, produktion av 

korta serier och komplexa 

produkter – påverkar 

starkt konkurrenskraften 

hos många tillverkande 

små och medelstora 

företag i Sverige 

Nya former för strategisk 

samverkan mellan stora och 

små företag, liksom mellan 

små företag, bör prövas i 

syfte att skapa ömsesidigt 

utbyte och öka kompetens 

och utvecklingskapacitet 

hos de mindre företagen. 
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Åtgärder bör vidtas för att 

öka medvetenheten hos 

mindre företag om 

betydelsen av patent och 

andra immaterialrättsliga 

skydd 

 För Sveriges långsiktiga 

utveckling är det viktigt 

att kvinnor och män 

upplever det som positivt 

och naturligt att starta och 

driva företag och 

affärsprojekt och att vi 

förändrar attityden till 

misslyckanden 

Den största potentialen 

för industriell förnyelse 

ligger i den befintliga 

industrin. Ett stort kapital 

ligger nedplöjt i form av 

organisation, erfarenhet 

och rutiner i befintliga 

företag. I största möjliga 

utsträckning måste detta 

tas tillvara genom att 

stärka förnyelsekraften i 

dessa företag. 

Kompetensutveckling hos 

till exempel företagsledare i 

mindre företag bör 

stimuleras, liksom kun-

skapsuppbyggnad genom 

utbyte av styrelserepre-

sentanter mellan stora och 

små företag. 

 

Former för hur små och 

medelstora företag i större 

utsträckning än idag ska 

kunna bli delaktiga i den 

offentliga upphandlingen 

av teknik- och 

kunskapsintensiva 

produkter och tjänster bör 

övervägas. 

  Expanderande kun-

skapsföretag måste ges 

möjlighet att utnyttja det 

faktum att Sverige har 

EU:s inre marknad som 

sin hemmamarknad. 

Företagen behöver stärkta 

incitament för att samverka 

i nätverk och bättre kunskap 

om hur sådan samverkan 

kan komma till stånd. 

 

Insatser inom 

infrastrukturområdet måste 

också kompletteras med 

insatser inom andra IT-

politiska områden, till 

exempel IT-kompetens, för 

att åstadkomma den bästa 

nyttan för medborgare och 

företag. 

  Det är en stor utmaning 

och möjlighet för Sverige 

att kreativt bygga vidare 

på den industriella och 

teknologiska potential 

som finns inom försvars- 

och säkerhetsområdet för 

civila tillämpningar. Det 

bör göras på ett sådant 

sätt att det stärker 

befintliga branscher och 

företag men också främjar 

framväxten av nya bran-

scher och företag 

Väl fungerande stödjande 

strukturer för mindre före-

tags produktutveckling, 

produktförnyelse och 

utnyttjande av design bör 

utvecklas. 
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Därför är det bland annat 

viktigt att regelverken som 

styr företagan- det 

uppfattas som 

ändamålsenliga i sin 

utformning och i sin 

tillämpning 

  Små och 

kunskapsintensiva företag 

står för en stor del av 

innovationerna och är 

viktiga för att skapa nya 

jobb. 

Inom det FoU-intensiva 

näringslivet finns en bety-

dande potential för 

avknoppning av nya 

företag. Det finns också 

möjligheter att bilda ännu 

fler nya företag baserade på 

framstående forskning vid 

universitet och högskolor. 

 

För att öka ungdomars 

kunskaper om företagande 

och bidra till positiva 

attityder behöver 

entreprenörskap få en 

självklar plats i 

undervisningen och 

samspelet mellan skola och 

företag utvecklas. 

Gymnasieskolan ska 

förbereda både för 

anställning och för 

verksamhet i eget företag. 

  En viktig del i 

utmaningen att skapa 

bättre förutsätt- ningar för 

företagande, 

entreprenörskap och 

innovatio- ner är att bidra 

till att skapa positiva 

attityder till att starta och 

driva företag 

De stora företagen, som ofta 

fung- erar som beställare 

hos de mindre, är beroende 

av en omgivande struktur av 

nyskapande 

samarbetspartners 

 

Insatser ska genomföras för 

att främja ungdomars 

kreativitet och kunskaper 

om företagande. 

Åtgärderna ska på sikt leda 

till såväl ökat 

nyföretagande som tillväxt 

i befintliga företag. 

  Studier visar att företag 

oavsett bransch kan höja 

sin ekonomiska tillväxt 

genom att utveckla strate-

gier och system för 

lärande och 

kunskapsutveckling. En 

bra arbetsorganisation är 

av grundläggande 

betydelse för att få 

effektiva och 

konkurrenskraftiga 

företag och 

organisationer. 

Det kan röra sig om 

relationerna mellan stora 

och små företag, eller 

frågeställningar relaterade 

till en viss bransch eller ett 

visst teknikområde 
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Arbetet med regelverket 

som påverkar företagandet 

och tillämpningen av det 

ska ges fortsatt hög 

prioritet I uppdraget ingick 

dels att gå igenom samtliga 

regler som berör 

företagande, dels att 

redovisa planerade åtgärder 

för att minska företagens 

administrativa kostnader. 

     

  



Bilaga 4 

Tabell 4 Lärande i Innovativa Sverige 

Lära hela livet Lärare Lärande kopplat till 

innovation 
Ett livslångt lärande utöver 

formell utbildning är av stor 

betydelse för samhällets 

innovationsförmåga. 

För att minska barngruppernas 

storlek inleds 2005 en stor satsning 

så att fler förskollärare och 

barnskötare kan anställas i 

förskolan 

För att ge lärosätena incitament att 

stödja sina forskare i arbetet med att 

kommersialisera forskningsresultat och 

skapa bättre förutsättningar att ta 

tillvara forskarnas resultat och idéer 

utan att de själva måste bli 

entreprenörer, kommer lärarundantaget, 

som innebär att läraren ensam äger 

rätten till sina uppfinningar, att ses 

över. 
Ett utbildningssystem i 

världsklass måste därför 

uppmuntra och bereda väg för 

livslångt lärande 

Samtidigt fullföljs satsningarna på 

att anställa fler lärare och andra 

specialister i skolan. 

Att försöka på nytt och lära av 

misstagen måste i högre grad än idag 

ses som ett tecken på stark drivkraft och 

vilja att ta affärsmässiga risker 

Förskolan, som är starten på det 

livslånga lärandet, ska utvecklas. 
Grundskolor bör uppmuntras att 

profilera sig inom naturvetenskap 

och teknik och lärare ges möjlighet 

till kompetensutveckling 

Det är angeläget att student- och 

lärarutbytet omfattar även länder 

utanför Europa och att svensk forskning 

samverkar med världsledande miljöer i 

hela världen. 
För att förverkliga det livslånga 

lärandet måste både företagen 

och enskilda människor få stärkta 

ekonomiska drivkrafter till 

kompetensutveckling 

 Studier visar att företag oavsett bransch 

kan höja sin ekonomiska tillväxt genom 

att utveckla strategier och system för 

lärande och kunskapsutveckling 

Utbildningssystemet måste 

utformas så att det ger alla 

möjlighet att dels skaffa sig en 

bra grundläggande utbildning i 

unga år, dels komplettera sin 

utbildning eller lära nytt senare i 

livet. 

  

   


