
  

Maria Lindh, Innovationsledare Hagfors  
Cherin Nilsson, Innovationsledare Hagfors  
Elin Tienvieri, Innovationsledare Arvika  
Therese Sundström, Innovationsledare Karlstad  
Anna-Karin Frykstedt, Innovationsledare Karlstad & Arvika 
 
Innovation Park December 2022 



1 

 

 

 

Innovation i Värmland - Nycklar för att främja innovation genom platskänsla och 
engagemang.  2022 

  



2 

 

 

 

Innovation i Värmland - Nycklar för att främja innovation genom platskänsla och 
engagemang.  2022 

1 Inledning 

Innovation Park har under perioden 2018 - 2022 varit närvarande på tre platser i Värmland. Dessa 

är Karlstad, Arvika och Hagfors.  

Vår intention med denna rapport är att dela med oss våra erfarenheter för hur en breddad syn på 

innovation, entreprenörskap och tillväxt, via metoder och verktyg, kan bidra till hållbar utveckling 

där människors platskänsla och engagemang till sin plats är i centrum. 

Arbetet har oavsett geografisk plats och inriktning påvisat tydliga gemensamma beröringspunkter 

mellan platserna om hur man kan skapa engagemang och nya tankefrön som med bra 

förutsättningar och i rätt sammanhang kan utmynna i nya innovativa företag och hållbar utveckling 

som kan påverka både lokalt, regionalt, nationellt och globalt.  

Grundbulten är att se storheten i de lokala förutsättningarna och använda metoder som inkluderar 

de individer, oavsett organisationstillhörighet (eller status), som berörs.  

I rapporten redogör vi enbart för de innovationsprocesser som skapats och genomförts, och inte 

den återkommande basverksamheten som ger stöd m.m. till idébärare, företagare och startups 

med tillhörande aktiviteter.  För information om Innovation Parks hela verksamhet hänvisas till 

(kommande) slutrapportering hos Tillväxtverket. 

I denna rapport lyfter vi exempel på processer som pågått i våra noder samt kopplar ihop detta 

med teorier och forskning om lokal, regional och nationell hållbar utveckling, samt hur vi sätter 

värde på och mäter entreprenörskap.  

Genom att reflektera över följande frågor under tiden du läser rapporten hoppas vi kunna bidra 

med några svar på komplexa frågeställningar och utmaningar om innovation, entreprenörskap och 

hållbar utveckling mot slutet av rapporten: 

• Vad menar vi med entreprenörskap och vem är entreprenör?  

• Missar vi potential till utveckling och innovation genom att vi mäter som vi gör idag? 

• Hur kan man främja innovation genom att ta till vara platskänsla och skapa engagemang? 
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2 Bakgrund: Innovation Park & regional utveckling 

Innovation Parks uppdrag har fokuserat på regional utveckling i Värmland sedan starten 2014. 

Upptäckten som gjorts längs den experimentellt utforskande resan är att vi utvecklat arbetssätt och 

insikter som på lokal nivå kan bidra till det behov av omställning som Tillväxtverket (2022) 

identifierat för att uppfylla de regionalpolitiska målen: Ställa om från regional tillväxt till hållbar 

regional utveckling.  

Tillväxtbegreppet i regionalpolitiken har under en längre tid premierat de ekonomiska värdena 

framför de två övriga hållbarhetsdimensionerna som är ekologiska och sociala värden. Det leder 

till slutsatsen att omställningen till en hållbar regional utveckling behöver breddas för att inkludera 

värden där sociokulturella skillnader och miljöaspekter viktas jämte den ekonomiska vilket innebär 

en bredare involvering av hela samhället - näringslivet, offentlig sektor, föreningslivet samt 

invånare.  

Ett exempel på arbetssätt som Innovation Park har identifierat som en nyckel i denna omställning 

är de tvärsektionella utvecklingsprocesser, där människor med olika bakgrunder deltar och där 

målet inte från början är definierat, utan tillåts ändras beroende på de behov och utmaningar som 

kommer fram i utvecklingsprocessen.   

Detta menar vi är nyckelfaktorer för att den regionala utvecklingsstrategin ska bli mer träffsäker i 

lösningarna av de stora komplexa samhällsutmaningarna som Värmland har - låg utbildning, höga 

nivåer av ohälsa, ekonomiskt utanförskap, hög arbetslöshet och låg innovationsgrad 

(Socioekonomisk analys 2022, Reglab 2021).  

 

3 Regional utveckling 

3.1 Regional utveckling ur ett nationellt perspektiv 

Målet med den regionala utvecklingspolitiken är utvecklingskraft med stärkt lokal och regional 

konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet. Det innebär att den regionala 

utvecklingspolitiken ska bidra till en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i hela 

landet. Utvecklingskraften ska stärkas i städer, tätorter samt landsbygder genom att hela landet 

ges möjlighet att utvecklas efter sina särskilda förutsättningar. (Tillväxtverket, 2022). För att möta 

samhällsutmaningarna, ta tillvara möjligheterna och hitta lösningar pekar regeringen ut fyra 
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strategiska områden. De är centrala för genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken 

(Tillväxtverket, 2022): 

• Likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd i hela landet 

• Kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela landet 

• Innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande i hela landet 

• Tillgänglighet i hela landet genom digital kommunikation och transportsystem 

Samtliga regioner tar fram regionala utvecklingsstrategier på uppdrag av regeringen. Strategin 

utgör en grund för beslut, styr satsningar, tilldelning av projektmedel och företagsstöd. Vid 

förhandlingar med regeringen, statliga myndigheter och EU fungerar den som ett underlag för hur 

medel och satsningar ska fördelas, se Figur 1 (Region Värmland, 2021).  

 
Figur 1 Olika nivåer av förankring som påverkar det nationella målet för hållbar, regional utveckling och 
Agenda 2030 (Region Värmland, 2021). 

Värmlandsstrategin är benämningen på den regionala utvecklingsstrategin för Värmlands län och 

ska vara ett riktmärke för olika aktörer med olika behov. Samtidigt utgör strategin ett stöd för det 

lokala utvecklingsarbetet i respektive kommun (Region Värmland, 2021).  
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Identifierade insatsområden som lyfts i strategin handlar om att förbättra livsvillkoren, höja 

kompetensen, utveckla attraktiva platser och stärka konkurrenskraften. För att gå i denna riktning 

föreslås nycklar till förändring som bygger på att leda modigt, utforska proaktivt och samverka på 

nya sätt. Genom att följa detta så läggs grunden till ökad delaktighet för en bredare målgrupp 

(näringsliv, offentlig sektor, föreningsliv samt invånare) så att vi på ett utforskande arbetssätt kan 

ta oss an komplexa samhälleliga utmaningar för att utvecklas hållbart, baserat på lokala 

förutsättningar, så att vi kan stå bättre rustade inför framtiden (Region Värmland, 2021).  

