3 nyckelord för en
innovationsstrategi på lika villkor

Resultat efter genomgång av 97 deltagares dialog under nationella konferensen
”Innovation på lika villkor! 30 augusti 2012.
Ett mer omfattande policydokument kommer också presenteras efter konferensens avslut.
Ytterligare nyckelområden förekommer i materialet, men här återfinn de tre som bedömts vanligast
förekommande i gruppdiskussionerna.

Inkluderande
En innovationsstrategi måste vara inkluderande på så sätt att den är en strategi
för hela samhället. Kvinnor och män oavsett bakgrund, stora och små företag,
landsbygd och storstad, inom alla politikområden. Det innebär också att
samarbeten för innovation bör inkludera breda nätverk.
Citat i urval från grupperna:
”Den nationella innovationsstrategin bör inte vara avgränsande gällande teman och den ska
innehålla långvariga satsningar.”
”En mer tillåtande struktur kring hur man arbetar med innovationer.”
”Det ska vara en enhetlig hantering oavsett geografiskt område i landet”
”Genom att ha båda könen i beslutsprocessen ges ett bredare perspektiv i bedömningar”
”Alla ska kunna ta fram sin idé på lika villkor oavsett kön, ålder och etnicitet.”

Förenklande
För att förenkla för nya innovationer krävs en långsiktighet i såväl strategier som
finansiering. Det krävs en transparens och samordning mellan olika
organisationer.
Citat i urval från grupperna:
”Samhället försvårar för kvinnor att bli innovatörer genom dess regelverk och normer.”
”Samspelet mellan aktörer är viktigt för att få fler kvinnor att se sig som innovatörer. Man
borde anordna mötesplatser där man kan arbeta tillsammans mot innovation.”

”Samordning mellan alla de olika organisationerna är absolut nödvändigt. Idag är det rörigt
och obegripligt. Det behövs ett enda ”kontaktcenter” som har all information och kontakter.”

Uppmuntrande
En innovationsstrategi på lika villkor måste vara välkomnande av idéer oavsett
bransch, omfattning eller område. Kvinnor och män bör uppmuntras genom att
ges ekonomiska förutsättningar för att arbeta med sin idé.Det är viktigt att lyfta
varierande förebilder samt att uppmuntra till innovation redan i skolan.
”För uppmuntra nya idéer krävs nya arbetsmetoder.”
”En innovatör har nytta av uppmuntrande mentorskap och samverkan för att växa.”
”Förslag ges att innovation ska vara en bas i utbildningskompetensen och vara ett ämne i
skolan där man lär sig att skapa och förverkliga idéer”.
”Att arbeta med förebilder är ett sätt att få kvinnor att satsa på innovationer.”

