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Forord 

 

Denne oppgaven markerer avslutningen på mitt toårige masterstudium i teknologi, innovasjon 

og kunnskap ved Universitetet i Oslo, og i dette forordet ønsker jeg å utrykke takknemmelighet 

til de som har gjort denne oppgaven mulig. 

 

For det første ønsker å takke alle informantene som med en meget stor grad av velvilje sa seg 

villig til å stille til intervju. Det har vært utrolig lærerikt og interessant å få ta del i deres 

omfattende kunnskap og erfaring knyttet til et meget aktuelt og spennende tema, og uten deres 

velvilje ville det nok heller ikke latt seg gjøre å utføre dette studiet. 

 

Videre vil jeg også takke mine to veilederne, Håkon Endresen Normann og Tuukka Mäkitie, 

for presise kommentarer, praktiske råd og gode artikkelanbefalinger. Randi Ledaal Gjertsen og 

Mari Hørstad i Bondens marked for godt samarbeid hva gjelder innledende råd for 

oppbyggingen av studiet og rekrutteringen av informanter, og ikke minst medstudenter, venner 

og familie for gode diskusjoner og nyttig erfaringsutveksling gjennom de to årene på dette 

masterprogrammet, ikke minst tilknyttet arbeidet med denne oppgaven. 

 

Torgeir Kongshaug 

Mai 2017  
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Sammendrag 

 

I et samfunn, som i økende grad preges av omfattende endring, har evnen til å innovere blitt 

sett på som stadig viktigere. En av utfordringene ved dette kan være at innovasjon er et fenomen 

der det blir mer og mer tydelig at dette er noe som tar form som en kontinuerlig prosess og der 

denne prosessen, som i økende grad preges av nødvendigheten av felles problemløsning og en 

omfattende utveksling av ulike erfaringer og ferdigheter, ofte vil kreve en eller annen form for 

samhandling på tvers av organisatoriske skillelinjer. I en slik situasjon kan etableringen av 

eksterne nettverk, en form for organisering som kan legge til rette for at ulike organisasjoner 

kan slå sammen og/eller utveksle ressurser på tvers av organisatoriske skillelinjer, være en måte 

å møte disse utfordringene på.  

 

I denne oppgaven presenterer jeg resultatene fra et casestudie der jeg har undersøkt hvilken 

betydning, herunder også på hvilken måte, det regionale nettverket Eventyrsmak har for 

nettverksmedlemmenes arbeid med innovative aktiviteter. Nærmere bestemt var jeg i dette 

tilfellet ute etter å få svar på hvordan aktørene i nettverket jobber med innovative aktiviteter, 

hvilke typer innovasjon medlemmene kunne knytte til deltakelsen i nettverket, og om det fantes 

variasjoner i nettverksmedlemmenes erfaringer knyttet til hvilken betydning nettverket har for 

deres arbeid med innovative aktiviteter. 

 

Av det som har blitt nevnt i forrige avsnitt kan man forstå at det er nettverket Eventyrsmak som 

er oppgavens case. Dette er et regionalt matnettverk med 30 medlemmer fra flere ulike 

kommuner i Buskerud fylke, og hva gjelder den øvrige konteksten til det fenomenet som 

undersøkes i denne oppgaven preges denne blant annet av at nasjonale myndigheter har 

nyskaping og gründervirksomhet i landbruket som et sentralt satsningsområde, og at den 

dominerende formen for produksjon og distribusjon av matvarer har gitt utslag i form av lav 

tillit hos forbrukerne og et sterkt prispress på primærprodusentene.  

 

På bakgrunn av utførelsen av det nevnte casestudiet argumenterer denne oppgaven for at 

Eventyrsmak er nettverk som har hatt/har en sentral betydning for nettverksmedlemmenes 

arbeid med innovative aktiviteter, og at det er mulig å forstå betydningen av nettverket med 

bakgrunn i teorier om strukturelle hull og regionale innovasjonssystemer.  
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1.0 Introduksjon 
 

Økt verdiskaping på bygdene tuftet på lokal videreforedling og distribusjon av matvarer har 

siden 1990-tallet vært utgangspunkt for en rekke initiativ fra nasjonale myndigheter (Sæther & 

Haugum, 2012, s. 9). Dette er noe som man blant annet kan slås fast på bakgrunn av ulike 

meldinger til Stortinget, og et eksempel på dette er regjeringen Solbergs Garden som ressurs – 

marknaden som mål – Vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar. 

 

Et av de mest sentrale punktene i den meldingen som er nevnt ovenfor er at utvikling av ny 

næringsvirksomhet i landbruket krever en langsiktig landbrukspolitikk som bidrar til å 

opprettholde landbruket over hele landet, og at en helhetlig utvikling innenfor landbruket også 

vil kreve nyskaping og gründervirksomhet (Landbruks- og matdepartementet, 2015, s. 6). 

 

1.1 Bakgrunn for valg av tema og forskningsspørsmål 

 

På bakgrunn av det som er blitt nevnt i de to forrige avsnittene kan vi se at nasjonale 

myndigheter trekker fram nyskaping og gründervirksomhet i landbruket som en viktig faktor 

for økt verdiskaping på bygdene, og grunnen til at jeg har valgt å trekke fram dette i denne 

sammenhengen er betydningen dette har for opphavet til den empiriske motivasjonen som 

ligger til grunn for denne oppgaven. 

 

Sagt på en litt mer konkret måte kan man nemlig si at det overordnede temaet for denne 

oppgaven er lokal og regional utvikling gjennom nyskaping, innovasjon og gründervirksomhet 

basert på ressursene som finnes i norsk landbruk, og at valget av dette temaet delvis har sitt 

utspring i at dette er et viktig satsningsområde for nasjonale myndigheter, og at det på bakgrunn 

av dette innehar en klar relevans for dagsaktuelle samfunnsspørsmål relatert til nettopp dette.  

 

At den empiriske motivasjonen for oppgaven delvis kan forklares med utgangspunkt i et viktig 

satsningsområde for nasjonale myndigheter er likevel ikke helt tilstrekkelig for å få en 

fullverdig forståelse av opphavet for denne motivasjonen. For å gjøre dette er det nemlig 

nødvendig at den også ses i lys av et par andre sentrale faktorer. 
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For det første har den empiriske motivasjonens utspring også vært tuftet på egen interesse og 

nysgjerrighet knyttet til produksjon og salg av småskala lokalprodusert mat her landet. En form 

for interesse og nysgjerrighet som igjen må ses i sammenheng med eget engasjement knyttet til 

utvalg, mangfold og kvalitet hva gjelder markedet for matvarer i Norge. 

 

Videre har den for det andre også hatt sitt utspring i et ønske om å bidra til en bedre forståelse 

av hvordan småskalaprodusenter av lokalmat jobber med innovasjon i en kontekst som blant 

annet kan kjennetegnes av at de store kjedene besitter en form for makt hvis eksistens kan ses 

på som både utstrakt og økende, der nyskaping og gründervirksomhet i landbruket er et sentralt 

satsningsområde for nasjonale myndigheter, og ikke minst om regionale nettverk kan ha noen 

form for betydning i dette arbeidet.  

 

1.2 Forskningsspørsmål 

 

Basert på de motivasjonsforklarende faktorene som jeg har redegjort for i forrige underkapittel 

endte jeg opp med følgende forskningsspørsmål: 

 

Hvilken betydning, og eventuelt på hvilken måte, har det regionale nettverket Eventyrsmak 

for nettverksmedlemmenes arbeid med innovative aktiviteter? 

 

Ut i fra dette forskningsspørsmålet kan man se at jeg ønsker å studere et konkret nettverk, og at 

jeg på bakgrunn av dette har til hensikt å undersøke hvilken betydning akkurat dette nettverket 

har for medlemmenes arbeid med innovative aktiviteter. Med innovative aktiviteter tar jeg i 

dette studiet utgangspunkt i en nokså bred definisjon av innovasjon som blant annet baserer seg 

på hvordan Schumpeter, Fagerberg og Lundvall forstår dette fenomenet. Dette er for øvrig noe 

jeg vil komme nærmere inn på i oppgavens teorikapittel. 

 

For å gjøre det litt enklere for meg selv å undersøke forskningsspørsmålet mitt valgte jeg videre 

å bryte det ned til følgende tre underspørsmål: 

 

Hvordan jobber aktørene i nettverket med innovative aktiviteter? Her tenker jeg først og fremst 

på hvordan disse jobber med dette innad i nettverket, altså hvordan man kan beskrive 

nettverkets interne dynamikk og hvordan det er organisert, men jeg vil også være interessert i 



	3	

å undersøke om det finnes ulike eksterne forhold som trer fram som spesielt viktige knyttet til 

aktørenes arbeid med innovative aktiviteter. 

 

Hvilke, om noen, typer innovasjon kan nettverksmedlemmene knytte til deltakelsen i 

nettverket? For å spesifisere dette noe er jeg i dette tilfellet ute etter å studere om det finnes 

noen typer innovasjon som har vært mer fremtredende enn andre. Med ulike typer innovasjon 

sikter jeg her til hvordan Schumpeter og Lundvall kategoriserer dette, og når det kommer til 

hvilke typer dette konkret dreier seg om er også dette noe som vil komme tydelig fram i 

oppgavens teorikapittel. 

 

Hvilke, om noen, variasjoner finnes det i nettverksmedlemmenes erfaringer knyttet til hvilken 

betydning nettverket har for deres arbeid med innovative aktiviteter? Sagt på en noe mer 

konkret måte er jeg her ute etter å undersøke om det finnes posisjoner i nettverket som gir utslag 

i form av variasjoner knyttet til hvilken betydning nettverket har for medlemmenes arbeid med 

innovative aktiviteter.  

 

1.3 Kort om valg av metode og teori 

 

For å utøve den empiriske motivasjonen for dette studiet i praksis, eller sagt med andre ord ved 

å gjennomføre studiet på det jeg mente ville være en formålstjenlig måte, valgte jeg å utføre et 

casestudie av et regionalt nettverk for småskalaprodusenter. Hva gjelder bruk av metode fant 

jeg i dette tilfellet kvalitative intervjuer å være mest nyttig. Videre valgte jeg å basere meg på 

teorier om nettverk og regionale innovasjonssystemer som de mest sentrale i oppgavens 

teoretiske rammeverk. 

 

I oppgavens metode- og teorikapittel er det gitt en mer utfyllende begrunnelse for hvorfor jeg 

valgte å gjennomføre et casestudie med bruk av kvalitative intervjuer som verktøy for 

innsamling av data, og hvorfor jeg hovedsakelig valgte å basere meg på de teoriene som ble 

nevnt ovenfor.  

 

1.4 Oppgavens ulike deler 

 

Denne oppgaven består av sju ulike kapitler. Etter det første og inneværende kapitelet hvor jeg 

nå har introdusert dette studiet følger en litteraturoversikt der jeg kommer til å vise til den 
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historiske utviklingen til verdikjeden for mat i Norge, framveksten av alternative 

matverdikjeder, relevante meldinger til Stortinget, og behovet for mer forskning. Påfølgende 

kommer det tredje kapittelet som er oppgavens teoretiske rammeverk. Her vil jeg komme inn 

på hva som kjennetegner innovasjon generelt sett, innovasjon i matvaresektoren med fokus på 

produksjon av nisjemat, innovasjon gjennom samhandling med fokus på nettverk, og 

innovasjonssystemer med fokus på regionale innovasjonssystemer. Etter dette kommer 

oppgavens metodedel som er det fjerde kapittelet. Her har jeg til hensikt å gi en redegjørelse 

for valg og tilknyttede tolkninger som jeg har stått overfor i forbindelse med utførelsen av dette 

studiet. I det femte kapittelet vil jeg gi en grundig og systematisk presentasjon av de innhentede 

dataene, før jeg i det sjette kapittelet kommer til å diskutere betydningen av disse ved å se de i 

en form for sammenheng med oppgavens teoretiske rammeverk. Deretter vil jeg runde av denne 

oppgaven med å, i det syvende og siste kapittelet, konkludere. Her kommer jeg til å gi et 

oppsummerende svar på oppgavens forskningsspørsmål, vise til ulike implikasjoner og 

begrensninger ved dette resultatet, og til slutt komme med forslag til videre forskning. 
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2.0 Litteraturoversikt 

 

I dette kapittelet vil jeg gi et lite innblikk i eksisterende forskning som på ulike måter kan 

knyttes til temaet for denne oppgaven. Hensikten med dette er blant annet å gi leseren innsikt i 

resultater fra relaterte studier, sette den aktuelle studien i en sammenheng med en større og 

pågående debatt, samt å identifisere kunnskapshull og utfylle tidligere studier. I tillegg til dette 

vil et slikt innblikk også fungere som rammeverk for forståelsen av et studie, og som et verktøy 

for hvordan man kan sammenligne resultatene med tidligere funn (Creswell, referert i 

Krumsvik, 2015, s. 84). 

 

Det første temaet som jeg vil komme inn på i dette kapittelet er den historiske utviklingen til 

verdikjeden for mat i Norge. Her kommer jeg til å legge stor vekt på endringer i styrkeforhold 

mellom verdikjedens ulike aktører. Etter dette vil jeg vise til hvordan disse endringene har 

bidratt til framveksten av alternative matverdikjeder, før jeg deretter kommer til å trekke fram 

et par relevante meldinger til Stortinget. Etter disse meldingene vil jeg videre runde av dette 

kapitelet med å vise til behovet for mer forskning på ulike områder knyttet til nyskaping og 

gründervirksomhet i landbruket.  

 

2.1 Den historiske utviklingen til verdikjeden for mat i Norge 

 

En verdikjede kan forstås som en sekvens av aktiviteter hvis formål er å sikre en bedrift ulike 

konkurransefortrinn, eller som relasjoner mellom flere bedrifter som i fellesskap bidrar til å 

produsere produkter for et marked. Her er det verdt å merke seg at en verdikjede bestående av 

relasjoner mellom flere aktører, i motsetning til en bedriftsintern verdikjede, ikke har noen 

felles ledelse. En konsekvens av dette er at interaksjonene som utarter seg i denne typen 

verdikjeder spiller en avgjørende rolle i utformingen av relasjoner mellom verdikjedens aktører 

(Haugum, 2012, ss. 21-22). 

 

Den historiske utviklingen til verdikjeden for mat i Norge har vært preget av konstant endring 

i flere tiår. Noe av det som kjennetegner disse endringene er at de i sin tur også har virket inn 

på styrkeforholdet mellom verdikjedens aktører (NOU 2011: 4, 2011, s. 19). I de to påfølgende 

avsnittene vil jeg gi en kort redegjørelse for denne utviklingen fra starten av 1970-tallet og fram 

til i dag. Grunnen til at jeg gjør dette skyldes at jeg ser på dette som en viktig del av konteksten 

til det fenomenet som jeg studerer i denne oppgaven. 
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Hvis vi går tilbake til 1970-tallet ser vi at produksjon og omsetning av mat hadde et tydelig 

regionalt preg, og at store aktører på grossist- og delvis også på leverandørsiden utøvet stor 

innflytelse på hvilke varer som ble solgt i butikkene. Utover 1980-tallet endret dette seg ved at 

leverandører med etterspurte og godt markedsførte nasjonale merkevarer styrket sin stilling. 

Dette førte blant annet til at 1970-tallets regionale preg på matproduksjon og –omsetning ble 

noe svekket, og at en butikkstruktur som i større grad var preget av kjeder ble mer framtredende 

(NOU 2011: 4, 2011, s. 19).  