3.2 Reglabs Innovationsindex 

Reglab är ett forum för lärande kring regional utveckling där regioner, myndigheter och forskare 

möts. Ett av dess syften är att öka kunskapen om vad som ligger bakom innovationsdriven tillväxt, 

samt vilka områden som är möjliga att påverka, på lokal, regional och nationell nivå (Reglab, 2022). 

I arbetet med att definiera vad målen för den regionala utvecklingspolitiken innebär, för att i nästa 

steg brytas ner till handling och uppföljning, ur ett regionalt och lokalt perspektiv används Reglabs 

verktyg och rapporter. I Innovationsindex - regional förmåga till ekonomisk förnyelse (2021), lyfts 

att innovationsprocessen inte är linjär utan sker genom ett stegvis lärande. En viktig utgångspunkt 

för detta arbete är den teoribildning (Florida, 2006) som bland annat visar att öppna och toleranta 

miljöer är mer innovativa än slutna.  
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Reglab har i relation till denna forskning identifierat flera nivåer som är av vikt för att skapa 

förutsättningar för ökad grad av innovation och nyskapande i ekonomin i sitt årligt uppdaterade 

Innovationsindex för regional utveckling (Lindquist & Habtorn, 2021), se Figur 2. 

3.3 Reglabs Innovationsindex ur ett Värmlandsperspektiv 

För att nå ett gynnsamt innovationsklimat är det nödvändigt att jobba sig uppåt i denna 

visualisering. Exempelvis har Grundförutsättningar för innovation visat sig vara ett område som 

flera av våra noder och samarbetspartners i Värmland identifierat som det steg som behöver mer 

utrymme i utvecklingsarbetet och lägger mer tonvikt på de relationella värdena. Hit räknas 

exempelvis faktorer som öppenhet, mångfald och tolerans, den generella utbildningsnivån och 

rörligheten på arbetsmarknaden (Lindquist & Habtorn, 2021). Lindquist och Habtorn refererar också 

till faktorer som i litteraturen pekas ut som grundläggande förutsättningar för att skapa ett öppet 

och kreativt klimat där individer och idéer möts och utvecklas. Genom att satsa på att utveckla goda 

grundförutsättningar skapas bättre förutsättningar för långsiktigt främjande av både 

marknadsförmåga, förnyelseförmåga och slutligen ett gott regionalt innovationsklimat. Dessa 

Figur 2: Modell över strukturen för Innovationsindex teoretiska uppbyggnad (Lindquist & Habtorn, 2021). 



7 

 

 

 

Innovation i Värmland - Nycklar för att främja innovation genom platskänsla och 
engagemang.  2022 

grundläggande faktorer beskrivs som mer trögföränderliga och ligger utanför det som traditionellt 

räknas till innovations- eller tillväxtpolitikens område.  

3.4 Regional utveckling ur ett lokalt perspektiv 

Det har blivit tydligt att reella värden som bostäder, specialiserade yrken, och hög lön inte är det 

enda som har betydelse för framtida arbetstagare, bofasta och för att attrahera potentiella 

inflyttare. För att säkra tillgången till framtida arbetskraft, nöjda bofasta eller besökande, samt 

ökade invånarantal behövs ett bredare angreppssätt där också sociala frågor inkluderas som 

exempelvis relationer, miljö, bostad och livsstil (Forsberg & Stenbacka, 2013; Florida, 2006). 

Att säkra framtida, hållbar tillväxt adresserar därmed mer än de reella värden om ekonomisk 

utveckling som dagens mätmetoder för utveckling ofta fokuserar på. Utmaningens komplexitet, 

bestående av både reella och relationella värden, behöver således inkludera lokal och regional 

platsutveckling med avseende på mellanmänskliga relationer för att åtgärdas. Detta innebär att 

existerande värden och sanningar om platser behöver kompletteras med förståelsen för att platser 

inte bara är fysiska resurser utan också föränderliga, sociala konstruktioner eftersom de har sitt 

ursprung i samspelet mellan människor. Detta ställer också nya krav på hur vi bäst mäter tillväxten 

i våra kommuner och regioner. 

 

4 MÅTT PÅ TILLVÄXT 

4.1 Mätning av tillväxt 

För att regionernas respektive, beslutsgrundande utvecklingsstrategier ska kunna mätas finns olika 

resultat- och effektmål presenterade av exempelvis Tillväxtverket. Även andra institut och 

myndighetsorganisationer har sina egna. Exempel på sådana är nettoinflyttning, innovationsklimat 

och entreprenörskap. Nedan följer exempel på hur dessa resultat- och effektmätningar kan utgöra 

hinder för den omställning till hållbar utveckling som eftersöks av regeringen.  

Entreprenörskap & innovationsförmåga enligt Entreprenörskapsforum 

Entreprenörskapsforum presenterade mätningen av regionernas tillväxt i Ett företagsamt Sverige? 

Regionala variationer inom entreprenöriella aktiviteter, attityder, och ambitioner (Norling, P. et al., 

2021). I mätningen definieras entreprenörskap vara likställt med företagsamhet, de företag som 

mäts är yngre än 3,5 år och de har startats av personer i åldern 18-64 år. I rapporten har också ett 
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samband påvisats där innovationsförmåga och förnyelse är starkt sammankopplat med 

entreprenörskap. Rapporten har därför lagt fokus på orsaken till varför människor väljer att starta 

företag. Bakgrunden till varför verksamheter startas delas in i fyra kategorier: 1) Att förvalta ett 

familjeföretag eller 2) att starta egen verksamhet av rädsla för att inte få en anställning beskrivs i 

rapporten generera färre innovationer än om entreprenörskapet baseras på 3) en intention att 

förändra världen eller 4) att eftersträva hög inkomst.  

Sett ur ett Värmlandsperspektiv visar denna rapport att regionen befinner sig i bottenskiktet i 

många kategorier och har också låga värden generellt i mätningen. De vanligaste drivkrafterna 

bakom det värmländska entreprenörskapet är enligt rapporten jämnt fördelat mellan att föra 

vidare ett familjeföretag, eftersträva hög inkomst och av rädsla för att inte få en anställning. Få 

startar företag för att förändra världen.  

4.2 Det som är svårare att mäta 

Relationella värden 

För att diskutera hållbar tillväxt och relationella mervärden introducerar vi här modellen: Det 

kulturella isberget (Hall, 1976), se Figur 3. En förklaringsmodell som används inom det 

kulturantropologiska forskningsområdet. Modellen är relevant eftersom kartläggningen av 

relationella värden syftar till att identifiera attityder, behov och beteenden som ligger bakom de 

mekanismer som avgör individens val av arbetsplats och boplats, samt en plats eller verksamhets 

attraktivitet. Sådana val påverkas i hög grad av sociala strukturer, vilka ofta tas för givna i 

samhällen och kulturer genom att de är vida accepterade i en population och samtidigt repetitiva, 

sociala beteenden som i en förlängning gör dem osynliga. Alternativa beteenden blir därför ofta 

otänkbara för individer inom grupperingen. Det är dessa mellanmänskliga, osynliga och ofta 

omedvetna sociala överenskommelser som i högsta grad styr upp till 90% av våra beslut - undre 

delen av isberget. Detta kommer fortsatt att benämnas Normer. Dessa normer, attityder, behov och 

beteenden är generellt svåra att mäta med de normaliserade resultatmål som ofta förekommer i 

regionalt utvecklingsarbete för ökad tillväxt. 
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Figur 3: “Det kulturella isberget” är en visualisering vars syfte är att beskriva att komplexa utmaningar ofta har 

en dold del (den relationella delen under isberget) som är svår att mäta och därför ofta förbises. Av de val och 

beteenden som görs av individer utgör dessa relationella värden 90% av anledningen till att de initieras (Hall, 

1976; vidareutvecklad av Graffman, Inculture AB 2021). 

Ser vi då till begreppet Plats i relation till dessa samverkande, reella och relationella värden behöver 

också ännu ett begrepp att introduceras för att synliggöra hela den komplexitet som lokal och 

regional utveckling utgörs av: Platskänsla. 

Platser & platskänsla 

Begreppet plats har diskuterats och definierats inom en rad olika ämnesområden och synen på och 

definitionen av vad en plats är varierar. Plats kan vara ett hus eller en skogsglänta, men plats kan 

också vara någonting som under tid samlar upplevelser som skapar en relation till eller omtanke 

för den. Den gemensamma utgångspunkten för begreppet plats, samt angränsande begrepp är 

dock att plats har betydelse och att den betydelsen är inneboende i människors upplevelse av plats. 

Vår upplevelse och definition färgas av vår relation till platsen, våra minnen och erfarenheter. Plats 

i den här meningen är alltså inte specifikt geografisk utan kan snarare ses som en kombination av 

geografi och sociologi (Tuan, 1996). En slags grundläggande relation utifrån vilken vi upplever 

världen och förstår vår plats i den. Någonting som snarare definieras av upplevelser och intentioner 

i en miljö än av specifika positioner, landskap och fysiska samhällen (Relph, 1976). 
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Ett exempel på hur breddningen av begreppet Plats tillför värde till dialogen om regional utveckling 

är genom att beskriva den ofta omedvetna, Urbana normen, som omedvetet påverkar 

resursfördelning och politiska beslut. 

Urban norm 

Relationen mellan städer och landsbygder kan förstås i termer av makt. Att städer intar en 

privilegierad position i relation till landsbygder, precis på samma sätt som män intar en privilegierad 

position i relation till kvinnor. Det betyder varken att stadsbor förtrycker landsbygdsbor eller att 

enskilda män medvetet förtrycker kvinnor, utan att vårt samhälle präglas av maktordningar som 

ger vissa effekter och där vissa positioner vidmakthålls på bekostnad av andras, oavsett om det är 

medvetet eller inte (Rönnblom, 2014). 

För att förstå hur städer och landsbygder skapar och återskapar varandra utgår vi från att det 

finns ett urbant tolkningsföreträde. Denna utgångspunkt innefattar ett flertal saker. Fokus i 

samhällsutvecklingen har under lång tid legat på städernas utveckling. Städerna har förknippats 

med värden som formulerats i kontrast till landsbygderna, där städerna har fått stå för utveckling 

och modernitet och landsbygderna har fått gestalta det traditionella och icke förändringsbenägna. 

Dessa föreställningar om städer som framåtsyftande och landsbygderna som dess motsatser är 

ett exempel på en territoriell maktordning och brukar benämnas som den urbana normen. Städerna 

betraktas inte bara som det normala, utan även som det mest önskvärda oavsett om det är sant 

eller inte. Detta försätter städerna i en privilegierad position i relation till andra platser och deras 

invånare. Att samhället präglas av en urban norm får därmed inte bara genomslag på våra 

uppfattningar utan kan även inverka på hur prioriteringar, satsningar och investeringar görs inom 

både offentlig och privat sektor. Ett urbant tolkningsföreträde skapar därmed både en diskursiv och 

territoriell maktordning, vilken påverkar övriga nationella landsbygder (Värmlands kommuner 

inkluderat). 

4.3 Konsekvenserna av att inte kunna mäta helheten 

För att lyfta fram konsekvenserna av att inte komplettera de reella resultatmålen med relationella 

värden och effektmätning används exemplifieringar från ett av de fyra prioriterade områdena från 

den regionala utvecklingspolitiken (Tillväxtverket, 2022), Innovation och förnyelse samt 

entreprenörskap och företagande i hela landet, samt ett av de insatsområden som identifierats som 

viktigt i Värmlands regionala utvecklingsstrategi: Stärka konkurrenskraften i den här rapporten. 

Detta med bakgrund av att Innovation Parks insatser mäts inom denna kategori av fokusområden. 
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Entreprenörskap & innovationsförmåga enligt Entreprenörskapsforum 

Om de sociala strukturerna på en plats, medvetet eller omedvetet, premierar drivkraften att tjäna 

pengar eller förändra världen, framför de två andra (Entreprenörskapsforum, 2021) för att det i det 

första fallet är enklare att mäta, men i det andra fallet, beroende på vad vi menar med 

entreprenörskap, bara mäter de som vill förändra världen genom företagande, riskerar regioner 

konsekvent att exkludera bidrag till ökad innovationshöjd. För att inkludera de mer relationellt 

orienterade drivkrafterna kan följande tre diskussionspunkter beaktas för vidare arbete: 

Vad menar vi med entreprenörskap? Är det samma sak som att vara företagsam? En snabb 

sökning på internet visar att det kan skilja sig åt. En företagare beskrivs vara en person med F-skatt, 

medan en entreprenör innehar modet att göra det hen älskar och behöver nödvändigtvis inte driva 

företag (Rudolf et al, 2007). I en rapport från RISE, har forskare och experter genom intervjuer 

definerat entreprenörskap som: ”En entreprenör tar sig an svåra frågeställningar och löser det 

tillsammans med andra och skapar värde som är till nytta för många.” (From, 2021) 

Om vi stannar i denna definition av entreprenörskap och antar att innovationer även föds ur den 

sortens aktiviteter som nödvändigtvis inte bedrivs i företagsform, utan mer ur viljan och passionen 

att förändra världen, får det också konsekvenser för den regionala utvecklingen. Risken finns att 

dessa initiativ och aktiviteter inte kommer med i mätningarna, då dessa aktiviteter kan ha sin start 

i civilsamhället och föreningslivet. Ser vi då till Entreprenörskapsforums mätning kan indikationer 

om en hämmande social struktur anas i det värmländska näringslivsklimatet då denna orsak till 

start av företag verkar exkluderas, med resultatet att regionen tappar dessa initiativ och potentiella 

innovationer. Detta är en grupp som Innovation Park med flera har fokuserat på att lyfta fram de 

senaste åren trots att det frångår de normativa åsikterna om grunden till entreprenörskap och 

innovation (Norling, P. et al., 2021). 