 

Fra starten av 1990-tallet og fram til i dag har verdikjeden for mat her i landet vært preget av 

en helt annen struktur enn den som var rådende i tiårene rundt 1970 og 1980. Store 

landsdekkende samvirkekonsern og en betydelig økning i butikkenes kjedetilknytning har 

bidratt til en ytterligere og mer dyptgående svekkelse av det som tidligere kunne beskrives som 

et regionalt preget produksjons- og omsetningsmønster for mat. For å konkretisere dette noe 

mer kan vi for eksempel se at antall butikker med kjedetilknytning økte fra 39% på starten av 

1980-tallet til hele 96% rundt ti år senere (NOU 2011: 4, 2011, s. 19).   

 

De strukturelle endringene i verdikjeden for mat, som det er blitt gjort rede for ovenfor, har 

blant annet ført til at det i dag kun eksisterer et svært begrenset antall innkjøpspunkter. 

Funksjonen som disse innkjøpspunktene innehar gjør at de store kjedene besitter en type makt 

som gjør at de styrer tilgangen til så å si hele det norske dagligvaremarkedet. Hva gjelder makt 

er det i tillegg til innkjøp også verdt å merke seg at disse kjedene har integrert andre ledd i 

verdikjeden. Dette inkluderer både distribusjon fra leverandør til grossist, grossistvirksomhet 

og distribusjon fra grossist ut i butikk (NOU 2011: 4, 2011, ss. 19-20).  

 

Av redegjørelsen som er gitt av den historiske utviklingen til verdikjeden for mat kan vi dermed 

forstå at dette er endringer som også har hatt konsekvenser for styrkeforholdet mellom 

verdikjedens aktører. Årsaken til dette er den tidligere nevnte sammenhengen mellom en 

verdikjede uten felles ledelse, og hvordan dette i sin tur fører til at verdikjedens interaksjoner 

former relasjonene mellom aktørene som inngår i den. Ser man nærmere på den nåværende 

statusen på disse relasjonene har vi videre fått erfart at det er de store kjedene som har 

opparbeidet seg en betydelig styrkning av sin stilling, og at dette først og fremst kan forklares 

med bakgrunn i den posisjonen disse aktørene besitter når det kommer til markedsadgang. 
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2.2 Framveksten av alternative matverdikjeder 
 

Lav tillit hos forbrukerne og sterkt prispress på primærprodusentene er eksempler på to 

fenomen som ofte har sitt utspring i den dominerende formen for produksjon og distribusjon av 

matvarer (Renting mfl., referert i Sæther & Haugum, 2012, s. 9). I stedet for den dominerende 

formen for produksjon og distribusjon av matvarer kunne man i dette tilfellet også ha brukt den 

dominerende verdikjeden for mat, og ser man dette i en norsk kontekst tilsvarer dette dermed 

den verdikjeden som det er blitt gjort rede for i forrige underkapittel.  

 

I denne redegjørelsen så vi blant annet at ulike historiske hendelser har hatt konsekvenser for 

de interne styrkeforholdene i verdikjeden for mat, og i sin tur har dette bidratt til at de to 

fenomenene som har blitt nevnt i forrige avsnitt, lav tillit hos forbrukerne og sterkt prispress på 

primærprodusentene, også har gjort seg gjeldende i Norge. Gjennom dette har de videre fungert 

som viktige bidragsytere til at vi i det siste har vært vitne til framveksten av det man kan kalle 

alternative verdikjeder for mat (Renting mfl., referert i Sæther & Haugum, 2012, s. 9).  

 

Dette er en form for verdikjeder, i dette tilfellet for mat, som kjennetegnes ved at hele eller 

deler av vare- og informasjonsstrømmene organiseres på utsiden av en eller flere dominerende 

verdikjeder. Her i landet kan man for eksempel identifisere etableringen av en rekke små 

foredlingsbedrifter, med en forretningsidé som tar utgangspunkt i produksjon og distribusjon i 

en verdikjede som i en eller annen grad eksisterer parallelt til den dominerende, som et konkret 

utslag av nettopp dette (Sæther & Haugum, 2012, ss. 9-10). 

 

På bakgrunn av det som er blitt nevnt i dette underkapittelet kan man også si at framveksten av 

alternative verdikjeder er en del av det Goodman definerer som en mulig kvalitetsvending i 

landbruket (1997, s. 682). Dette er igjen en type vending som kan forstås som en reaksjon på et 

landbruk som i økende grad har vært preget av industriell masseproduksjon med produkter uten 

noen særlig form for særpreg, og en konsekvens av dette er at stadig flere forbrukere har en 

oppfattelse av at mat med lokale aspekter innehar en høyere kvalitet og at det dermed er noe 

som det er verdt å betale en høyere pris for (Kvam, 2008, s. 323). 

 

2.3 Relevante meldinger til Stortinget  
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Som nevnt helt innledningsvis i denne oppgaven har økt verdiskaping på bygdene tuftet på lokal 

videreforedling og distribusjon av matvarer fungert som utgangspunkt for en rekke initiativ fra 

nasjonale myndigheter helt siden 1990-tallet. Bak disse initiativene ligger det videre en 

erkjennelse av at industrielt organisert produksjon og distribusjon av matvarer er under press, 

og at dette igjen har gitt utslag i form av avtakende lønnsomhet og en betydelig reduksjon i 

antall sysselsette innenfor landbruksbaserte næringer (Sæther & Haugum, 2012, ss. 9-10).   

 

To eksempler på slike myndighetsinitiativ kan være den tidligere nevnte meldingen til 

Stortinget Garden som ressurs – marknaden som mål – Vekst og gründerskap innan 

landbruksbaserte næringar, samt en litt eldre melding kalt Landbruks- og matpolitikken – 

Velkommen til bords. 

 

I den førstnevnte av de to meldingene som det har blitt vist til i avsnittet ovenfor kommer det 

blant annet fram at et geografisk spredt landbruk, som samtidig skal være rustet for framtiden, 

bør legge vekt på å ha alternativ næringsutvikling som et sentralt satsningsområde. Relatert til 

dette vises det til, noe som jeg også valgte å trekke fram i oppgavens innledning, at en slik 

utvikling vil kreve nyskaping og gründervirksomhet innenfor rammene av en langsiktig 

landbrukspolitikk (Landbruks- og matdepartementet, 2015, ss. 5-6). 

 

Hva gjelder en langsiktig landbrukspolitikk slås det i denne meldingen også fast at bioenergi, 

reiseliv og lokalmat utgjør tre satsningsområder som er blitt trukket fram som særs viktige over 

de siste årenes jordbruksavtaler, og at ulike typer bistand som har vært tildelt gjennom det 

offentlige virkemiddelapparatet har fungert som viktig stimuli for de som har ønsket å starte 

eller videreutvikle egen bedrift (Landbruks- og matdepartementet, 2015, s. 8). 

 

Et sentralt punkt i Landbruks og matpolitikken – Velkommen til bords er at en livskraftig 

landbruks- og matsektor vil kreve økt verdiskaping, og at innovasjon og omstilling med 

utgangspunkt i sektorens ressurser og generering av ny kunnskap vil gi muligheter som kan 

resultere i nettopp dette (Landbruks- og matdepartementet, 2012, s. 12).  

 

Knyttet til meldingens fokus på økt verdiskaping, basert på innovasjon og omstilling av den 

typen som ble nevnt i forrige avsnitt, kan man videre se at produksjon av lokalmat blir regnet 

som et viktig utgangspunkt for hvordan dette kan finne sted i praksis. På bakgrunn av dette blir 

det i sin tur vist til at tiltak som tar sikte på å fremme etablering av klynger og nettverk, som 
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igjen skal fungere som utgangspunkt for utvikling av regionale innovasjonssystemer i 

landbruks- og matsektoren, blir regnet som meget viktige. Grunnen til dette er at velfungerende 

klynger og nettverk kan bidra til å øke antall nyetableringer, samt styrke innovasjons- og 

konkurranseevnen til de deltakende bedriftene (Landbruks- og matdepartementet, 2012, s. 134).  

 

2.4 Behovet for mer forskning 

 

I melding til Stortinget nummer 9 (2011-2012) vises det til at samarbeid mellom lokale 

produsenter i nettverk er nødvendig for å ivareta regionale konkurransetrinn knyttet til utvikling 

av lokalmat, og videre også for å bidra til utveksling av kompetanse mellom ulike bedrifter 

innad i en region. På bakgrunn av dette vises det i sin tur til at det er viktig med mer kunnskap 

om hvordan man over tid kan etablere og utvikle vellykkede nettverk av denne typen 

(Landbruks- og matdepartementet, 2012, ss. 135-136).  

 

En erkjennelse av behovet for mer forskning på forholdet mellom nettverk og små 

matprodusenter finner vi også hos Lefebvre, De Steur og Gellynck som har studert betydningen 

av eksterne kilder til innovasjon for små og mellomstore mat- og drikkeprodusenter i Belgia. I 

artikkelen External sources for innovation in food SMEs viser nemlig disse til at organisering 

på tvers av organisatoriske skillelinjer er en utbredt praksis innenfor mange ulike 

industriområder, herunder også innenfor matindustrien, og at en del studier har forsøkt å oppnå 

en forståelse av hvilken betydning eksterne nettverk spiller for innovasjon hos små og 

mellomstore matprodusenter. Knyttet til disse studiene eksisterer det derimot også en svakhet, 

og på bakgrunn av dette også et behov for mer forskning, og denne svakheten har sitt utspring 

i at disse studiene er forholdsvis få i antall og at de oppnådde resultatene har vært nokså blandet. 

Dermed etterlyser disse forskerne mer forskning på hvordan produsenter av denne typen 

benytter eksterne relasjoner når de jobber med innovasjon (2015, s. 416).  

 

I tillegg til behovet for mer forskning som etterlyses gjennom melding til Stortinget nummer 9 

(2011-2012) og i artikkelen til Lefebvre, De Steur og Gellynck kan vi videre finne en lignende 

etterlysning i McAdam, McAdam, Dunn og McCalls artikkel Development of small and 

medium-sized enterprise horizontal innovation networks: UK agri-food sector study. Her 

trekker nemlig forfatterne fram viktigheten av at det forskes mer på horisontale 

samarbeidsnettverk slik at man kan oppnå en bedre forståelse av hvordan disse utvikler seg 

over tid og hvilke faser de går gjennom i denne utviklingen (2014, s. 849).  
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3.0 Teoretisk rammeverk  

 

Innledningsvis i dette kapittelet vil jeg forsøke å etablere en forståelse av hvilke kriterier jeg 

bruker for å definere innovasjon i dette studiet. Her kommer jeg til å legge meg opp mot en 

definisjon av begrepet som tar utgangspunkt i forståelsen til blant annet Schumpeter, Fagerberg, 

Kline og Rosenberg og Lundvall. Etter dette vil jeg gi en forholdsvis kort presentasjon av 

innovasjon i matvaresektoren der jeg fokuserer på strategier for produksjon av nisjemat. Dette 

er igjen noe som vil lede oss over på innovasjon gjennom samhandling, og her kommer jeg 

hovedsakelig til å ha fokus på innovasjon og entreprenørskap gjennom nettverk. Etter dette vil 

jeg avslutte kapittelet med å i enda større grad tydeliggjøre oppgavens systemperspektiv på 

innovasjon, og dette er noe jeg kommer til å gjøre ved å inkludere en grunnleggende forståelse 

av innovasjonssystemer hvor jeg legger særlig vekt på regionale innovasjonssystemer.  

 

3.1 Hva er innovasjon? 

 

Et mulig utgangspunkt for å definere innovasjon er å starte med å si noe om hva det ikke er. En 

hensiktsmessig måte å gjøre dette på er å oppgi meningsinnholdet i de to begrepene oppfinnelse 

og innovasjon. For der det er vanlig å se på en oppfinnelse som første gangen en bestemt ide 

for et nytt produkt eller en prosess opptrer, regnes en innovasjon som første gangen denne ideen 

blir forsøkt satt ut i livet. Videre er dette to fenomener som ofte opptrer med et ikke ubetydelig 

tidsrom mellom seg, og der begge også er en del av en kontinuerlig prosess. Ergo vil en konkret 

innovasjon ofte være et resultat av en tidkrevende prosess som har vært preget av å involvere 

flere mer eller mindre tett beslektede innovasjoner (Fagerberg, 2005, ss. 4-5). 

 

I tillegg til å definere innovasjon med utgangspunkt i hva det ikke er. Kan man også, ved å  

basere seg på Schumpeter, bygge videre på en slik definisjon ved å skille mellom ulike typer 

innovasjon, og grad av radikalitet sammenlignet med den eksisterende situasjonen på det 

området der virkningene av den aktuelle innovasjonen gjør seg gjeldende (Fagerberg, 2005, ss. 

6-7). 

 

Hva gjelder ulike typer innovasjon skiller Schumpeter mellom fem ulike kategorier av dette. 

Nærmere bestemt viser han her til nye produkter, nye produksjonsmetoder, nye leverandører, 

inntreden i nye markeder og nye organisasjonsformer (Fagerberg, 2005, s. 6). Et lignende skille 
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finner vi også hos Lundvall som operer med fire ulike kategorier for innovasjon. Kort og 

konkret dreier det seg her om et skille mellom produktinnovasjon, prosessinnovasjon, 

markedsinnovasjon og organisatorisk innovasjon (Lundvall, referert i Avermaete, Viaene, 

Morgan, & Crawford, 2003, s. 9). Når det kommer til grad av radikalitet knyttet til en 

innovasjon skiller Schumpeter videre mellom inkrementelle eller marginale innovasjoner på 

den ene siden, og radikale innovasjoner eller teknologiske revolusjoner på den andre (Freeman 

og Soete, referert i Fagerberg, 2005, s. 7). 

 

I en noe mer utfyllende definisjon av de ulike typene innovasjon som Schumpeter og Lundvall 

skiller mellom, kan man for det første forstå produktinnovasjon som nye eller forbedrede varer 

eller tjenester, og prosessinnovasjon som nye eller forbedrede måter å produsere disse varene 

eller tjenestene på (Fagerberg, 2005, s. 7). Videre kan man for det andre definere 

markedsinnovasjon som inntredenen i nye markeder og som penetreringen av nye 

markedssegmenter innenfor de markedene som virksomheten allerede er representert i, og for 

det tredje kan man forstå organisatorisk innovasjon som endringer knyttet til markedsføring, 

anskaffelser og salg, administrasjon, ledelse og personalpolitikk (Avermaete, Viaene, Morgan, 

& Crawford, 2003, s. 10). 

 

Videre vil det ifølge Avermaete, Viaene, Morgan, og Crawford ofte være slik at en type 

innovasjon, det være seg produkt, prosess, marked eller organisatorisk, er et resultat av 

simultane endringer innenfor en eller flere av de andre innovasjonskategoriene. I praksis 

innebærer dermed dette at en produktinnovasjon kan være et resultat av endringer i en 

virksomhets organisasjonsstruktur, virksomhetens inntreden i nye markeder eller penetreringen 

av nye markedssegmenter innenfor eksisterende markeder, og/eller endringer knyttet til 

hvordan virksomheten produserer varene eller tjenestene sine. Tilsvarende påvirkningsforhold 

gjelder også for de andre typene av innovasjon, for eksempel ved at innføringen av nye 

produkter med tilknyttede endringer i produksjon og organisering leder ut i en eller annen form 

for markedsinnovasjon (2003, ss. 9-10). 