Om vi därtill också väger in de företag som förvaltas vidare i generationer, vilka är äldre än 3,5 år 

och därmed inte räknas med i undersökningen (Entreprenörskapsforum, 2021) på grund av att de 

inte genererar nya innovationer över tid i samma utsträckning som de andra kategorierna (se 4.1 

Mätning av tillväxt), framgår att definition kan vara aningen snäv. Är det verkligen så att ett företag 

som överlever i generationer inte förnyas, förändras och utvecklas? Eller är det så att företag som 

utvecklas i generationer överlever för att de kontinuerligt löser de utmaningar som uppstår? En 

följdfråga som dyker upp, och som i hög grad relaterar till föregående styckets resonemang om 

hämmande strukturer, blir då: Kan vi hitta sätt där även dessa problemlösare och innovatörer 
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värderas högre i Värmland, när innovationerna stannar inom företaget och företaget överlever över 

tid, jämfört med antalet avknoppningar eller nystarter av företagsidéer? 

 

Entreprenörskap & innovationsförmåga enligt Reglabs innovationsindex 

Som tidigare nämnts belyser Reglabs innovationsindex vikten av att jobba med 

Grundförutsättningar (tolerans och mångfald) för att nå ett bra innovationsklimat. Relateras detta 

lösningsförslag till rapporten Ett företagsamt Sverige? (Entreprenörskapsforum, 2021), där 

Värmland rankas i bottenskiktet jämfört med Sveriges övriga regioner, belyses återigen vikten av 

att arbeta med en breddad syn på vad entreprenörskap är för att öka innovationsförmågan 

regionalt.  

Det värmländska näringslivet beskrivs många gånger som alltför homogent i sitt utförande på 

grund av gamla strukturer och traditioner (Berger, S. et al. 2007). Därtill finns också låg 

utbildningsgrad och starka bruks- och maskulinitetsnormer kvar enligt en artikel i NWT (Borg, S, 

2019). Väger vi också in den urbana normens effekter i denna relationella ekvation som utgör 

Grundförutsättningar för innovationsförmåga, börjar en väv orienterad i flera, hämmande lager 

framträda.  

Att prioritera arbete som fokuserar på grundförutsättningar är därmed att låta Värmland utvecklas 

mot ett mer öppet, inkluderande och innovativt län. Detta innebär en ökad inkludering av 

diversifierade perspektiv, fler aspekter på vad som har ett värde och synliggörande av destruktiva 

normer och strukturer.  

4.4 Hur genomför vi då hållbar, regional utveckling? 

För att uppnå ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle som anses vara attraktivt 

behöver dessa normativa, hämmande och stärkande strukturer synliggöras och aktiva val göras 

för att välja vilka som bör arbetas bort och vilka som bör förstärkas. Eftersom attraktivitet är en 

effekt av denna typ av rådande normer, är förståelsen för vad som sker i de mellanmänskliga 

interaktionerna mellan olika individers värderingar på en plats en grundförutsättning för att förstå 

hur dessa normer upplevs och påverkar. 
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5 EN BREDDAD SYN PÅ TILLVÄXTBEGREPPET: HÅLLBAR UTVECKLING 

För att bredda tillväxtbegreppet att också inkludera de relationella värdena i diskussionerna om 

hållbar utveckling har Innovation Park i Värmland arbetat aktivt med Reglabs identifierade 

Grundförutsättningar för innovation sedan starten 2014 (noder från 2018). I noderna Hagfors, Arvika 

och Karlstad, har processledarna identifierat de rådande sociala strukturerna och sedan 

skräddarsytt processer för att verka för den normförskjutning som diskuterats under avsnitt  4 Mått 

på tillväxt. Nedan presenteras exempel från dessa processer samt effekterna det fått i respektive 

kommun.  

5.1 Karlstad Innovation Park 

Karlstad Innovation Park är föreningens huvudkontor och innefattar hela vår grundverksamhet 

med syftet att främja innovation i regionen. Genom att erbjuda mötesplatser, aktiviteter och 

processer för innovationssamverkan bidrar vi till hållbar utveckling i Värmland.  

En av de första utmaningsdrivna innovationsprocesserna som faciliterades av Innovation Park i 

Karlstad var den som idag mynnat ut i plattformen TechniQual. 

5.1.1 Exempel från processen i Karlstad mellan 2018–2022 

TechniQual 

I takt med att vår omvärld blir mer och mer digitaliserad och vi därigenom ställer högre krav på 

den infrastruktur som ska stödja den tekniska utvecklingen så ökar efterfrågan på rätt kompetens 

inom hela teknikbranschen. Samtidigt är det svårt att rekrytera studenter till de tyngre 

ingenjörsutbildningarna och därtill är det en för liten andel icke-män som är med och utvecklar och 

driver teknikutvecklingen.   

Ellevio kontaktade Innovation Park för få draghjälp i att ta ett nytt grepp om den här utmaningen 

och tillsammans anordnades ett ”Hack för en jämställd energibransch”.  

Hacket i sig gav energi och engagemang och en rad aktörer som varit involverade började träffas 

under hösten 2018, med sikte på att konkret göra något för att fler ska bli nyfikna på teknik. 

Träffarna blev starten på en utforskande och lärande innovationsprocess, där man varvade samtal 

med konkreta tester och aktiviteter för att bekräfta hypoteser om varför tjejer inte väljer teknik, och 

vad utmaningen bottnar i. Som i de andra exemplen från Arvika och Hagfors har insikterna främst 
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hamnat om normer och kultur som huvudsakliga faktorer till den utmaning som branschen står 

inför idag. 

Hur vi pratar om teknik, de tekniska utbildningarna och yrkena domineras av termer och bilder som 

attraherar män. Arbetsplatsernas kultur, jargong och miljö är skapad av män och för män. 

Nyckelfaktorer som identifierats för förändring är att öka medvetenheten om varför mångfald, 

inkludering och jämställdhet är viktigt för att attrahera kompetens - och för att utveckla 

konkurrenskraft. 