 

Ved å legge til grunn at innovasjon er en kontinuerlig prosess, at det finnes flere ulike typer 

innovasjon som ofte står i et slags gjensidig påvirkningsforhold til hverandre, og at en 

innovasjon i tillegg kan ha ulik grad av radikalitet har jeg basert meg på å bruke en forholdsvis 

bred definisjon av innovasjon i dette studiet. En av fordelene med å gjøre dette er at man unngår 

svakheter knyttet til den lineære modellen for innovasjon. Sagt på en noe forenklet måte er dette 
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en modell som bygger på en antakelse om at innovasjon er det samme anvendt forskning, og 

grunnen til at den kalles lineær er at den forstår innovasjon som et resultat av en veldefinert 

prosess kjennetegnet av fire kronologiske faser. Hva gjelder svakheter med en slik forståelse 

av innovasjon kan dette for eksempel være modellens antakelse om at det å investere i ny 

forskning nærmest er å regne som en nødvendighet for innovasjon, og at den ignorerer det store 

antallet tilbakemeldinger og gjentakende stadier som gjør seg gjeldende som viktige faktorer i 

en innovasjonsprosess (Kline & Rosenberg, 1986, ss. 285-288). 

 

Videre er det også fordelaktig at man, ved å bruke den definisjonen av innovasjon som jeg 

legger til grunn, legger til rette for å inkludere flere potensielt viktige aspekter med innovasjon 

enn det som kun går på produkt og produksjon (Fagerberg, 2005, s. 7), og at man er åpen for at 

inkrementelle innovasjoner kan ha minst like stor betydning som radikale. Dette kan blant annet 

begrunnes med at inkrementelle innovasjoner ofte vil gi et mer korrekt bilde av økonomisk og 

sosial endring som strekker seg over lengre perioder (Lundvall et. al., referert i Fagerberg, 2005, 

s. 8).  

 

3.2 Innovasjon i matvaresektoren med fokus produksjon av nisjemat 

 

Tidligere i denne oppgaven har jeg vist til ulike politiske initiativ med mål om å legge til rette 

for økt utvikling av matrelatert næring i distriktene, men i tillegg til dette har det også blitt 

uttrykt politiske forventinger om at norske forbrukere skal ha tilgang til et mer variert utvalg 

matprodukter både ut i fra en kvantitativ og kvalitativ målestokk. Tar man dette i betraktning 

samtidig som man også inkluderer det faktum at matvaresektoren over lengre tid har vært sterkt 

preget av krav om kutt i kostnader, vil man se at det har oppstått en situasjon som preges av en 

type interesser som i sin tur har satt sektorens bedrifter i en form for krysspress (Olsen, 2003, 

ss. 6-7).  

 

Et utfall med opphav i dette presset er at det har blitt utviklet strategier for produksjon av 

nisjemat med utgangspunkt i ulike organisasjonsformer. Nærmere bestemt dreier det seg her 

om to typer organisasjonsformer, hvor den ene bygger på en ide om å legge til rette for økt 

produksjon av nisjemat innenfor de tradisjonelle samvirkeselskapene, og den andre i større grad 

bygger på tanker om økt lokal og regional næringsutvikling (Olsen, 2003, s. 7).  
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Knyttet til innholdet i denne oppgaven burde det være nokså åpenbart at det er strategien med 

utgangspunkt i den sistnevnte organisasjonsformen som trer fram som mest nærliggende. Dette 

kommer blant annet fram av at det som blir nevnt vedrørende produksjon av nisjemat basert på 

lokal og regional næringsutvikling, sett i forhold til produksjon innenfor allerede etablerte 

samvirkeselskaper. Av dette kan vi nemlig se at det er denne formen for organisasjon som i 

størst grad sammenfaller med småskalaprodusenter av lokalmat, framveksten av alternative 

matverdikjeder og andre sentrale interesseområder for dette studiet.  

 

Før jeg går videre til neste underkapittel finner jeg det viktig å vise til ett aspekt til ved den 

strategien som ses på som mest relevant for dette studiet. For der denne strategien regnes som 

den mest mangfoldige, noe vi kan forstå ut fra det som er blitt nevnt ovenfor, må den nemlig i 

utgangspunktet også regnes som betydelig mindre slagkraftig på områder som kompetanse, 

ressurser og måleffektiv organisering (Olsen, 2003, s. 7). Dette er noe som leder oss over på 

temaet for neste del av denne oppgavens teoretiske rammeverk.  

 

3.3 Innovasjon gjennom samhandling 

 

Det mest grunnleggende spørsmålet i innovasjonsforskningen knytter seg selvfølgelig til å 

forklare hva som er årsaken til at innovasjon oppstår. En av de første som forsøkte å gjøre dette 

var Schumpeter, og for å forklare prosessen som ligger bak en innovasjon tok han utgangspunkt 

i tre tett koplede hovedaspekter. Det første aspektet bygger på at alle innovasjonsprosesser 

preges av å inneha en iboende usikkerhet. Videre vil det for det andre alltid være behov for å 

handle raskt slik at ikke noen andre kommer en i forkjøpet. Følgelig vil godt lederskap og 

tydelige visjoner dermed fremstå som viktige kvaliteter knyttet til dette. Schumpeters tredje og 

siste aspektet trekker fram tilstedeværelsen av motstand mot endring innenfor alle 

samfunnsområder. En motstand som i sin tur vil true med å ødelegge alle nye initiativ, og 

dermed tvinge entreprenører til å kjempe meget hardt for å kunne vise til suksess i sine 

prosjekter (Fagerberg, 2005, s. 9).  

 

Ut i fra det som er blitt nevnt ovenfor kan man lett få et inntrykk av at innovasjon er noe som 

oppstår på bakgrunn av en kontinuerlig kamp mellom individuelle entreprenører. Dette kan 

trolig være et tilstrekkelig utgangspunkt om man er ute etter å beskrive situasjonen slik den var 

i Europa gjennom store deler av attenhundretallet, men om man derimot tar sikte på å forstå 

situasjonen slik den har vært siden starten av nittenhundretallet og fram til i dag holder ikke 
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dette mål. Hvis man skal gjøre dette kan man nemlig ikke unngå å ta hensyn til at innovasjon 

er noe som i stadig større grad preges av samarbeid og utarter seg innenfor større organisasjoner 

(Fagerberg, 2005, s. 10). 

 

En forståelse av innovasjon som samsvarer godt med den som det er gjort rede for i forrige 

avsnitt finner vi også hos Tidd og Bessant. Dette kan vi se ved at også de peker på at det ofte 

har vært en tendens til å se på innovasjon som et utfall av individuell handling, mens det i 

praksis snarere er et resultat av ulike former for innspill fra mennesker med varierte 

perspektiver. Nøkkelen til å forklare hvorfor det er slik finner vi i betydningen av delt 

kreativitet, og logikken bak dette bygger på en anerkjennelse av felles problemløsning og det 

faktum at ulike mennesker har ulike ferdigheter og erfaringer som kan fungere som viktige 

faktorer i en innovasjonsprosess (Tidd & Bessant, 2013, s. 299). 

 

En innovasjonsprosess som i økende grad preges av felles problemløsning og en omfattende 

utveksling av ulike erfaringer og ferdigheter, understreker dermed viktigheten av en type 

interaksjon der ulike aktører driver produktiv og kreativ samhandling innenfor, men ikke minst 

også på tvers av organisasjoner gjennom ulike typer nettverk (Tidd & Bessant, 2013, s. 300). 

 

3.3.1 Innovasjon og entreprenørskap gjennom nettverk 
 

I artikkelen Networks of innovators: A synthesis of research issues viser Freeman blant annet 

til at det har vært forsket, både empirisk og teoretisk, på forholdet mellom ulike typer nettverk 

og innovasjon helt siden 1960-tallet, og at resultatene av denne forskningen har understreket 

den sentrale betydningen som deling av informasjon og samhandling, både gjennom interne og 

eksterne nettverk, har for suksessfull innovasjon. Relatert til dette viser Freeman videre til at  

eksterne nettverk har blitt funnet like viktige for bedrifter både med og uten egne avdelinger 

for satsning på forskning og utvikling (1991, ss. 499, 501, 502). 

 

Powell og Grodal trekker også fram viktigheten eksterne nettverk har for innovasjon. Dette gjør 

de blant annet ved å vise til at det eksisterer en utbredt anerkjennelse, basert på støtte i blant 

annet samfunnsvitenskapelige teorier og ulike nettverksanalyser, av at det eksisterer et stort 

potensiale for å oppnå fordeler på bakgrunn av interaksjon med en sammensatt kontaktflate 

(Powell & Grodal, 2005, s. 59). 
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For Powell og Grodal muliggjør dermed eksterne nettverk en form for organisering som kan 

legge til rette for at ulike organisasjoner kan slå sammen og/eller utveksle ressurser på tvers av 

organisatoriske skillelinjer. Eksempler på slike ressurser kan være erfaring, fysiske eiendeler 

og tilgang til relevante samarbeidspartnere. Ett av formålene med dette er å legge grunnlaget 

for utvikling av nye ideer og ferdigheter, og på bakgrunn av dette kan denne typen nettverk 

fungere som selve drivkraften for innovasjon. Dette kan videre forsvares ved at innovasjon er 

et fenomen som gjør seg gjeldende der ulike tankesett møtes, og som en følge av dette vil 

adskilte kunnskaps- og ferdighetsbaser virke hemmende på utbredelsen av dette fenomenet 

(Powell & Grodal, 2005, ss. 59-60). 

 

Støtte for at det, i tillegg til et positivt forhold mellom eksterne nettverk og innovasjon, også 

finnes et lignende forhold mellom eksterne nettverk og entreprenørskap finner vi hos Aldrich 

og Zimmer. Ifølge disse kan man nemlig forstå etableringen av ny forretningsvirksomhet som 

en funksjon av mulighetsstrukturer og motiverte entreprenører med tilgang til ulike ressurser. 

Sagt på en noe mer utdypende måte dreier det seg her om en mulighetsstruktur bestående av 

kontekstspesifikke ressurser som i sin tur kan komme nye nisjesøkende virksomheter til gode, 

og motiverte entreprenører med behov for ressurser som gjør at de kan dra nytte av det de 

opplever som foreliggende potensialer (1986, s. 3). 

 

En konsekvens av det som har blitt nevnt om mulighetsstrukturer og motiverte entreprenører, 

også dette ifølge Aldrich og Zimmer, er for det første at all forskning på entreprenørskap må 

forstå dette fenomenet som dynamiske prosesser snarere enn tidsbundne tverrsnitt, og for det 

andre at bånd og relasjoner mellom nøkkelkomponenter er av avgjørende betydning i en prosess 

hvor entreprenørskap er det ønskede utfallet. Av dette kan vi videre se at Aldrich og Zimmers 

forståelse av entreprenørskap baserer seg på at dette er noe som er forankret i en sosial kontekst, 

hvor involverte aktørers posisjon i ulike nettverk fungerer som retningsledende og fasiliterende 

eller eventuelt begrensende for utfoldelsen av dette fenomenet (1986, ss. 3-4).  

 

Ved å se det jeg har skrevet om innovasjon og entreprenørskap gjennom nettverk opp mot det 

jeg har skrevet om innovasjon tidligere i dette kapittelet vil man se at dette er noe som står til 

hverandre på en logisk måte. Dette kommer blant annet til uttrykk gjennom min forståelse av 

innovasjon som bygger på at dette er en kontinuerlig prosess preget av kreativ og produktiv 

samhandling mellom ulike aktører, og hvordan strategien for produksjon av nisjemat som ble 

funnet mest relevant for denne oppgaven samsvarer med dette. Nærmere bestemt sikter jeg her 
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til hvordan denne strategien tar utgangspunkt i en organisasjonsform der begrenset tilgang på 

kompetanse, ressurser og måleffektiv organisering vil kreve samhandling gjennom ulike typer 

eksterne nettverk. 

 

3.3.2 Hva er et nettverk? 
 

I forrige underkapittel har jeg trukket fram en rekke fordeler som ulike organisasjoner kan 

oppnå ved å organisere seg i en type nettverk. I dette underkapittelet skal jeg prøve å bygge 

videre på dette gjennom å gi en grundig redegjørelse for hvordan man kan definere et nettverk 

hvis formål helt eller delvis er å fremme en eller annen form for innovasjon og entreprenørskap. 

 

Ifølge Tidd og Bessant kan et nettverk av den typen som vi er inne på her defineres som en 

kompleks og sammenkoblet gruppe, eller eventuelt et komplekst og sammenkoblet system, der 

det utspiller seg en form for aktivitet som har til hensikt å dra nytte av en slik organisering i 

arbeidet med å løse konkrete oppgaver (2013, s. 302). 

 

Utover dette viser Tidd og Bessant til at det har vært vanskelig å etablere en utstrakt enighet 

om hva det er som konkret utgjør et nettverk. På tross av dette eksisterer det likevel en viss grad 

av enighet om at et nettverk er noe mer enn summen av et gitt antall bilaterale relasjoner. Litt 

mer konkret dreier det seg her om en form for enighet som tar utgangspunkt i en antakelse om 

at ulike faktorer tilknyttet et nettverk vil lede ut i nettverkstilknyttede muligheter og 

begrensninger. Eksempler på slike faktorer kan være sammensetning, karakter og sosial 

kontekst (2013, s. 303). 

 

Ut i fra det som har blitt nevnt til nå kan vi dermed utarbeide en forståelse som baserer seg på 

at et nettverk er en form for enhet utgjort av et visst antall enkeltindivider, bedrifter, 

forretningsenheter, universiteter, myndighetsorganer, kunder og/eller andre aktører, og der 

disse innehar ulike posisjoner som igjen vil ha betydning for hvordan nettverksinterne 

relasjoner og interaksjoner utarter seg. Et aktuelt eksempel på dette kan være effektivitet og 

omfang knyttet til den nettverksinterne informasjonsdelingen, og ut i fra dette kan vi dermed si 

at en aktørs posisjon i et nettverk er av stor strategisk betydning, da denne sier noe om hvilken 

type makt og innflytelse denne besitter i et nettverk (Tidd & Bessant, 2013, s. 303).  
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Hva angår aktører og deres posisjoner viser Tidd og Bessant videre til at man kan kategorisere 

et nettverk på bakgrunn av hvor tett eller løst det er koplet sammen. Dette er noe man kan gjøre 

gjennom å vurdere nettverkstilknyttede relasjoner og/eller interaksjoner på bakgrunn av 

kriterier for kvantitet, kvalitet og type. Konkret sagt innebærer dette at man er nødt til å se 

nærmere på antall, intensitet og hvilken betydningen disse relasjonene og/eller interaksjonene 

har for aktørenes kjerneaktiviteter. Ved å gjøre dette kan man også få et innblikk i hvorvidt 

fordelene med felles spesialisering, deling av infrastruktur, felles standarder og andre positive 

eksternaliteter ved organisering i nettverk veier opp for kostnadene knyttet til nettverkets 

ledelse og drift (2013, s. 303). Hva angår nettverkstilknyttede relasjoner og interaksjoner er 

dette noe som jeg vil komme enda nærmere inn på i neste underkapittel hvor jeg vil vise til 

ulike nøkkelkonsepter i analyser av nettverk, men før jeg gjør dette vil jeg si enda litt mer om 

hvordan man kan forstå et nettverk på et mer generelt plan.  