Att attrahera kompetens är en fråga om konkurrens, men samtidigt krävs ett brett engagemang 

för att skapa förändring och vända utmaningen men den mansdominerade teknikbranschen. Att 

öppet diskutera frågor som ses som konkurrensfördelar kräver mod och trygghet samt ett öppet 

och inkluderade sammanhang där det är tillåtet att provprata om svåra frågor. 

Genom insikterna om utmaningen, behovet i kombination med det lärande angreppssättet har 

plattformen TechniQual växt fram. En social innovation - ett nyfiket och tryggt sammanhang med 

lärande mellan organisationer och individer som ökar medvetenhet, kunskap och egenförmåga att 

få till en förändring. Både i den egna organisationen och tillsammans med andra. 

Företag som deltagit i plattformen har goda exempel på hur man plockat in frågeställningar och 

samtalen in i den egna organisationen och genom det kunnat starta eller växla upp sitt 

jämställdhetsarbete. 

Under 2023 kommer plattformen att knoppas av från Innovation Park och drivas som ett eget 

initiativ. 

https://karlstadinnovationpark.se/techniqual-motesplats-for-foretag/  

5.2 Innovation Park i Hagfors kommun 

Processerna i Hagfors har använt sig av tjänstedesignmetodik ur ett normutvecklande perspektiv. 

Detta för att lyfta de innovationshöjande, sociala strukturerna på platsen, samt verka för 

synliggörandet av den sociala hållbarhetsdimensionens värden i relation till de två övriga. 

5.2.1 Exempel från processen i Hagfors mellan 2018–2022 

I detta avsnitt har exempel från arbetet med Hagfors Innovation Park beskrivits. Figur 4 visar en 

översiktlig bild. 
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Figur 3 Processer som lyfts ut från arbetet på Hagfors Innovation Park och presenteras nedan.  

Noden Hagfors Innovation Park (HIP) etablerades 2018 i Gula Villan i Hagfors med ambitionen att 

utveckla en verksamhet likt den i Karlstad; En mötesplats för idébärare och företag i ett tilltalande 

och inspirerande kontorslandskap. Genom de första två processerna: Diamanter & Järnviljor och 

GRÄV- Gruvindustrin Ändrar Värden växte insikterna om platsens avvikande förutsättningar och 

behov fram jämfört med de för Karlstad. Företagare eller idébärare i området sitter ofta fast i daglig 

produktion och har därför inte så stort behov av en kontorsplats att mötas vid. Däremot 

förmedlades behovet av en mental mötesplats, en frizon där det är tillåtet att tänka stora tankar 

samt en mötesplats för det som gör livet värt att leva - en plats där drömmar och kreativitet får 

växa och utvecklas. Steget innan företagandet och för det som händer utanför arbetstid. 

Dessa insikter ledde till att verksamheten flyttades till Nygård i Ekshärad (en gård där 

lanthushållsskola bedrevs i ca 100 år). Där fanns utrymmet för allt från kultur, yoga, 

restaurangverksamhet och jordbruk. Det engagemang som uppstod i dessa processer resulterade 

i att flera idébärare vågade ta steget att testa företagande. Dessutom startades Snøfølk Ek för. 

(snofolk.se) som tillsammans med HIP skulle vara en möjliggörare av idéer på Nygård. För att 

verifiera insikterna, samt att testa om intresset fanns för denna typ av mötesplats, anordnades 

Upptäckardagen där föreläsare, butiksinnehavare, hantverkare, föreningar, matproducenter m. fl. 

deltog för att både utställare och besökare skulle få uppleva vad en sådan mötesplats skulle kunna 

bidra med. Eventet lockade ca. 350 personer. 

En månad efter inflyttning (1/2 -2020) kom också pandemin som hämmande fortsatt utveckling. 

Målet att forma en kravlös, fysisk mötesplats försvårades, men inte ambitionerna att hitta möjliga 

vägar framåt. På initiativ av en “görare” skapades en plats för att mötas i enlighet med då rådande 
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restriktioner: En andelsträdgård. Sommaren 2020 genomfördes projektet CoPlant med åtta 

andelsodlare, tre företag och elever i klass 4-6 från Kyrkhedens skola, vilka alla på olika sätt bidrog 

till kunskap, lärande och lokalt producerad mat.  

På grund av pandemin togs beslut om att den fysiska mötesplatsen behövde ställas in och 

verksamheten flyttade ut från Nygård vid slutet av året 2020. HIP övergick därmed till en mobil 

organisation. Som ett exempel i den mobila anpassningen, delprocessledde vi dialogprocesser i 

projektet Hela Hagfors - Dialogprocesser om framtiden som syftade till att skapa underlag till en 

ny översiktsplan genom att inkludera invånare från kommunens fem socknar (på grund av sina 

kulturgeografiska skillnader), samt ta vara på och mobilisera det engagemang som skapades. 

Parallellt med Hela Hagfors pågick också ett nationellt projekt: Backa Bruksorten (av Effect 

Innovation) på uppdrag av Jernkontoret (stålindustrins branschorganisation). Syftet var att 

undersöka eventuella, bakomliggande faktorer till platsers attraktivitet som kan tänkas påverka 

stålindustrins behov av kompetens, utöver de som redan kunnat påvisas, samt komma med förslag 

på lösningar för hur bruksorter och industrier kan verka för att säkra industrins tillgång till 

arbetskraft genom att förändra synen på Bruksorten. Stålindustrins verksamheter är ofta knutna 

till bruksorter och landsbygd och har under lång tid lidit av utflyttning till större städer. Genom 

projektet Backa Bruksorten, men också med insikter från Hela Hagfors, finns idag ett verktyg 

framtaget som ger orter möjlighet att få en första uppskattning av sin attraktivitet, samt fortsatta 

förslag på utvecklingsvägar för att öka densamma. Verktyget, som idag är manuellt, kommer under 

året att byggas som en digital prototyp för att bli mer användarvänlig och tillgänglig för fler. 

Projektet genomförs i samarbete med Effect Innovation, Jernkontoret, SSAB Borlänge och Borlänge 

kommun. 

Evolutionen av HIP är ett exempel på hur platsens förutsättningar, historiska bakgrund och 

invånarnas behov har fått styra utvecklingen av verksamheten. Samtliga processer räknas in i 

Reglabs definition av att förbättra Grundförutsättningar för innovation. Fokuset har varit att erbjuda 

möten och processer med så diversifierade bakgrunder som möjligt. Unga medborgare har dock 

deltagit i liten utsträckning, vilket resulterat i fortsättningsprojektet Hållbara Hagfors som 

formulerats och genomförs för att förstå, hitta och engagera även unga i framtidens utveckling av 

platsen.  