 

Powell og Grodal trekker fram at man kan definere et nettverk på bakgrunn av tre faktorer. For 

det første kan et nettverk defineres ut i fra hvor lenge det har eksistert, videre kan det for det 

andre defineres på bakgrunn av hvor stabilt det er, og for det tredje kan det også defineres ut i 

fra hva som var bakgrunnen for at nettverket ble opprettet. Årsaken til at en kartlegging basert 

på disse kriteriene ofte vil være nyttig skyldes igjen at et nettverk kan være alt fra et samarbeid 

om et tidsbegrenset prosjekt til langvarige relasjoner, og at den omfattende variansen knyttet til 

disse temporale dimensjonene innehar stor betydning for blant annet ledelse av et nettverk 

(2005, s. 60). 

 

Med utgangspunkt i et nettverks temporale dimensjoner, og ulike former for ledelse knyttet til 

dette, skiller Grabher og Powell mellom fire hovedkategorier av nettverk. Disse fire er 

uformelle nettverk basert på felles erfaringer, prosjektorienterte nettverk tuftet på kortsiktig 

samarbeid for å utføre en eller flere konkrete oppgaver, regionale nettverk der geografisk 

nærhet bidrar til å opprettholde et delt fellesskap, og bedriftsnettverk basert på formålsorienterte 

og strategiske allianser mellom to parter. Her er det verdt å merke seg at disse kategoriene ikke 

må ses på som gjensidig utelukkende, men snarere som overlappende og gjensidig knyttet til 

hverandre (Grabher og Powell, referert i Powell & Grodal, 2005, s. 61). 

 

Der Powell og Grodal skiller mellom fire ulike hovedkategorier av nettverk kan vi finne et 

lignende, om enn noe mer omfattende, skille hos Tidd og Bessant. Dette skillet tar utgangspunkt 

i at man kan definere ni ulike typer nettverk, og konkret skiller Tidd og Bessant her mellom 
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entreprenørbaserte nettverk, interne prosjektteam, praksisfellesskap, regionale klynger, 

sektorielle nettverk, allianser for utvikling av nye produkter og prosesser, allianser for utvikling 

av ny teknologi, fremvoksende standarder og verdikjedelæring (2013, ss. 308-309). I avsnittet 

under følger en grundigere redegjørelse for de nettverkstypene som kan være aktuelle for å 

beskrive det nettverket som jeg ønsker å studere. Dette har ført til at jeg har utelukket den 

nettverksformen som kun eksisterer internt i en organisasjon, og de to typene som har et ensidig 

fokus på ny teknologi. 

 

Entreprenørbaserte nettverk kjennetegnes av at man forsøker å føre komplementære ressurser 

sammen for å i sin tur bidra til og realisere en mulighet. Denne typen nettverk er ofte en 

kombinasjon av formelt og uformelt, og dette kommer igjen an på hvor entusiastisk og 

handlekraftig entreprenøren er i å få ulike aktører til å tre inn i og bli værende i nettverket. 

Videre kan praksisfellesskap defineres som nettverk med utspring i felles utfordringer knyttet 

til en spesifikk faktor eller et konkret kunnskapsområde, og disse kan eksistere både innad i og 

på tvers av ulike organisasjoner. Hva gjelder geografiske klynger oppstår disse på grunn av 

ulike aktørers nærhet til hverandre, og mye takket være dette kan disse nettverkene bidra til en 

omfattende kunnskapsflyt mellom dets medlemmer. Når det kommer til sektorielle nettverk kan 

dette forstås som nettverk som fører ulike aktører sammen på bakgrunn av at de kommer fra 

samme sektor, og der formålet med dette ofte dreier seg om å opprettholde medlemmenes 

konkurranseevne basert på felles utviklede innovasjoner. Videre dreier allianser for utvikling 

av nye produkter og prosesser seg om å dele kunnskap og perspektiver for å utvikle og 

markedsføre et nytt produkt- eller prosesskonsept. Til slutt kan verdikjedelæring beskrives som 

utvikling og deling av erfaring med innovasjon og potensielt delt produktutvikling på tvers av 

verdikjeden (Tidd & Bessant, 2013, ss. 308-309). 

 

3.3.3 Nøkkelkonsepter i analysen av nettverk 
 

Det finnes en del nøkkelkonsepter som opptrer på tvers av nettverk, og som på bakgrunn av 

dette kan fungere som nyttige verktøy i analyser av ulike nettverk. Eksempler på denne typen 

konsepter  kan være forskjellen mellom sterke og svake bånd, forskjellen mellom nettverk som 

broer og strukturelle hull, og forskjellen mellom nettverk som har blitt etablert med 

utgangspunkt i fullbyrdelsen av en konkret oppgave og nettverk som vokser fram med bakgrunn 

i eksisterende relasjoner (Powell & Grodal, 2005, ss. 61-62). 
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Granovetter trekker fram at mellommenneskelige nettverk er den arenaen der interaksjon på 

mikronivå transformeres til mønstre på makronivå, og at disse storskala mønstrene i sin tur vil 

virke inn på småskala interaksjon. Med dette som utgangspunkt, og ved å basere seg på analyser 

av nettopp mellommenneskelige nettverk, ønsker Granovetter å vise hvordan aspekter ved 

interaksjon på mikronivå, i hans tilfelle styrken på mellommenneskelige bånd, kan relateres til 

ulike fenomener på makronivå. Noen eksempler på fenomener av denne typen kan være 

diffusjon, sosial mobilitet, politisk organisering, eller sosial kohesjon generelt (1973, ss. 1360-

1361). I  mitt tilfelle vil dette dreie seg om mellommenneskelige bånd blant medlemmene i 

nettverket, og betydningen av den dynamikken som denne typen bånd er med på å skape for 

innovasjon. 

 

For å kunne si noe om styrken på mellommenneskelige bånd hevder Granovetter at det er 

nødvendig å forstå disse i lys av faktorer som sier noe om de involverte aktørenes investerte 

tid, emosjonelle tilknytning, personlige engasjement og gjensidige utbytte knyttet til nettopp 

denne typen bånd. Disse faktorene kan oppfattes som mer eller mindre uavhengige av hverandre 

sett hver for seg, men om man ser de under ett vil man derimot se at de åpenbart står i en eller 

annen form for sammenheng til hverandre. En sammenheng som igjen vil kunne si om et 

mellommenneskelig bånd er sterkt, svakt eller fraværende (1973, s. 1361). 

 

Hva angår svake bånd viser Granovetter videre til at det er denne typen bånd som muliggjør det 

han har valgt å kalle en bro. Dette begrunner han med utgangspunkt i en antakelse om at jo 

sterkere et bånd mellom to aktører er, desto større er det antallet aktører som begge vil ha et 

sterkt eller svakt bånd til fra før. En antakelse som igjen bygger på at sterke bånd, i kontrast til 

svake, kjennetegnes av større forpliktelser knyttet til hvor mye tid man investerer i en relasjon, 

og en større grad av likhet mellom de involverte aktørene. Faktorer som i sin tur taler for at 

aktører som har sterke bånd til en eller flere av de samme aktørene, også vil være aktører som 

har utviklet enten sterke eller svake bånd til hverandre med utgangspunkt i nettopp dette 

(Granovetter, 1973, s. 1362). 

 

Basert på en reversert versjon av det resonnementet som har blitt presentert i forrige avsnitt  

kan man dermed også si at jo svakere et bånd mellom to aktører er, desto mindre er det antallet 

aktører som begge vil ha et sterkt eller svakt bånd til fra før. Ergo kan vi utarbeide et argument 

som bygger på at tilstedeværelsen av svake bånd mellom to eller flere aktører, øker 

sannsynligheten for at det ikke allerede eksisterer noen form for bånd mellom de aktørene som 
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disse har bånd til hver for seg, og at tilstedeværelsen av svake bånd i sin tur muliggjør at det 

kan etableres en bro mellom aktører som ikke har noe bånd til hverandre fra før (Granovetter, 

1973, s. 1362).  

 

Når det kommer til hvordan man kan definere denne typen broer på en litt mer konkret måte, 

viser Granovetter til at det i utgangspunktet er vanlig å forstå dette som en forbindelse i et 

nettverk som utgjør den eneste muligheten for kontakt mellom to punkter. Ifølge Granovetter 

er det derimot meget sjeldent, iallfall knyttet til nettverk av en viss størrelse, at en spesifikk 

forbindelse utgjør den eneste muligheten for kontakt mellom to punkter. På bakgrunn av dette 

introduserer han derfor begrepet lokal bro, og dette gjør at man kan forstå en bro som den 

korteste, og gjennom dette ofte også den mest sannsynlige og effektive, forbindelsen mellom 

to punkter (Harary, Norman og Cartwright, referert i Granovetter, 1973, s. 1364) og (1973, s. 

1364). 

 

Med utgangspunkt i Granovetters antakelser om hvordan svake bånd muliggjør broer, har Burt 

utarbeidet et noe mer utdypet argument der det grunnleggende spørsmålet i større grad knytter 

seg til hvordan enkelte former for organisering generer fordeler og muligheter, enn spørsmålet 

om hvilken posisjon i et nettverk som er den mest fordelaktige å besitte (Powell & Grodal, 

2005, s. 62). Dette er noe som vi blant annet kan se gjennom måten Burt argumenterer for at 

avkastning på investert kapital må forstås som et resultat av den sosiale strukturen på det 

området som konkurransen mellom de involverte aktørene utspiller seg (1992, s. 8).  

 

I en nærmere redegjørelse av grunnlaget for det argumentet som er gjengitt i avsnittet ovenfor 

viser Burt til at enhver aktør inngår i en eller annen form for nettverk, og at det er forhold knyttet 

til strukturen på disse nettverkene og de omgivelsene som de er en del av, som i sin tur resulterer 

i ulike avkastningskunstige konkurransefortrinn for de involverte aktørene. På bakgrunn av 

dette kan man dermed si at den sosiale strukturen fører til en tilstand kjennetegnet av imperfekt 

konkurranse ved at den gir enkelte aktører fordeler som andre aktører ikke vil ha tilgang til 

(Burt, 1992, s. 8). Et eksempel på en slik fordel kan være tilstedeværelsen av økte muligheter 

for en aktør til å oppnå økt lønnsomhet på sine investeringer med bakgrunn i en eller annen 

form for bånd som denne har til andre aktører, og det som kjennetegner den konteksten som de 

aktuelle relasjonene er en del av (1992, s. 11). 
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For å forklare hvorfor det oppstår en tilstand kjennetegnet av imperfekt konkurranse viser Burt 

til at alle aktører, som er involvert i en eller annen form for konkurranse med andre aktører, 

spiller inn minst tre former for kapital på det området der denne konkurransen utarter seg. Disse 

tre formene for kapital er finansiell kapital, humankapital og sosial kapital. Eksempler på 

finansiell kapital kan være kontantbeholdninger, reserver i banken, samt tilgang på risikokapital 

og ulike kredittlinjer. Når det kommer til humankapital er dette personlige kvalifikasjoner, 

evner og kunnskaper ervervet gjennom utdannelse, deltakelse i arbeidslivet eller andre typer 

erfaringer som på en eller annen måte vil gjøre en aktør bedre rustet til å utføre konkrete 

oppgaver. Videre kan man til slutt definere sosial kapital som tilstedeværelsen av relasjoner 

som gir en aktør økte muligheter til å dra nytte av de to andre formene for kapital som denne er 

i besittelse av (Burt, 1992, ss. 8-9).  

 

På bakgrunn av det som til nå er blitt nevnt om sosial kapital kan vi se at det skiller seg fra 

finansiell kapital og humankapital ved at det er noe som kun kan eies i fellesskap mellom de 

aktørene som inngår i en relasjon. Ergo har ingen aktører eksklusive eierskapsrettigheter til 

sosial kapital, og en konsekvens av dette er at denne typen kapital ikke kan eksistere i samme 

form om relasjonen som den inngår i endres eller oppløses. I tillegg til dette skiller også sosial 

kapital seg fra de to andre kapitalene ved at den representerer avkastningen i forholdet mellom 

marked og produksjon. Dette innebærer at sosial kapital i form av relasjoner til for eksempel 

kollegaer, venner og kunder må forstås som det som muliggjør omdannelsen av finansiell 

kapital og humankapital til profitt. Den formen for sosial kapital som en aktør har tilgang til 

gjennom ulike typer nettverk blir dermed å regne som meget essensiell for hvilke muligheter 

denne vil ha på ulike områder. For eksempel kan dette knytte seg til i hvilken grad og basert på  

hvilke bestrebelser det lar seg gjøre for en aktør å drive entreprenørskap og lykkes som gründer 

(Burt, 1992, ss. 8-10). 

 

For å utdype definisjonen av sosial kapital noe mer finner jeg det nødvendig å vise til et par 

eksempler på noen litt mer konkrete fordeler som denne typen relasjoner til kan føre meg seg. 

For det første kan man se disse relasjonene som et nettverk som gir en aktør tilgang til andre 

aktører og gjennom dette også de spesifikke ressursene som disse er i besittelse av. På bakgrunn 

av dette blir det dermed mulig å se disse ressursene i en form for sammenheng med ens egne. 

Videre kan man for det andre også se relasjonene som et nettverk som har en type verdi i seg 

selv, og dermed ikke bare som et slags verktøy for å få tilgang til spesifikke ressurser som andre 

er i besittelse av. Gjennom disse to eksemplene kan vi få en forståelse av at sosial kapital ikke 
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bare dreier seg om hvilke aktører og ressurser som ulike relasjoner gir en aktør tilgang til, men 

også hva det er som gjør at en aktør kan oppnå denne tilgangen (Burt, 1992, s. 12). 

 

Et sentralt punkt i en analyse som inkluderer sosial kapital blir dermed å beskrive ulike fordeler 

som nettverksrelasjoner kan gi i en situasjon preget av konkurranse, og på bakgrunn av dette 

gjøre rede for hvordan visse strukturer muliggjør nettopp slike fordeler (Burt, 1992, s. 13). Dette 

er noe som leder oss over på Burts begrep strukturelle hull og hans antakelser knyttet til 

eksistensen av dette fenomenet. Burt benytter nemlig dette begrepet som en betegnelse for 

fraværet av et ikke-overflødig bånd mellom et visst antall aktører, og konsekvensen av dette 

blir da at disse aktørene er knyttet til hverandre gjennom et strukturelt hull. En videre følge av 

dette blir dermed at et strukturelt hull kan forstås som en slags buffer hvis eksistens åpner opp 

for potensielle fordeler, som på en eller annen måte vil være additive snarere enn overlappende, 

i tilfeller der aktører som er knyttet til hverandre gjennom et strukturelt hull går sammen om å 

organisere seg i en type nettverk (1992, s. 18). 

 

For at en organisering av den typen som har blitt nevnt i forrige avsnitt skal finne sted er det av 

avgjørende betydning at det finnes aktører som innehar posisjoner som en slags meglere. 

Grunnen til dette er at det er disse som gjør det mulig å opprette en form for bånd som strekker 

seg over de strukturelle hullene som man kan finne i en sosial struktur, og gjennom dette belyser 

muligheter for å generere nye ideer. En form for muligheter som ikke ville vært gjort 

tilgjengelige uten denne formen for megling, og dermed kan man også si at de aktørene som 

opptrer som meglerne innehar en form for sosial kapital som muliggjør at de innehar en slik 

posisjon (Burt, 2004, ss. 349-350). 