Hållbara Hagfors är ett platsutvecklande samverkansprojekt med den sociala hållbarheten som 

utgångspunkt. Projektet har bestått av: NANO och Kyrkan i lokalsamhället, båda med avstamp i 

bruksorten Hagfors. NANOs syfte har varit att utveckla en metod för att ta vara på outnyttjad 



17 

 

 

 

Innovation i Värmland - Nycklar för att främja innovation genom platskänsla och 
engagemang.  2022 

potential bland unga, genom att ge dem förutsättningar för att ta sig an sin framtid och livet som 

entreprenör eller intraprenörer på platsen. Detta för att bidra till att vända industrins utmaningar 

vad gäller kompetensförsörjning.  

Syftet med Kyrkan i lokalsamhället var att hitta metoder för och öka kunskapen om det kyrkliga 

kulturarvet och undersöka hur det kan användas som samhällsresurs i det långsiktiga arbetet med 

att utveckla en trygg, levande och attraktiv bygd.  

Projektet har undersökt ungas framtidstankar och hur man uppfattar sina framtidsmöjligheter i 

bruksorten Hagfors. Det har också tagit fram metoder som engagerar unga i utvecklandet av sin 

framtid som intraprenör, entreprenör eller utveckling av sin plats och dess möjligheter, vilket tidigare 

varit svårt. Arbetssättet har baserats på tjänstedesignmetodik, samt upprättandet av 

kunskapsallianser och med fokus på ungas behov och drömmar.   

I projektet har effektmätningsmetoder tillämpats där hänsyn tas till Agenda 2030, BRP+ och Det 

kulturella isberget, för att utvärdera värdet av att använda social hållbarhet som utgångspunkt i 

arbete med platsutveckling. 

5.3 Innovation Park i Arvika kommun 

Arvika har varit en spännande plats att bedriva innovationsarbete på då det å ena sidan finns ett 

starkt entreprenörskap och innovativt tänk från bland annat kulturella branscher och initiativ såsom 

Arvikafestivalen, men också starka normer och bruksmentalitet från industrierna. Fokuset i Arvika 

har varit att involvera tvärsektoriellt hela samhället för att undersöka gemensamma utmaningar 

och lyfta värdet av att arbeta med social hållbarhet i både små och stora organisationer. 

5.3.1 Exempel från processen i Arvika mellan 2018–2022 

I detta avsnitt har exempel från arbetet med Arvika Innovation Park beskrivits. Figur 4 visar en 

översiktlig bild. 
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Figur 4 Processer som lyfts ut från arbetet på Arvika Innovation Park och presenteras nedan. 

Noden Arvika Innovation Park (AIP) etablerades januari 2019, även den men ambitionen att 

efterlikna verksamheten på Karlstad Innovation Park; med ett öppet co working-landskap och 

liknande event. Före plats och innehåll började formas så hölls en workshop med företagare för att 

få in information om vad de skulle vilja att AIP blir och gör. Platsen som valdes var en kontorsdel på 

översta våningen på Arvika Näringslivscenter (ANC) och invigningen var i januari 2018 men fullt 

tryck av besökare från näringsliv och offentlig sektor. Den första tiden hade AIP några hyresgäster 

men det var svårt engagera och attrahera in folk. Det gick trögt och svårt att komma igång. En 

insikt är att det tar tid att förstå vilken roll och behov AIP som ny aktör på en ny plats ska ta. Några 

utmaningar i uppstarten var också att 1) innovationsledaren i noden var deltidsanställd (40-60%) 

och jobbade mycket ensam fysiskt på platsen (detta var före den mer digitala mognad som vi står 

i idag efter pandemin) och saknade team och 2) Platsen som valdes var svåråtkomlig och dåligt 

placerad och saknade naturlig genomströmning av folk. De entreprenörer som använde AIP’s 

kontorslandskap och sammanhanget tidigt kom senare att starta huben och innovationsarenan 

SCAALER med fokus på IoT och teknik på ANC vilket kan ses som en lyckad utveckling.  

På grund av den tröga starten på ANC togs beslut om att flytta noden till det nyrenoverade och 

centralt placerade kulturhuset Ritz i Arvika för ett mindre kontor med skrivbordsplatser i december 

2019. Flytten genererade ett starkt samarbete med Ritz och både individuell stöttning av 

idébärare/företagare samt större events lades där. Konceptet med kontorshotell övergick från den 

fysiska platsen till att driva innovationsprocesser samt att möta idébärare och företagare genom 

coaching och koordinering utifrån en nulägesanalys och deras behov/önskad hjälp utifrån vart de 

är. AIP blev en mobil organisation som använde sig av flera olika mötesplatser såsom Ritz, 

Studiefrämjandet, ANC och fik. Forum som Bolla gjordes både fysiskt (Arvika) och digitalt (Värmland 
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och nationellt) och blev ett format som funkade bra för idébärare och företagare att testa och 

utveckla sina idéer samt bygga nätverk. Att bygga nätverk mellan idébärare och företagare i 

noderna och Karlstad har varit viktigt för att skapa ännu större synergieffekter och framåtanda. Att 

knyta samman Värmland.  

Parallellt med Arvika Innovation Park påbörjades ett arbete på Karlstad Innovation Park med att 

skapa en plattform kring social innovation och social hållbarhet som kom att bli Social innovation 

Värmland; en plattform och rörelse för att mobilisera ny handlingskraft och kapacitet för ett socialt 

hållbart samhälle i Värmland och världen. Den startades av Karlstad Innovation Park i samarbete 

med Region Värmland, Coompanion, Karlstads Universitet och Värmlands Idéburna. Det var ur 

Social innovation Värmland som Innovation Park lade en grund för att utveckla och testa nya 

initiativ där Arvika blev testbädd. Innovation Park påbörjade en utforskande innovationsprocess 

Allas barn och unga Arvika och gjorde även ett större event på temat social hållbarhet och social 

innovation; Co-days Live.  