 

Fraværet av et ikke-overflødig bånd og gjennom dette eksistensen av et strukturelt hull skyldes 

dermed, som de fleste sikkert allerede har forstått, en eller annen form for manglende 

tilknytting, og denne kan i sin tur være enten direkte eller indirekte. I praksis kan dette gjøre 

seg gjeldende ved at to eller flere aktører ikke har direkte kontakt med hverandre (direkte 

fravær), eller ved at en eller flere av disse har kontakter som på en eller annen måte utelukker 

at disse har bånd til hverandre (indirekte fravær). Relatert til dette finnes det videre to empiriske 

forhold, som verken må forstås som absolutte eller som uavhengige av hverandre, hvis 

tilstedeværelse indikerer fraværet av et strukturelt hull. Nærmere bestemt dreier det seg her om 

kohesjon og strukturell ekvivalens, og begge identifiserer altså tilstedeværelsen av strukturelle 
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hull gjennom å ta utgangspunkt i situasjoner hvor dette fenomenet ikke gjør seg gjeldende (Burt, 

1992, ss. 18-19). 

 

Knyttet til Burts argument om strukturelle hull kjennetegnes det empiriske forholdet kohesjon 

av at to eller flere aktører er knyttet til hverandre gjennom sterke bånd basert på jevnlig kontakt 

eller emosjonell nærhet, mens det empiriske forholdet strukturell ekvivalens kjennetegnes av at 

to eller flere aktører er knyttet til hverandre gjennom at de har bånd til et visst antall felles 

aktører. På denne måten tilsvarer kohesjon direkte tilknytting og strukturell ekvivalens indirekte 

tilknytting. Dette er to former for tilknytting som i sin tur leder ut i en situasjon hvor det vil 

eksistere overflødige bånd, og med bakgrunn i nettopp dette vil en slik situasjon blant annet 

være preget av at det ikke eksisterer noen strukturelle hull mellom de involverte aktørene (Burt, 

1992, ss. 18-19). 

 

I og med at Burt, som det har blitt gjort rede for i et tidligere avsnitt, har en forståelse av 

strukturelle hull som en slags buffer hvis eksistens åpner opp for at aktører som er tilknyttet 

denne kan oppnå potensielle fordeler. Vil det trolig ikke komme som noen stor overraskelse at 

han også mener at det er viktig å legge til rette for at dette fenomenet kan eksistere, og på 

bakgrunn av dette blir denne typen tilrettelegging i sin tur sett på som et viktig virkemiddel for 

å optimalisere et nettverk (Burt, 1992, s. 20).  

 

Ifølge Burt finnes det to prinsipper for effektiv nettverksorganisering. Dette er prinsipper som 

knytter seg til henholdsvis nettverksstørrelse og nettverksmangfold, og for å optimalisere et 

nettverk må man forsøke å finne en fruktbar balanse mellom disse to forholdene. En måte å 

gjøre dette på er at man jobber for å øke antallet aktører som ens eget nettverk har en eller annen 

form for forbindelse til, og at man samtidig gjør dette under forutsetning av at de aktørene som 

man ønsker å etablere en forbindelse til er aktører som kan knyttes til nettverk som ikke allerede 

er sammenfallende med ens eget. Logikken bak dette er at man kan få tilgang til flere potensielle 

fordeler av høy kvalitet i et nettverk med et større antall forbindelser, og der disse forbindelsene 

i tillegg preges av å være mangfoldige. Med andre ord en situasjon som kan kjennetegnes ved 

at det eksisterer ikke-overflødige bånd (1992, ss. 20-21 og 23). 

 

Hva gjelder sammenhengen mellom Granovetters antakelser knyttet til svake bånd og egne 

antakelser knyttet til strukturelle hull viser Burt til at dette i bunn og grunn er to begreper som 

beskriver det samme fenomenet. Dette er noe han begrunner med at både svake bånd og 
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strukturelle hull predikerer identiske forhold når det kommer til hvilke aktører som er best 

posisjonert i situasjoner der deling av informasjon kan fungere som utspring for nye ideer og 

muligheter (1992, ss. 26-27).  

 

På tross av at det eksisterer en stor grad av samsvar i Granovetters og Burts antakelser om det 

fenomenet som svake bånd og strukturelle hull beskriver, trekker Burt likevel fram at det 

eksisterer et behov for å utdype og presisere Granovetters bakenforliggende argumentasjon 

knyttet til dette. For å identifisere dette behovets faktiske eksistens viser nemlih Burt til at den 

virkingsforklarende faktoren i fenomenet både Granovetter og han ønsker å forklare ikke er 

Granovetters svake bånd, men at dette derimot er de strukturelle hullene som denne typen bånd 

strekker seg over. Dette innebærer at man må forstå svake bånd som et korrelat og strukturelle 

hull som en årsak (1992, s. 27). 

 

3.4 Innovasjonssystemer 
 

Tidligere i dette kapittelet har jeg hatt et forholdsvis stort fokus på å beskrive hvilke forhold jeg 

legger vekt på i en forståelse av hvordan innovasjon oppstår. I denne forståelsen har jeg særlig 

forsøkt å vise til at innovasjon er noe som i stadig større grad preges av samhandling og 

gjensidig avhengighet til en rekke ulike aktører, og nettopp dette er også avgjørende for at jeg 

på dette stadiet finner det nødvendig å inkludere et enda tydeligere systemperspektiv på 

innovasjon. Dette er noe jeg kommer til å gjøre gjennom å gi en kort presentasjon av et slikt 

perspektiv på innovasjon mer generelt, før jeg deretter går noe mer i dybden ved å redegjøre 

for hvordan man kan innta et slikt perspektiv på et regionalt nivå. Grunnen til at jeg i denne 

sammenhengen velger å fokusere på det regionale nivået henger sammen med at Eventyrsmak 

er nettverk med en meget sterk regional tilknytning, og dette er noe som blant annet kommer 

til uttrykk gjennom at alle medlemmene har geografisk tilbørlighet innenfor samme fylke og at 

mesteparten av nettverkets aktivitet utspiller seg innenfor nettopp dette fylket. 

 

Om vi nå går tilbake til eksempler på ulike aktører som en organisasjon kan være nødt til å 

samarbeide med og gjennom dette oppleve en form for gjensidig avhengighet til i sitt 

innovasjonsarbeid kan dette være leverandører, kunder, konkurrenter, universiteter, skoler og 

ulike myndighetsorganer. Som vi ser av de nevnte eksemplene kan altså disse aktørene både 

være kommersielle og ikke-kommersielle, men i tillegg til aktører som dette vil en organisasjon 

for eksempel også bli formet av institusjoner som lover, regler, normer og rutiner. Sammen 
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utgjør disse, de ulike aktørene og institusjonene, et system som på en eller annen måte former 

det som kan oppleves som insentiver eller hindringer for innovasjon. Gjennom dette blir det 

dermed også mulig å se innovasjon som et resultat av slike systemer, og et eksempel på hvordan 

dette kan utarte seg i praksis er at de danner grunnlaget for og/eller sprer innovasjonsfremmende 

kunnskap (Edquist, 2005, s. 182). 

 

Før jeg går nærmere inn på hvordan man kan definere et innovasjonssystem finner jeg det nyttig 

å gi en kort definisjon av hva det er som utgjør et system på et mer generelt plan, og dette er 

noe jeg vil gjøre gjennom å basere meg på Ingelstams forståelse av dette fenomenet. I hans egen 

bok System: att tänka över samhälle och teknik viser nemlig Ingelstam til at et hvilket som helst 

system blir utgjort av to bestanddeler, og mer konkret dreier det seg her om komponentene som 

inngår i det aktuelle systemet og forholdet mellom disse. Videre viser han også til at et system 

innehar en funksjon, noe som i sin tur kommer til uttrykk gjennom at det skal utøve eller oppnå 

noe, og at det i tillegg er mulig å trekke en slags grense mellom et system og den virkeligheten 

som det inngår i (2002, s. 19). 

 

Gjennom å ha kjennskap til Ingelstams generelle definisjon av et system blir det forhåpentligvis 

også lettere å utarbeide en forståelse av at et innovasjonssystem, og for å gjøre dette har jeg 

valgt å vise til hvordan Edquist definerer denne typen systemer. Ifølge Edquist kan et 

innovasjonssystem forstås som alle økonomiske, sosiale, politiske, organisatoriske, 

institusjonelle og eventuelle andre faktor som determinerer utviklingen, spredningen og bruken 

av ulike innovasjoner. I tillegg til dette viser han videre til at man kan identifisere et 

innovasjonssystem som enten nasjonalt, regionalt, sektorielt og/eller teknologisk, og at den eller 

de tilnærmingene som det til enhver tid vil være mest passende å basere seg på i en 

innovasjonsrelatert undersøkelse i stor grad avhenger av det spørsmålet som man ønsker å få 

svar på (2005, s. 183).  

 

3.4.1 Regionale innovasjonssystemer 

 

Ifølge OECDs Oslo Manual har økt bevissthet knyttet til at ulike regionale faktorer kan ha en 

positiv innvirkning på en organisasjons innovative kapasitet, også ført til en økt interesse for å 

gjennomføre undersøkelser relatert til innovasjon på det regionale nivået. Gjennom å gjøre dette 

håper man å identifisere grunnleggende faktorer som fremmer innovative aktiviteter og 

utviklingen av spesifikke sektorer på det regionale nivået, og gjennom dette legge grunnlaget 
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for å at man kan oppnå en bedre forståelse av ulike innovasjonsprosesser. Noe som i sin tur kan 

bidra til utviklingen av en mer slagkraftig politikk på dette området (OECD, 2005, s. 39). 

 

Videre i OECDs rapport vises det til at regionale innovasjonssystemer ofte vokser fram som 

paralleller til nasjonale innovasjonssystemer, og at det er geografisk nærhet og gjennom dette 

økte muligheter for kontakt og interaksjon med for eksempel offentlige forskningsinstitusjoner, 

store dynamiske bedrifter, industrielle klynger, risikovillig kapital og et stimulerende miljø for 

entreprenører som i sin tur er det som kan utøve en positiv innflytelse på en regions innovative 

kapasitet (OECD, 2005, s. 39).   

 

En forståelse av regionale innovasjonssystemer som ligner den som det vises til i OECDs Oslo 

Manual kan vi blant annet også finne hos Asheim og Gertler. Asheim og Gertler viser nemlig 

til at regionale innovasjonssystemer er et relativt nytt konsept som har hentet mye inspirasjon 

fra den logikken som ligger bak konseptet om nasjonale innovasjonssystemer, og at dette er noe 

som kommer tydelig fram gjennom at begge disse konseptene understreker viktigheten av å 

forstå innovasjonssystemer som territorielt baserte (2005, s. 299). 

 

Med utgangspunkt i det som har blitt nevnt i forrige avsnitt definerer Asheim og Gertler et 

regionalt innovasjonssystem som den institusjonelle infrastrukturen som bygger opp under den 

innovative kapasiteten innenfor produksjonsstrukturen i et regionalt avgrenset område (2005, 

s. 299). Videre er dette et konsept som har sitt utspring i at man i økende grad kan kategorisere 

regionene som det nivået der innovasjon faktisk utspiller seg, og at årsaken til dette skyldes 

forhold som blant annet kan knyttes til regionale nettverk, lokale klynger og vidtfavnende 

stimulering fra regionale forskningsinstitusjoner (Lundvall & Borrás, 1998, s. 39). På bakgrunn 

av dette blir regionene dermed også sett på som viktige styringsnivåer hva gjelder økonomiske 

prosesser som utarter seg mellom det nasjonale makronivået og et mer individuelt preget 

mikronivå (Asheim & Gertler, 2005, s. 299).  

 

Eksempler  på utslag av regional styring knyttet til økonomiske prosesser som utarter seg på et 

mesonivå kan både være private interesseorganisasjoner i form av ulike bransjeorganisasjoner 

eller handelskamre, eller offentlige organisasjoner i form av regionale etater med makt delegert 

fra nasjonale myndigheter. En maktdelegering som i sin tur er tuftet på at disse regionale etatene 

skal være i stand til å fremme utviklingen av ulike typer næringsvirksomhet og innovasjon 

(Asheim et al. 2003 og Cooke et al. 2000, referert i Asheim & Gertler, 2005, s. 299). 
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Den systemrelaterte dimensjonen ved konseptet om regionale innovasjonssystemer kommer 

delvis fra den samhandlede karakteristikken som man også kan assosiere med innovasjon 

gjennom deltakelse i ulike nettverk. Basert på dette kan et innovasjonssystem dermed ses på 

som et utslag av relasjoner mellom ulike aktører som er involvert i innovasjon, og for at det 

skal kunne kategoriseres som systembasert må det videre involvere en eller annen form for 

gjensidig avhengighet mellom disse aktørene. Denne typen relasjoner trenger videre ikke 

nødvendigvis å utspille seg på et regionalt nivå, men da innovasjon i stadig større grad preges 

av en form for samhandling, som blant annet er basert på fysisk interaksjon og stor grad av tillit 

mellom ulike aktører, øker dette sannsynligheten for at dette er relasjoner som er regionalt 

befestet (Asheim & Gertler, 2005, ss. 299-300). 

 

En annen faktor som understreker den systemrelaterte dimensjonen ved konseptet regionale 

innovasjonssystemer er tilstedeværelsen av holdninger, verdier, normer, rutiner og 

forventninger. Ulike forhold hvis eksistens kan defineres som karakteristikker ved en regional 

kultur, og som i sin tur er eksempler på noe som utøver en eller annen form for institusjonell 

innflytelse gjennom å forme interaksjonen mellom aktører som er tilknyttet regionens økonomi 

(Asheim & Gertler, 2005, s. 300). 

 

Et konkret eksempel på en form for karakteristikk som ofte gjør seg gjeldende i regionale 

kulturer er tilstedeværelsen av ulike kunnskapsbaser. For på tross av et det eksisterer en sterk 

tendens i retning av økt gjensidig avhengighet mellom ulike aktører hva angår arbeidet med 

innovative aktiviteter, argumenter flere forskere likevel for at dette arbeidet også er tydelig 

preget av tilstedeværelsen av sektorspesifikke kunnskapsbaser (Pavitt, 1984, s. 353). Med 

utgangspunkt i dette er det videre mulig å løfte disse sektorspesifikke kunnskapsbasene opp på 

et mer overordnet nivå der man i sin tur skiller mellom to grunnleggende kunnskapsbaser, og 

nærmere bestemt dreier det seg her om et skille mellom analytiske og syntetiske 

kunnskapsbaser (Laestadius 1998, referert i Asheim & Gertler, 2005, s. 295). 

 

Analytiske kunnskapsbaser er først og fremst fremtredende i tilfeller der innovasjon mer eller 

mindre forutsetter at vitenskapelig forskning innehar en betydelig rolle. Eksempler på dette kan 

være situasjoner hvor produksjon av kunnskap baseres på formelle modeller, kodifisert 

vitenskap og rasjonelle prosesser. Dette er en form for deduktiv kunnskapsproduksjon der både 

grunnleggende og anvendt forskning er sentrale aktiviteter. Aktiviteter som igjen innebærer at 
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mange organisasjoner er i besittelse av egne avdelinger for forskning og utvikling, og i tillegg 

til dette deltar i nettverk der universiteter inngår som sentrale aktører. Med utgangspunkt i dette 

kan man dermed også si at analytiske kunnskapsbaser kjennetegnes av å i større grad være 

kodifiserte enn tause, og at anvendelsen av denne typen kunnskap med større sannsynlighet 

leder ut i radikale innovasjoner enn det anvendelsen av syntetisk kunnskap gjør (Asheim & 

Gertler, 2005, s. 296). 

 

Hva gjelder syntetiske kunnskapsbaser er disse først og fremst fremtredende i tilfeller der 

innovasjon snarere baseres på å ta i bruk eksisterende kunnskap eller ved å kombinere 

eksisterende kunnskap på nye måter, enn på en omfattende satsning på forskning og utvikling.  

Taus kunnskap gerert gjennom induktive prosesser preget av testing, eksperimentering, 

interaksjon eller ulike typer praktisk arbeid er eksempler på hvordan dette kan utarte seg i 

praksis, og der anvendelsen av denne formen for kunnskap leder ut i en type innovasjon er 

denne med stor sannsynlighet inkrementell og rettet inn mot å løse et spesifikt problem (Asheim 

& Gertler, 2005, s. 295). 

 

For å kunne vise til den konseptuelle variasjonen og det empiriske mangfoldet knyttet til forhold 

som forbinder en regions institusjonelle infrastruktur med dens produksjonsstruktur kan man 

videre dele regionale innovasjonssystemer inn i tre overordnede kategorier. Den første av disse 

kategoriene kalles territorielt forankrede regionale innovasjonssystemer, den andre regionale 

nettverksbaserte innovasjonssystemer, mens den tredje og siste går under navnet regionaliserte 

nasjonale innovasjonssystemer (Asheim & Gertler, 2005, ss. 300-302). I de tre påfølgende 

avsnittene følger en forholdsvis kort beskrivelse av hva som kjennetegner hver av disse tre 

overordnede kategoriene, etterfulgt av ett avsnitt der jeg går noe nærmere inn på hvorfor det 

kan være fordelaktig å ha en viss kjennskap til dette. 

 

Territorielt forankrede regionale innovasjonssystemer er systemer der organisasjoner, som i 

hovedsak baserer seg på en syntetisk kunnskapsbase, driver innovative aktiviteter med 

utgangspunkt i lokaliserte læringsprosesser som på ulike måter fremmes av geografisk, sosial 

og kulturell nærhet, og der dette utarter seg uten noen særlig form for direkte kontakt med ulike 

forskningsinstitusjoner (Asheim & Gertler, 2005, s. 300). Videre er dette en form for systemer  

tuftet på et nedenfra-og-opp-perspektiv der det legges vekt på en form for nettverksbasert støtte 

basert på at for eksempel teknologi- eller industrisentre bidrar til å fremme teknologisk og 

organisatorisk læring i en territoriell kontekst (Storper & Scott, 1995, s. 513). 
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I likhet med territorielt forankrede regionale innovasjonssystemer kan også regionale 

nettverksbaserte innovasjonssystemer forstås som interaktive læringsprosesser forankret i en 

bestemt region, men utbredelsen av politiske inngrep som har til hensikt å styrke regionens 

institusjonelle infrastruktur gjør at disse systemene får en karakter av å i større grad være 

planlagt ut i fra et ovenfra-og-ned-perspektiv. Formålet med å styrke en regions institusjonelle 

infrastruktur vil videre være å legge til rette for økt innovativ kapasitet basert på ulike typer 

samhandling, og den utløsende årsaken til denne typen politiske inngrep kan for eksempel være 

at det ofte er nødvendig for små og mellomstore bedrifter å supplere deres interne 

kunnskapsbase. Eksempler på slike inngrep kan i sin tur være en utvidet rolle for regionalt 

baserte forskningsinstitusjoner, organisasjoner for yrkesopplæring, og andre regionale 

organisasjoner som på en eller annen måte involveres i ulike regionale innovasjonsprosesser 

(Asheim & Gertler, 2005, s. 301).  

 

Hva gjelder regionaliserte nasjonale innovasjonssystemer er dette den formen for regionale 

innovasjonssystemer som trer fram som den mest egenartede. Dette er noe som gjør seg 

gjeldende ved at organisasjonene og den institusjonelle infrastrukturen som inngår i disse 

systemene i større grad er integrert i innovasjonssystemer som bærer preg av å være av en 

nasjonal eller internasjonal art, og ved at samhandlingen mellom disse ligger nærmere den 

lineære modellens forståelse av innovasjon. Noe som igjen henger sammen med at de involverte 

organisasjonene stort sett innehar et fokus på spesifikke prosjekter der man tar sikte på utvikling 

av radikale innovasjoner basert på analytiske kunnskapsbaser (Asheim & Gertler, 2005, s. 302). 

 

En av fordelene ved å dele regionale innovasjonssystemer inn i tre overordnede kategorier er 

blant annet at det blir lettere å se at det finnes en eller annen form for korrespondanse mellom 

framtredende institusjonelle karakteristikker på makronivået i en nasjonal økonomi og den 

dominerende formen på denne nasjonenes regionale innovasjonssystemer (Asheim & Gertler, 

2005, s. 305). Denne formen for korrespondanse kan igjen være nyttig å ha en viss kjennskap 

til siden en nasjons institusjonelle rammeverk ofte vokser fram for å fremme spesifikke former 

for økonomisk aktivitet. Dette er noe som for eksempel kan gjøre seg gjeldende gjennom ulike 

forhold knyttet til organiseringen av systemet for utdanning og opplæring og/eller systemet for 

organiseringen av mellomorganisatoriske aktiviteter (Soskice, 1999, s. 102). 
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4.0 Metode 

 

Metodene som vi benytter oss av når vi forsker og måten vi tolker og forholder oss til ulike ting 

som gjør seg gjeldende i løpet av forskningsprosjektene våre utøver alltid en eller annen form 

for innvirkning på de endelige resultatene av denne forskningen (Bradshaw & Stratford, 2010, 

s. 78). Av dette kan vi se at det er viktig å være bevisst over ulike valg og tolkninger som man 

utøver gjennom rollen som forsker, og i dette kapittelet vil jeg gi en redegjørelse for valg og 

tilknyttede tolkninger som jeg har gjort i utførelsen av dette forskningsprosjektet. 

 

4.1 Metodisk tilnærming 
 

Når man velger å bruke kvalitative metoder for å gjennomføre et forskningsopplegg er det først 

og fremst autentiske kontekster og/eller hvordan informantene oppfatter disse som man ønsker 

å studere. Dette innebærer at man er ute etter å undersøke ulike fenomener snarere enn å måle 

noe, og at man dermed legger til grunn et dybdeperspektiv framfor et breddeperspektiv i 

forskningen. Ved å gjøre dette gjør man det mulig å generere god og valid kunnskap om det 

fenomenet som man ønsker å studere (Krumsvik, 2015, s. 21). For å utøve dette i praksis 

benytter man seg gjerne av eksplorerende forskningsspørsmål, som igjen ofte er knyttet til 

fenomen der det eksisterende kunnskapsgrunnlaget er forholdsvis lite (Krumsvik, 2015, s. 97) 

 

I og med at jeg har et forskningsspørsmål hvor jeg ønsker å undersøke prosesser/aktiviteter 

knyttet til innovasjon i ett konkret regionalt nettverk, og at dette er et fenomen som det har blitt 

forsket forholdsvis lite på fra før, har jeg valgt å basere forskningen min på kvalitativ metode. 

Gjennom å gjøre dette legger jeg grunnlaget for å opparbeide meg et dybdeperspektiv på 

hvordan informantene, aktører i det aktuelle nettverket og det offentlige virkemiddelapparatet, 

oppfatter de prosessene/aktivitetene som jeg ønsker å studere. 

 

På bakgrunn av det som har blitt nevnt i forrige avsnitt ser vi at et forskningsspørsmål innehar 

flere viktige funksjoner. To av de viktigste er å bidra til studiets fokus og å fungere som 

rettesnor for hvordan det bør gjennomføres. I praksis innebærer dette å sørge for at 

forskningsspørsmålene er forankret i mål og teoretisk rammeverk, og at relasjonen disse har til 

metode, forskningsetikk og validitet ivaretas på en tilfredsstillende måte (Krumsvik, 2015, s. 

27). 
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Som nevnt tidligere har jeg et forskningsspørsmål som er basert på at jeg ønsker å forklare et 

eksisterende fenomen, og at jeg vil gjøre dette gjennom å anlegge et dybdeperspektiv i 

forskningen. På bakgrunn av dette har jeg videre også valgt, i tillegg til å basere forskningen 

min på kvalitativ metode, å bruke casestudie som en metodologisk tilnærming. Ergo har jeg 

altså resonert meg fram til at et kvalitativt casestudie vil være et formålstjenlig design for å 

kunne gi et godt svar på forskningsspørsmålet mitt. 

 

Ifølge Baxter vil et forskningsdesign som tar sikte på utførelsen av et casestudie være 

hensiktsmessig når man studerer et aspekt eller noen få aspekter ved et fenomen, og der formålet 

er å utforske dyptgående nyanser både ved fenomenet og de kontekstuelle faktorene som 

påvirker og forklarer det (2010, s. 81). Et lignede resonnement for når det kan være fordelaktig 

å gjøre et casestudie finner vi også hos Yin som hevder at et slikt studie vil være hensiktsmessig 

i tilfeller der man ønsker å gi en omfattende og dyptgående beskrivelse av et sosialt fenomen 

(2014, s. 4). 

 

4.2 Verktøy for innhenting av data 
 

Ifølge Yin finnes det seks metoder som man kan basere seg på for å hente inn de dataene som 

er nødvendig for å gjennomføre et casestudie. Disse seks metodene er henholdsvis eksisterende 

dokumentasjon, arkivmateriale, intervjuer, direkte observasjon, deltakende observasjon og 

fysiske gjenstander (2014, s. 105). I mitt tilfelle fant jeg det formålstjenlig å basere meg på 

eksisterende dokumentasjon og intervjuer, og i resten av dette underkapittelet følger en 

redegjørelse for opphavet til dette valget.  

  

4.2.1 Eksisterende dokumentasjon 
 

Om man ser bort fra studier av samfunn som ikke har utviklet noe skriftspråk, mener Yin at 

eksisterende dokumentasjon alltid vil ha relevans for utførelsen av et casestudie. Videre trekker 

han også fram at denne typen informasjon kan innta mange ulike former, og at en av grunnene 

til at den som regel er av betydelig relevans skyldes den sentrale rollen som denne typen 

informasjon spiller når det kommer til det å bygge opp under og styrke andre typer data som 

man baserer seg på i et studie (2014, ss. 105 og 107). 
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I mitt tilfelle inntok denne typen informasjon hovedsakelig form i kraft av ulike former for 

eksisterende forskning relatert til mitt case, og konkret dreide det seg her om vitenskapelige 

artikler enten i et tidsskrift eller som deler av en bok, hele fagbøker, meldinger til Stortinget og 

en offentlig utredning. Hva gjelder identifisering og innhenting av disse dataene var dette noe 

som stort sett baserte seg på egne søk i Oria og Google Scholar, men jeg fikk også noen tips fra 

en ansatt i Bondens marked, egen veileder, nettverkslederen i det nettverket jeg studerte og fra 

bibliotekpersonalet ved Universitetet i Oslo. Av eksisterende informasjon som ikke kan regnes 

som forskning hentet jeg videre inn en del administrative dokumenter, og dette var i sin tur noe 

som jeg fikk fra to av informantene mine. 

 

Selv om Yin mener at det hersker liten tvil om at ulike former for eksisterende dokumentasjon 

er en nyttig informasjonskilde, mener han likevel at det er viktig å være bevisst over at heller 

ikke denne typen informasjon alltid er å regne som fullkommen, og at den i tillegg til dette ofte 

kan være mer eller mindre preget av å være vinklet (Yin, 2014, s. 107). Gjennom å ha dette i 

bakhodet foretok jeg en kritisk vurdering av all den eksisterende dokumentasjonen som jeg 

valgte å inkludere i studiet mitt, og på bakgrunn av dette har jeg kun inkludert informasjon som 

jeg mener har høy troverdighet. Dette er igjen en vurdering som jeg blant annet har tatt på 

bakgrunn av hvem som er avsenderen av informasjonen, men at det på tross av dette uansett 

eksisterer en eller annen form for vinkling i denne informasjonen er nok derimot høyst 

sannsynlig siden det tross alt er mennesker som har utarbeidet den. Hva angår akkurat denne 

informasjonen finner jeg altså likevel ikke vinklinger av en art som gjør at den ikke kan brukes. 

 

I gjennomgangen av ulike former for sekundærdata avdekket jeg videre at det også fantes et 

behov for å hente inn primærdata for å gi et godt svar på forskningsspørsmålet mitt. Så på 

bakgrunn av at dette var et tema det var forsket forholdsvis lite på fra før, og at det eksisterende 

kunnskapsgrunnlaget av den grunn var forholdsvis lite, valgte jeg også å inkludere intervjuer 

som en metode for å hente inn den dataen som var nødvendig for å gjennomføre casestudiet og 

gjennom dette gi et godt svar på forskningsspørsmålet mitt. 

 

4.2.2 Kvalitative intervjuer 
 

Kort forklart kan man si at formålet ved å utføre intervjuer er å få innsikt i andre menneskers 

perspektiver gjennom å innhente informasjon om noe som ikke lar seg observere direkte. Dette 

kan for eksempel være handlinger og/eller andre hendelser som har funnet sted på et tidligere 
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tidspunkt og ulike menneskers forståelse av disse, og hvordan virkeligheten mer generelt sett 

oppleves fra disse menneskenes ståsted (Patton, 2002, ss. 340-341). 

 

Av det som er nevnt i avsnittet ovenfor kan vi se at bruken av kvalitative intervjuer bygger på 

en antakelse om at andre menneskers perspektiver på ulike ting er meningsfulle, tilgjengelig for 

utenforstående, og ikke minst lar seg framstille på en eksplisitt måte. Knyttet til dette er det 

videre verdt å merke seg at kvaliteten på den informasjonen som man henter inn gjennom slike 

intervjuer i stor grad avhenger av den som intervjuer (Patton, 2002, ss. 340-341).  

 

I et kapittel med tittelen Interviewing viser Dunn blant annet til hvilke fordeler bruken av 

kvalitative intervjuer kan tilføre et forskingsprosjekt. Måten Dunn gjør dette på er at han lister 

opp fire nokså overordnede fordeler der den første er å fylle kunnskapshull som andre verktøy 

for datainnsamling ikke kan gjøre på en tilstrekkelig måte, den andre er å undersøke komplekse 

handlinger og motivasjoner, den tredje er å hente inn ulike meninger, forståelser og erfaringer, 

og der den fjerde og siste overordnede fordelen er å vise en form for respekt gjennom å styrke 

posisjonen til de menneskene som gir oss muligheten til å innhente den informasjonen vi ønsker 

(2010, s. 103). 

 

Pattons antakelse om at andre menneskers perspektiver er meningsfulle, tilgjengelig for 

utenforstående og mulig å framstille på en eksplisitt måte, er selvfølgelig også en del av 

grunnlaget for at jeg har valgt å benytte meg av kvalitative intervjuer. Videre samsvarer dette 

valget også med det som Patton mener er formålet med slike intervjuer, nemlig å innhente 

informasjon om noe som ikke lar seg observere, og dermed også med Dunn og hans forståelse 

av at disse kan fylle kunnskapshull som andre verktøy for datainnsamling ikke kan gjøre på en 

tilstrekkelig måte.  