Co-days Live 

Co-days Live var ett 8-timmars nonstop livestreamat event med ett 50-tal gäster, både lokalt och 

nationellt som medverkade i 15 olika programpunkter inom ramen för social hållbarhet. Social 

innovation Värmland och AIP’s ambition med eventet var att visa på bredden av 

samhällsutmaningar som sker här och nu i Värmland och världen men också hur man kan möta 

dom på nya sätt. Att bygga ny kunskap och nya nätverk, inspiration och handlingskraft för nya 

handlingar var några av intentionerna. Eventet blev en riktig snackis i Arvika och Värmland och 

stärkte både AIP och de aktörer som medverkade i programmet i och med det professionella sättet 

det gjordes, både innehållsmässigt och tekniskt. https://socialinnovationvarmland.se/co-days/ 

 
Allas barn och unga  

Allas barn och unga består av två communities; en för nyfikna, engagerade och 

utvecklingsorienterade aktörer (företag, föreningar och organisationer) och en community för 

unga, Projektbyrån Changemakers. Communityn för aktörer som engagerar sig i ungas vardag och 

fritid startades upp under hösten 2020 tillsammans med Hyresgästföreningen i Värmland. Båda 

organisationerna var närvarande i Arvika kommun på olika sätt och kunde konstatera att det 

saknades ett forum i Arvika som involverar många olika aktörer med syftet att arbeta långsiktigt, 

förebyggande för och med barn och unga. Processen startade med en uppstart där aktörer från 

hela samhället bjöds in för att diskutera i workshop kring vilka utmaningar man ser kopplat till sin 

egen organisation. Behovet var stort och gensvaret positivt och det kändes väldigt nytt att träffas 

https://socialinnovationvarmland.se/co-days/
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tvärsektoriellt. Vid andra träffen, i början av 2020, hade restriktionerna på grund av pandemin börjat 

komma och vi fick arrangera samtliga workshops digitalt. Det var såklart en utmaning då den 

digitala vanan och mognaden generellt var låg och det var samtidigt utmanande att lära känna 

nya människor och vara kreativa tillsammans genom skärmen. Trots utmaningarna fick vi god 

feedback på att det var energigivande och utvecklande. Workshoparna mynnade ut i fyra olika 

idéer (samt även självklart nya nätverk, ny kunskap, energi m.m.) men idéerna togs dock inte vidare 

då organisationer flaggade för att de behövde besluta om resurssättning och att AIP och core-

teamet i Allas barn och unga behövde se en väg framåt för hur man involverar unga på bästa sätt. 

AIP’s drivkraft var att komma i kontakt med unga och de organisationer som arbetar med unga 

eller är intresserade av unga, för att undersöka hur stöttande entreprenöriella sammanhang får 

effekt på ungas fritid och framtidstro och hur organisationer kan jobba bättre för att stötta unga i 

detta. För att se på nya vägar framåt valde AIP att göra en ansökan till Leader Växtlust Värmland 

för att vidareutveckla den samverkansplattform som börjat byggas. Det söktes medel för att dels 

fortsätta jobba med plattformen/community för företag, föreningar och organisationer (samt de 

fyra idéer som fanns) men också för att se på en ny form om hur man kan involvera unga, 

Projektbyrån Changemakers. Leader-ansökan godkändes och AIP beviljades ett projekt ca 1-årigt 

projekt med dessa två delar i fokus. En grundbult i hela projektet kom att bli att synliggöra och 

stödja ungas entreprenörskap men även entreprenörskapet hos människor i de olika 

organisationerna, de så kallade aktörerna, det vill säga näringslivet, de offentliga organisationerna 

och föreningarna, men även hos privatpersoner som är intresserade. Utgångspunkten i communityt 

i första hand varit att utveckla individerna i organisationerna för att underlätta utvecklingsarbete. 

Men vi ser att projektet även utvecklat flera andra viktiga resultat. 

Syftet med Projektbyrån Changemakers var att bli en kreativ och nytänkande mötesplats för unga 

i Arvika, 13-25 år, som vill skapa initiativ och aktiviteter för och tillsammans med andra unga. I 

Projektbyrån Changemakers anställdes 4 unga mellan 18-22 år på deltid och 2 

processledare/handledare på deltid. Det gjordes ett flertal initiativ och events som involverade 

många unga, men för att det ska kunna växa organiskt behöver det finnas en långsiktig och hållbar 

plan för finansiering och hur den ska drivas. Man kan se Projektbyrån Changemakers som en test 

och öppnat vägar för framtida initiativ och engagemang. I samband med att Leader-projektet 

startade höll AIP en uppstartskonferens i samma anda som tidigare Co-days och det blev ett Co-

days: Allas barn och unga där ett hundratal personer från hela Värmland och tvärsektoriellt deltog 

fysiskt och digitalt.  
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AIP valde att ta en ny riktning inom community-delen i Allas barn och unga, efter feedback från 

delaktiga organisationer, för att skapa ett mer lättillgängligt och öppet forum för aktörer. Det nya 

konceptet med communityträffar startade i december 2021 med ca en träff varje månad. Med en  

digital start gick man sedan över till fysiska träffar så fort möjligheten fanns. Communityträffarna 

har innehållit olika intervjuer och panelsamtal vid varje träff för att lyfta utmaningar, drömmar, 

efterlysningar om samarbeten och olika initiativ. Träffarna blev bubblande och attraktiva att 

komma på för ny kunskap, nya nätverk och att hålla sig uppdaterad på vad som händer och är på 

gång i Arvika och Värmland.  

Arts & Music Innovation  

Ett annat exempel på kortare innovationsprocess utifrån utmaningarna med pandemin var Arts & 

Music Innovation -  ett digitalt innovationslabb som startades som ett initiativ för omställning och 

innovativa lösningar i den värmländska kulturbranschen på grund av utmaningarna som pandemin 

förde med sig. Frågan kom först från interreg-projektet MECO - Music Ecosystems Inner 

Scandinavia (projektägare Karlstads Universitet och Studiefrämjandet) om att starta upp ett 

samarbete för att stärka innovationsklimatet i musikbranschen där Arvika Innovation Park tog lead 

och kopplade in Riksteatern Värmland som hade samma vilja. Innovationslabbet genomfördes 

våren 2021 och bestod fyra digitala träffar under kvällstid med målgruppen professionella och 

hobbyverksamma kulturarbetare i hela Värmland. Innovationslabbet har utgått från metodik 

hämtad ur tjänstedesign och samskapande innovationsprocess där deltagarna utgått från sina 

egna problemställningar och skapat team utifrån gemensamma utmaningar. Deltagarna upplevde 

ett stort värde i att mötas och skapa en kreativ digital miljö där de kunde stärka varandra, utbyta 

idéer och samskapa. Arts & Music Innovation bidrog till bland annat nya lösningar på tjänster och 

produkter, inspiration och energi, ökad känsla och gemenskap samt nya samarbeten och 

erbjudanden. 

Två forskare vid Karlstads Universitet var närvarande och samlade in reflektioner till forskning. 

Projektanställda i MECO från Norska Högskolan i Innlandet deltog och intresset var mycket stort att 

göra ett liknande initiativ i Norge med hjälp av Innovation Parks kompetens. 