 

Forklaringen på at det eksisterer et samsvar av den typen som er nevnt ovenfor henger sammen 

med bakgrunnen for mitt valg av case som metodologisk tilnærming, og som nevnt dreier det 

seg her altså om et ønske om å studere dyptgående nyanser både ved et fenomen og de 

kontekstuelle faktorene som påvirker og forklarer det. Ergo har jeg funnet det nødvendig å 

velge et verktøy for innhenting av data som gjør det mulig å få informasjon om både tidligere 

og nåværende handlinger og hendelser, og som samtidig sørget for at denne informasjonen vil 

være av en art som gir meg nok innsikt til at jeg kan gå tilstrekkelig i dybden på det fenomenet 
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jeg ønsker å studere. Noe som igjen viser at dette valget også samsvarer godt med de tre andre 

fordelene som Dunn trekker fram ved å bruke kvalitative intervjuer. 

 

Ifølge Patton finnes det tre grunnleggende tilnærminger for å samle inn data ved hjelp av 

kvalitative intervjuer. Dette er tre tilnærminger som igjen kan rangeres etter hvor fleksibel 

intervjuets forutbestemte struktur er, og nærmere bestemt sikter Patton i dette tilfellet til det 

uformelle konversasjonsintervjuet, den generelle intervjuguiden og det standardiserte intervjuet 

med åpne spørsmål (2002, s. 342).  

 

Et lignende skille mellom ulike kvalitative intervjuformer finner vi også hos Dunn, selv om han 

riktig nok benytter seg av andre begreper for å kategorisere disse. For der Patton viser til det 

uformelle konversasjonsintervjuet, den generelle intervjuguiden og det standardiserte intervjuet 

med åpne spørsmål, tilsvarer dette det ustrukturerte, det semi-strukturerte og det strukturerte 

intervjuet hos Dunn (2010, s. 102).  

 

I valget mellom disse tre formene for kvalitative intervjuer har jeg bestemt meg for å benytte 

meg av semi-strukturerte intervjuer, tilsvarende den generelle intervjuguiden hos Patton, for å 

hente inn de dataene jeg trengte for å besvare oppgavens forskningsspørsmål. Denne formen 

for intervjuer kjennetegnes ved at man tar utgangspunkt i en intervjuguide, men at det samtidig 

åpnes opp for en god del fleksibilitet knyttet til hvordan man bruker denne i praksis (Dunn, 

2010, s. 110).  

 

Relatert til kjennetegnene ved semi-strukturerte intervjuer som nevnes i forrige avsnitt finner 

man også begrunnelsen for at jeg har valgt å benytte meg av denne intervjuformen. For ved å 

bruke semi-strukturerte intervjuer kan man nemlig etablere en konversasjonslignende form på 

intervjuet, samtidig som intervjuguiden hjelper deg med å holde fokus på det temaet som er 

viktig for studiets forskningsspørsmål. Videre vil det å inneha et slikt fokus også være viktig 

med tanke på at man i en intervjusituasjon ofte vil ha begrenset med tid til rådighet (Patton, 

2002, s. 343). 

 

I mitt tilfelle ledet dermed valget av semi-strukturerte intervjuer ut i en situasjon hvor jeg 

utarbeidet en intervjuguide med flere konkrete spørsmål, men der denne samtidig hadde rom 

for at jeg kunne gå nærmere inn på det som måtte komme av interessante vendinger under 

utførelsen av intervjuene, og at jeg i enkelte situasjoner hadde muligheten til å droppe ett eller 



	35	

flere spørsmål. Sistnevnte forhold kunne for eksempel gjort seg gjeldende hvis det skulle vise 

seg at et spørsmål ville være lite relevant for en eller flere av informantene, eller ved at noen av 

informantene mer eller mindre utilsiktet svarte på et spørsmål før jeg hadde stilt det. 

 

4.3 Utforming av intervjuguide 
 

I arbeidet med utformingen av en intervjuguide kan man basere seg på seks typer spørsmål, og 

disse kategoriseres henholdsvis som erfarings- og atferdsspørsmål, menings- og verdispørsmål, 

følelsesspørsmål, kunnskapsspørsmål, sansespørsmål og bakgrunns/demografispørsmål. En av 

fordelene ved å være bevisst over de ulike spørsmålstypene er at den som utformer og utfører 

intervjuene i større grad tvinges til å være tydelig på hva spørsmålet faktisk dreier seg om, noe 

som igjen kan hjelpe den eller de som blir intervjuet til å respondere på en god måte (Patton, 

2002, ss. 348 og 350-351). I avsnittet under følger en kort beskrivelse av de tre spørsmålstypene 

som jeg først og fremst valgte å basere meg på i intervjuguideutformingen. Nærmere bestemt 

erfarings- og atferdsspørsmål, menings- og verdispørsmål og bakgrunns-/demografispørsmål. 

 

For det første dreier erfarings- og atferdsspørsmål seg om hva en person gjør eller har gjort, og 

tas i bruk når man har til hensikt å avdekke ulike atferder, erfaringer, handlinger og aktiviteter 

som ville vært mulige å observere for en utenforstående. Videre sikter for det andre menings- 

og verdispørsmål seg inn mot å forstå informantenes kognitive og fortolkende prosesser knyttet 

til en erfaring eller en sak gjennom å stille spørsmål om meninger, holdninger og verdier. Hva 

gjelder bakgrunns-/demografispørsmål dreier det seg her for det tredje om å identifisere ulike 

karakteristikker ved den personen som man intervjuer. Gjennom å gjøre dette kan den som 

intervjuer blant annet plassere informanten med utgangspunkt i relasjoner til andre mennesker, 

og si noe om hvordan informanten kategoriserer seg selv i det som skrider fram som en mer og 

mer kategoriserende verden (Patton, 2002, ss. 348 og 350-351).  

 

Med i utgangspunkt i eget forskningsspørsmål, tilknyttede underspørsmål og det jeg hadde lest 

av foreliggende litteratur på områder relatert til oppgavens overordnede tema og/eller valg av 

teoretisk rammeverk, endte jeg opp med å utarbeide tre ulike intervjuguider. Nærmere bestemt 

dreide det seg her om en intervjuguide som jeg brukte i forbindelse med intervjuer med 

nettverkets produsenter, en annen brukt i forbindelse med intervjuer med nettverkets daglige 

leder, og en tredje brukt i forbindelse med intervjuer med representanter fra det offentlige 

virkemiddelapparatet. Grunnen til at jeg valgte å gjøre det på denne måten var at jeg skulle 
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intervju aktører med til dels svært ulike daglige gjøremål, og gjennom dette det som trolig også 

ville være til dels svært varierte erfaringer. 

 

Når det kommer til hvilke typer spørsmål som jeg valgte basere meg på i de tre intervjuguidene 

er dette noe som til en viss grad varierer fra intervjuguide til intervjuguide, men hovedsakelig 

dreide det seg som nevnt tidligere om en kombinasjon av erfarings- og atferdsspørsmål, 

menings- og verdispørsmål og bakgrunns-/demografispørsmål. Årsaken til at jeg valgte å ta 

utgangspunkt i disse henger, slik det i en viss grad også kommer fram i avsnittet ovenfor, 

sammen med forskningsspørsmål, tilknyttede underspørsmål og det jeg hadde lest av relevant 

litteratur. 

 

Sagt på en litt mer konkret måte bunnet valget av de nevnte spørsmålstypene dermed på at jeg 

ønsket å undersøke prosesser/aktiviteter knyttet til innovasjon i ett konkret regionalt nettverk 

gjennom å anlegge et dybdeperspektiv i forskningen, og at jeg av den grunn fant det nødvendig 

å inkludere ulike spørsmål knyttet til informantenes atferder, erfaringer, handlinger og 

aktiviteter basert på det som enten ville være egen deltakelse eller andre former for involvering 

i det aktuelle nettverket. Videre kombinerte jeg dette med spørsmål om meninger og holdninger 

for å i tillegg få en dypere forståelse av nettopp disse atferdene, erfaringene, handlingene og 

aktivitetene. Hva gjelder spørsmål knyttet til bakgrunn/demografi ble disse først og fremst 

inkludert for å få et generelt bilde av informantene, og da gjennom å blant annet innhente 

informasjon om den enkeltes arbeid, bedrift og/eller eventuelt fremtredende relasjoner. 

 

Ifølge Dunn er det meget viktig at rekkefølgen på de ulike spørsmålene i en intervjuguide er 

godt gjennomtenkt, og at det viktigste med dette er å sørge for at man etablerer og ivaretar en 

god kommunikasjonsflyt mellom den som utfører et intervju og den som blir intervjuet. Videre 

viser han også til at det finnes ulike måter å gjøre dette på i praksis (2010, ss. 107-108).  

 

I mitt tilfelle fant jeg det hensiktsmessig å starte med generelle spørsmål som omhandlet 

informantenes bakgrunn/demografi, før jeg deretter gikk nærmere inn på det som kan ses på 

som mer konkrete spørsmål tilknyttet erfaring, atferd og mening. Grunnen til at jeg fant akkurat 

en slik strukturering av spørsmålene hensiktsmessig var at jeg definerte de generelle 

spørsmålene om bakgrunn/demografi som en god mulighet til å etablere en god og tillitsfull 

relasjon mellom meg og informanten, og at jeg mente at det ville være formålstjenlig å gjøre 

dette på et så tidlig tidspunkt i intervjusituasjonen som mulig. Noe som igjen forhåpentligvis 
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ville føre til at jeg fikk mer innholdsrike og solide svar på de mer konkrete, og potensielt mer 

krevende, spørsmålene som ville følge senere i intervjuene. 

 

I utformingen av de tre intervjuguidene og underveis i intervjuene benyttet seg meg videre også 

av en god del utdypnings- og oppfølgingsspørsmål. Dette er noe som kan være nyttig for å bidra 

til at informantene fortsetter å snakke (Whyte, 1982, s. 112), og for min del dreide dette seg 

blant annet om å sørge for at svarene til informantene ga meg tilstrekkelig informasjon om det 

hvert enkelt spørsmål var ment å dekke, om å oppklare uklarheter som oppstod mellom meg og 

informantene, og om å vise informantene at jeg var mottakelig for og interessert i den 

informasjonen de ga meg. 

 

4.4 Rekruttering, tilgang og gjennomføring av intervjuer 
 

Ifølge Dunn baseres ofte en formålstjenlig rekruttering av informanter på forhold som har tredd 

fram som viktige gjennom foreliggende litteratur på relevante områder eller andre former for 

forberedende arbeid (Dunn, 2010, s. 112). Med andre ord dreier det seg altså om å identifisere 

mennesker som kan si noe om forhold som er av relevans for det fenomenet som man ønsker å 

undersøke (Minichiello, Aroni, Timewell, & Alexander, 1995, s. 168). 

 

Dunn, Minichiello, Aroni, Timewell og Alexanders beskrivelse av hvordan man gjennomfører 

en formålstjenlig rekruttering av informanter samsvarer også rimelig godt med hvordan jeg 

valgte å gjennomføre dette. I mitt tilfelle ble nemlig rekrutteringen av informanter tuftet på et 

forberedende arbeid som inkluderte søk og deretter lesing av foreliggende litteratur relatert til 

oppgavens overordnede tema og teoretiske rammeverk, en samtale med to ansatte i Bondens 

marked, og et innledende intervju med lederen i det nettverket som jeg ønsket å studere. I tillegg 

til dette ble rekrutteringen i sin tur også basert på forhold som kom fram i intervjuer med de 

andre informantene.  

 

På bakgrunn av det som har blitt nevnt i forrige avsnitt endte jeg dermed opp med å starte en 

rekrutteringsprosess der jeg for det første fikk avtalt det innledende intervjuet med nettverkets 

leder. Videre forsøkte jeg for det andre, med bakgrunn i anbefalinger fra de to ansatte i Bondens 

marked og lederen av nettverket, å komme i kontakt med fem navngitte småskalaprodusenter 

av lokalmat i det aktuelle nettverket. Nærmere bestemt dreide det seg her om personer som 

satser på økt verdiskaping i landbruket gjennom alternativ næringsutvikling, innovasjon og 
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gründervirksomhet. For det tredje i denne prosessen, og dette med bakgrunn i informasjon fra 

intervjuene med produsentene, forsøkte jeg avslutningsvis å avtale et par intervjuer med to 

personer som er tilknyttet det offentlige virkemiddelapparatet.  

 

Når det kommer til hvordan den konkrete kontakten i rekrutteringsprosessen utartet seg i praksis 

skjedde dette ved hjelp av e-post og mobiltelefon. Her introduserte jeg meg selv, fortalte 

hvordan jeg hadde kommet fram til den aktuelle personen, presenterte prosjektet mitt og 

hvordan denne personen kunne bidra, samt ga et estimat på hvor lang tid et eventuelt intervju 

ville ta. Dette samsvarer igjen fullt ut med hvordan Robertson mener at denne typen kontakt 

bør utarte seg (Robertson, 2006, s. 113). 

 

Det endelige resultatet av rekrutteringsprosessen var at jeg endte opp med totalt åtte intervjuer 

fordelt på sju ulike personer. Mer konkret dreide det seg her om to intervjuer med nettverkets 

daglige leder, fire intervjuer med fire forskjellige produsenter, og to intervjuer med personer 

fra det offentlige virkemiddelapparatet. Hva angår de fire produsentene skilte disse seg fra 

hverandre på bakgrunn av blant annet størrelse, type produkter og fartstid i nettverket. En type 

variasjon som jeg, de to ansatte i Bondens marked og lederen av nettverket mente ville være 

gunstig for å få en større bredde i datamaterialet mitt. 

 

Gjennomføringen av hvert enkelt intervju varierte noe fra informant til informant, men i de 

fleste tilfellene tok dette rundt regnet en time. Videre følte jeg at valgene av semi-strukturerte 

intervjuer, spørsmålstyper og rekkefølgen på spørsmålene, samt bruken av ulike utdypnings- 

og oppfølgingsspørsmål, var meget viktige for at intervjuene utartet seg på en god måte. I dette 

legger jeg at relasjonen mellom meg som intervjuer og den som ble intervjuet bar preg av å 

være i en stand som stort sett ga meg meget innholdsrike og solide svar på de spørsmålene som 

jeg stilte, og at samtalen mellom meg og informanten bar preg av å ha en god flyt. Eksempler 

på hvordan dette utartet seg i praksis kan være mulighetene dette ga for å hoppe over spørsmål 

som informanten allerede hadde besvart, fordelen med å varme opp informanten gjennom 

bakgrunns-/demografispørsmål, og mulighetene for å spørre om utdypende informasjon, 

avklare uklarheter og vise forståelse og interesse. 

 

En liten utfordring i utførelsen av intervjuene var likevel at enkelte av disse, etter ønske fra 

informantene, ble gjennomført ved bruk av mobiltelefon. I disse situasjonene var det nemlig 

noe mer utfordrende å vite når jeg skulle stille neste spørsmål, men dette løste seg imidlertid på 
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en forholdsvis god måte ved at jeg ventet en god stund etter at informanten hadde sluttet å 

snakke før jeg valgte å stille neste spørsmål. Videre førte dette også til at jeg ikke fikk lest 

kroppsspråket til disse informantene, men i og med at dette er en faktor som i og for seg ikke 

trer fram som spesielt viktig knyttet til denne oppgavens forskningsspørsmål, ser jeg heller ikke 

dette som en spesielt stor svakhet relatert til de dataene som ble hentet inn gjennom disse 

intervjuene. 