 

6 INNOVATIONSPARKER - EN MÖJLIG LÖSNING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

6.1 Hur har våra Innovationsparker fungerat- metoden i praktiken 
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Oavsett vilka unika grundförutsättningar en plats behöver förhålla sig till, för att påbörja den typ 

av processer som beskrivits, så har de en sak gemensamt: Samtliga noder har verkat för 

inkluderande frizoner för stora tankar i form av en utveckling av platsen eller behovet av nätverk 

där inställningen är att allt är tillåtet och möjligt.  

Dessa frizoner tillåter fler och diversifierade lösningar på problem som skapats av hämmande 

normer, vilka omedvetet exkluderar oliktänkande i en kollektiv bemärkelse.  

Inom litteraturen diskuteras behovet av nya kompetenser i samverkansmiljöer. Van Meerkerk och 

Edelenbos (2020) pratar exempelvis om ”competent boundary spanning public servant” som en 

specifik kompetens som blir allt viktigare i gränsöverskridande samverkansmiljöer. Personen som 

åsyftas behöver vara diplomatisk och nyfiken på nya och annorlunda saker än det den själv 

representerar. Detta är en förenklad beskrivning av det som inom forskning beskrivs som 

Gränsgångare (Ernits, H. 2020; Thompson, J. D. 1967).  

 

Figur 5. visar det faciliterande arbetssätt som varit utgångspunkten i processerna, där 

processledare rör sig som en gränsgångare mellan olika samhälleliga lager och täpper till det glapp 

som utgör grunden för att nå verkliga behov, hinder och drömmar. Bred delaktighet, engagemang 

och kunskapsbildning i denna typ av utvecklingsprocesser som beskrivits, kommer lösningarna bli 

Figur 5 Visar en illustration över det tvärsektoriella arbetssätt som noderna använt sig av under åren. 
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både träffsäkra och långsiktigt hållbara även på systemnivå. Det möjliggör även för 

multiplikatoreffekter inom andra verksamheter och sektorer som inte går att förutse (Brulin, G. 

Svensson, L. 2011).  

6.2 Hur kan en innovationspark utgöra en möjliggörare för hållbar utveckling?  

Vi kopplar tillbaka till frågeställningarna i inledningen genom exempel på hur Innovation Parks 

processer har vänt och kan vända hämmande strukturer till ökad innovationsförmåga från 

beskrivna utmaningar i denna rapport. Här finns så klart inte alla svaren men tillsammans med era 

tankar vill vi väcka nya perspektiv och bidra till fler nyanser av hållbar utveckling och var den kan 

starta och hur den kan se ut: 

• Vad menar vi med entreprenörskap och vem är entreprenör?  

Genom en alltför snäv definition av vad entreprenörskap är och vem som kan vara entreprenör så 

tenderar vi missa värdefulla drivkrafter. Vi har sett nya former av engagemang och initiativ för både 

entreprenörskap och företagande. Vi har också sett att fler vill vara med för att utveckla samhället 

mot ökad hållbarhet när förutsättningarna förändras och andra drivkrafter tillåts definiera arbetet 

eller målet. Enligt forskningen så är just att skapa toleranta och inkluderande miljöer för mångfald, 

en väg framåt för att dels lösa våra komplexa samhällsutmaningar men också för att skapa ett 

fantastiskt innovationsklimat. Men är vi riggade för att ta vara på engagemang som kommer från 

nya håll och som inte ser ut som tidigare?  

• Missar vi potential till utveckling och innovation genom att vi mäter som vi gör idag? 

Värmland rankar sig sorgligt långt ner i mätningar av entreprenörskap och innovation och mycket 

pekar på att sociala strukturer och normer kan vara bakomliggande orsaker. Att ändra kriterierna 

för hur mätningarna görs är svårt men kan vi komplettera med bättre anpassade lokala eller 

regionala värden där det långsiktiga arbetet med att förändra hämmande normer och strukturer 

och inkludera mångfald, räknas in. Alltså fokus på mer “mjuka värden” (för att värdera arbetet med 

grundförutsättningar). Grunden till entreprenörskap och innovation är många gånger aktiviteter 

som har sin start i civilsamhället och föreningslivet. Där människor vill vara för att det gör livet värt 

att leva. Denna grupp och dessa initiativ har Innovation Park fokuserat på att lyfta fram och validera 

på andra sätt genom bl.a. effektmätningar och på längre sikt. Kan det vara något att ta fasta på?  

• Hur kan man främja innovation genom att ta till vara platskänsla och skapa engagemang? 
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En plats är så mycket mer än en geografisk yta eller område. Det handlar om mellanmänskliga 

sociala relationer och hur de förhåller sig till andra människor och/eller andra organisationer. I 

rapporten beskriver vi nätverket TechniQual som en plats, just av den anledningen. Hur en plats 

uppfattas och hur möjlighetsstrukturerna ser ut blir därför högst beroende av vem och var man 

utgår från. Genom att skapa förståelse för lokala maktförhållanden och att t ex inte bara kvinnor 

och män har olika förutsättningar bara på grund av kön, utan att även orter är genuskodade. Städer 

intar en privilegierad ställning mot landsbygder enligt den urbana normen.  Med denna insikt så har 

alla idéer alltså inte samma förutsättningar då olika maktförhållanden finns på alla platser och 

utifrån olika grupper i samhället. Det innebär att om vi vill ha fler och mer diversifierade företag och 

initiativ behöver vi se till att ge stöd för att underlätta och möjliggöra deras förverkligande, samt 

hur de värderas behöver utgå ifrån lokala förutsättningar. Hur kan vi säkerställa att utveckling sker 

utifrån behovet, drivkrafterna och möjligheterna som finns, snarare än det som man skulle önska 

fanns eller på det sätt som andra gör?    

Innovationsparker kan alltså vara, om de drivs utifrån rapportens resonemang, verktyg som genom 

tvärsektoriell samverkan förmår identifiera, medvetandegöra och facilitera den process där de 

normer och strukturer som skapar målkonflikter och ofta hämmar regional och lokal utveckling på 

olika sätt, identifieras och kan arbetas bort eller förändras.  

6.3 En breddad syn på värde lyfter fram morgondagens lösningar 

Mäter vi annorlunda, väljer vilka normer som tillåts guida oss och samverkar tvärsektionellt,  

har vi möjlighet att nå målen i Agenda 2030. 

Det är genom att verka i det lokala, där de mellanmänskliga interaktionerna utgör byggstenarna 

för förändringen, och samverkar över sektoriella, kommunala, regionala och nationella gränser som 

vi har möjlighet att göra den normförskjutning som vår samtids utmaningar kräver av oss.  

Det är genom att komplettera det reella med det relationella i den framtida utvecklingen av våra 

kommuner som vi alla kan bidra till förverkligandet av hållbarhetsmålen och Värmlandsstrategin: 

• Vi leder modigt 

• Vi samverkar på nya sätt 

• Vi utforskar proaktivt 
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