 

For å forsikre meg om at minst mulig av informasjonen fra intervjuene gikk tapt benyttet jeg 

meg videre av lydopptak. Dette gjelder både for de intervjuene som ble gjennomført ansikt til 

ansikt og for de som ble gjennomført ved bruk av telefon. For å få tatt opp telefonintervjuene 

satt jeg meg i et stille og privat rom der jeg hadde mobilen på høyttaler og en båndopptaker like 

ved. En annen fordel ved lydopptak, i tillegg til at man legger til rette for at minst mulig 

informasjon skal gå tapt, er at man øker sannsynligheten for at intervjusituasjonen preges av 

god kommunikasjonsflyt, mens et eksempel på en ulempene er at informantene kan bli mer 

reserverte (Dunn, 2010, s. 119). I mitt tilfelle var alle informantene raske med å gi meg tillatelse 

til å ta opptak av intervjuene, og det var heller ingen som uttrykte noen form for ubehag knyttet 

til dette. Av den grunn lot jeg hensynet til sikring av informasjon veie tyngre enn faren for 

reserverte informanter. En fare som jeg tross alt hadde oppfattet som lite reel med bakgrunn i 

det informantene selv hadde uttrykt. 

 

Når jeg hadde fått dekt alle spørsmålene i intervjuguiden min avsluttet jeg intervjuene med å 

spørre om det var noe informanten ville tilføye. Videre uttrykte jeg takknemmelighet for at 

informanten hadde tatt seg tid til å delta, og for den informasjonen som intervjuet hadde gitt 

meg. Etter at intervjuet var avsluttet satte jeg meg straks ned for å skrive noen korte refleksjoner 

om hvordan selve gjennomføringen av intervjuet hadde utartet seg, og om framtredende tema 

relatert til selve innholdet i intervjuet. Ifølge Dunn kan man kalle dette en personlig og en 

analytisk logg, og ofte vil dette symbolisere selve startskuddet i den virkelige analysen av 

intervjudataene (2010, s. 124). 

 

4.5 Analyse 
 

Utførelsen av kvalitative intervjuer generer ofte så store mengder data at det nærmest vil være 

umulig å analysere de om man ikke konverterer de til tekst, og relatert til dette kan man si at 

transkriberingen av intervjuer ofte vil markere selve starten på analysearbeidet i en studie 
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(Dunn, 2010, ss. 120-121). Arbeidet med å transkribere intervjuer er videre en svært tidsintensiv 

prosess, og på bakgrunn av dette startet jeg som regel arbeidet med å transkribere den samme 

dagen som jeg hadde utført det aktuelle intervjuet. I dette arbeidet dro jeg stor nytte av et 

maskinbasert program kalt HyperTRANSCRIBE. 

 

Ifølge Yin finnes det fire generelle strategier og fem spesifikke teknikker som kan fungere som 

rettesnorer når man skal analysere casestudiedata. De fire strategiene er å basere seg på 

teoretiske proposisjoner, jobbe seg nedenfra og oppover ved å ta utgangspunkt i dataene, utvikle 

en casebeskrivelse og utforske potensielt motstridende forklaringer. Hva gjelder de fem 

teknikkene dreier dette seg om å finne mønstre, bygge forklaringer, utføre tidsserier, utvikle 

logiske modeller og sammenligne ulike case (Yin, 2014, ss. 136-168). 

 

I mitt tilfelle fant jeg det mest riktig å utvikle en casebeskrivelse for deretter å finne mønstre. 

Ved å å utvikle en casebeskrivelse organiserer man casestudiet sitt med utgangspunkt i et 

beskrivende rammeverk. Dette er noe som innebærer at man har utarbeidet, eller at man i det 

minste har en eller annen form for bevissthet rundt, et beskrivende rammeverk før man utformer 

de verktøyene som man skal benytte for innhenting av de nødvendige dataene. Hva angår det å 

finne mønstre dreier dette seg om å sammenligne et empirisk mønster med et mønster som man 

predikerte før man begynte å hente inn de nødvendige dataene (Yin, 2014, ss. 139-140 og 143). 

 

Før jeg utformet verktøyene som jeg benyttet meg av i innhentingen av nødvendige data hadde 

jeg allerede utarbeidet et beskrivende rammeverk basert på en litteraturoversikt hvor jeg tok for 

meg ulike tema av personlig interesse og samtidig avdekket et behov for mer forskning. Videre 

hadde jeg på grunnlag av dette og utarbeidelsen av oppgavens teoretiske rammeverk også 

predikert et mønster som jeg i sin tur kunne sammenligne med det empiriske mønsteret. Et 

mønster som jeg forøvrig blottla gjennom manuell koding av transkriberte intervjufiler. 

 

4.6 Etikk 
 

Forskningsetikk omhandler ulike forhold som enhver som driver forskning må ta hensyn til. 

Nærmere bestemt dreier det seg her om forhold som kan relateres til forskerens atferd og hans 

eller hennes ansvar og forpliktelser knyttet til de som involveres i forskningen, og i praksis er 

det mulig å dele disse forholdene inn i tre overordnede hensynsområder (Dowling, 2010, ss. 

27-28). 
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For det første må man alltid ta hensyn til personvern og konfidensialitet. Dette innebærer at 

private detaljer om de som deltar i forskningen ikke må bringes ut i offentligheten (Dowling, 

2010, s. 28). For å ivareta hensynet til personvern og konfidensialitet for mine informanter 

sørget jeg for å lagre notater, lydopptak og transkriberte filer på et trygt sted. Konkret dreide 

det seg her om en privat ekstern harddisk som var beskyttet av et egendefinert passord, og hva 

gjelder lydopptakene ble disse i tillegg fortløpende slettet etter endt transkribering. Noe som 

igjen var i tråd med det jeg hadde lovet da jeg meldte forskningsprosjektet mitt til Norsk senter 

for forskningsdata. Videre ble hensynet til personvern og konfidensialitet også ivaretatt ved at 

jeg anonymiserte informantene og deres uttalelser når jeg utarbeidet oppgavens analyse- og 

diskusjonsdel.  

 

I tråd med god forskningsetikk må man for det andre også ivareta hensynet til informert 

samtykke. Dette er noe som innebærer at informantene må gi en tydelig bekreftelse på at de 

ønsker å ta del i forskningen (Dowling, 2010, s. 29). Som en del av prosessen hvor jeg hentet 

inn dette samtykket la jeg fram en detaljert beskrivelse av forskningsprosjektet mitt. Denne 

beskrivelsen inkluderte en generell oversikt over hva prosjektet faktisk dreide seg om, en mer 

konkret redegjørelse for hvilken informasjon jeg var ute etter å samle inn, og til slutt noen 

setninger om hvorfor jeg mente at akkurat denne informanten var viktig å inkludere i prosjektet 

og hva en slik inkludering ville kreve av informanten. 

 

For det tredje skal man heller ikke utsette seg selv eller informantene sine for fysisk eller 

psykisk lidelse (Dowling, 2010, s. 29). Dette er et forhold som jeg var meget bevisst over i 

utførelsen av intervjuene mine, men ut i fra intervjuenes innhold var det derimot ikke noe som 

jeg hadde vurdert som en veldig overhengende fare. En vurdering som heldigvis også viste seg 

å stemme godt overens med det jeg opplevde i praksis. 

 

4.7 Validitet og reliabilitet  
 

Formålet med et casestudie er å beskrive hvorfor eller eventuelt hvorfor ikke en teori gjør seg 

gjeldende i et case. Logikken bak dette ligger i at det ville vært en altfor krevende øvelse å ikke 

bare måtte forstå kontekst, betingelser og detaljer knyttet til et case, men å i tillegg til dette også 

måtte gjøre det samme knyttet til alle de andre casene innenfor det fenomenet som man studerer 

(Baxter, 2010, ss. 94-95). 
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Selv om det finnes ulike måter for å rettferdiggjøre bruk av casestudier, noe det som har blitt 

beskrevet i forrige avsnitt er et eksempel på, har dette uansett ikke klart å forhindre at bruk av 

casestudier kritiseres for å ikke inneha tilfredsstillende muligheter for generalisering. For å 

imøtekomme denne kritikken kan man derimot vise til at det er mulig å skille mellom to ulike 

former for generalisering eller, som mange som bedriver kvalitativ forskning foretrekker, 

mellom generalisering og overførbarhet (Baxter, 2010, ss. 93-94).  

 

Hva angår de to formene for generalisering dreier det seg her om noe som man kan kalle 

statistisk og analytisk (teoretisk) generalisering (Baxter, 2010, s. 94). I den førstnevnte 

generaliserer man på bakgrunn av store sannsynlighetsutvalg, noe som typisk knytter seg til 

kvantitativ forskning, mens man i den sistnevnte generaliserer ved å ta utgangspunkt i ett eller 

flere utvalgte case som man i sin tur bruker for å utarbeide teorier som verken er for abstrakte 

eller for casespesifikke (Yin, 2014, s. 68). Ergo innehar også casestudier muligheter for 

generalisering, men som oftest ikke av den typen som hovedsakelig knytter seg til kvantitativ 

forskning.  
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5.0 Empiri 
 

I dette kapittelet vil jeg gi en grundig og systematisk presentasjon av de dataene som jeg har 

hentet inn gjennom utførelsen av de ulike intervjuene. For å gjøre dette på det jeg mener vil 

være en hensiktsmessig måte vil jeg for det første, basert på intervjuene med nettverkets leder 

og produsenter, gi en kort beskrivelse av studiets case. Deretter vil jeg for det andre gi en 

forholdsvis omfattende, men samtidig sammenfattende, oversikt over ulike mer eller mindre 

gjensidig avhengige forhold som på en eller annen måte kan knyttes til deltakelse i nettverket 

Eventyrsmak. Nærmere bestemt dreier det seg her om motivasjon, forståelse av og kilder til 

innovasjon, former for deltakelse og interaksjon, og til slutt noen eksempler på innovativt 

utbytte og prosessen fram mot dette. Denne oversikten vil naturlig nok hovedsakelig være 

basert på de intervjuene som jeg utførte med nettverkets produsenter, men den vil også 

inneholde en god del elementer fra intervjuene med nettverkets daglige leder og de to personene 

fra det offentlige virkemiddelapparatet.  

 

5.1 Kort beskrivelse av Eventyrsmak som case 
 

Eventyrsmak er et regionalt nettverk som er organisert som et SA. Per dags dato har nettverket 

30 medlemmer fra flere ulike kommuner i Buskerud, men det startet opprinnelig som et 

mobiliseringstiltak i regi av de tre kommunene Sigdal, Krødsherad og Modum. Forløperen til 

dette mobiliseringstiltaket var igjen at man over en lengre periode hadde sett en forholdsvis stor 

nedgang i produksjonen av melk, og at man på bakgrunn av dette ønsket å legge til rette for en 

ny giv i landbruket i regionen. I sin tur resulterte dette til at Mat fra Kunstnerdalen ble dannet i 

oktober 2002. 

 

I dag fungerer nettverket blant annet som en salgs- og markedsføringskanal der de ulike 

produsentene profilerer seg gjennom en felles profil. Dette innebærer at alle produktene som er 

tilknyttet Eventyrsmak, uavhengig om det er syltetøy, saft, flatbrød, eller andre ting, innehar et 

ensartet design. Dette er et viktig kjennetegn ved nettverket Eventyrsmak, og er noe som i sin 

tur bidrar til at det innehar en betydelig gjenkjennelseseffekt. Eller for å si det på en litt annen 

måte, noe som bidrar til at nettverket i større grad klarer å skille seg fra alle de andre 

matnettverkene som finnes her landet. 
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Medlemsmassen i Eventyrsmak blir hovedsakelig utgjort av produsenter som driver en eller 

annen form for satsning på produksjon av lokalmat, men nettverket har også tatt opp 

medlemmer som serverer og selger lokalmat, og en av regionens videregående skoler som 

forøvrig har flere linjer innenfor naturbruk. Hva gjelder de ulike produsentene skiller disse seg 

fra hverandre på bakgrunn av både produksjonsmetoder og hvilke produkter som de faktisk 

produserer, og før man kan tre inn som medlem av nettverket må man bli godkjent av sittende 

styre. Dette er en ordning som ble innført i et forsøk på å forhindre ødeleggende intern 

konkurranse, og for å sikre at kvaliteten på de produktene som er tilknyttet nettverket holder et 

høyt nivå. Om man blir tatt opp som medlem betaler man videre et andelsinnskudd og en 

innmeldingsavgift, og når man gjør dette forplikter man seg samtidig også til at det er den 

daglige lederen av nettverket som har ansvaret for å selge nettverkstilknyttede produkter til 

butikker, hoteller og andre større aktører. 

 

5.2 Ulike forhold knyttet til deltakelse i nettverket 
 

Med utgangspunkt i forskningsspørsmål og tilknyttede underspørsmål, litteraturoversikt, 

teoretisk rammeverk, strukturen på spørsmålene i de tre intervjuguidene, og ikke minst 

kodingen av de innhentede dataene har jeg utarbeidet en sammenfattende oversikt over fire mer 

eller mindre gjensidig avhengige forhold knyttet til deltakelse i det regionale nettverket 

Eventyrsmak. I dette underkapittelet vil jeg presentere disse forholdene i det jeg oppfatter som 

en formålstjenlige rekkefølge både for denne delen av oppgaven og den kommende 

diskusjonsdelen. 

 

5.2.1 Motivasjon for opprettelse og deltakelse i nettverket 
 

Som nevnt under beskrivelsen av Eventyrsmak som case kan opprinnelsen til nettverket føres 

tilbake til et mobiliseringstiltak for ny giv i landbruket i regi av kommunene Sigdal, Krødsherad 

og Modum i 2002. Før dette hadde allerede Krødsherad kommune jobbet med et prosjekt som 

het ny giv for landbruket i Krødsherad. Dette var et prosjekt som hadde sitt utspring i et stadig 

økende fokus på potensialet for videreforedling i landbruket, og som en bakenforliggende 

forklaring for at det ble rettet oppmerksomhet mot nettopp dette lå en forholdsvis stor nedgang 

i produksjon av melk og en vedvarende svekkelse av produsentenes inntjening. 
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Opphavet til det nevnte mobiliseringstiltaket finner vi ved å gå tilbake til et møte som ble 

avholdt i regi av Sigdal kommune der en representant fra Krødsherad, som senere skulle bli 

sentral i etableringen av Eventyrsmak, fortalte om kommunens prosjekt for ny giv i landbruket. 

På dette møtet utviklet det seg nemlig etter hvert en ide som baserte seg på at Sigdal og 

Krødsherad burde prøve å få til noe sammen på dette området, og i arbeidet med denne ideen 

fant de to kommunene det naturlig å også involvere Modum kommune. Etter dette ble det 

avholdt et møte i hver av de tre kommunene, og til disse møtene inviterte man både folk som 

allerede hadde kommet så smått i gang med videreforedling og folk som hadde interesse av å 

komme i gang med dette. Hva gjelder oppmøtet på disse møtene var dette såpass bra at det ble 

søkt om midler til et forprosjekt, og gjennom dette hadde man dermed startet en prosess som i 

sin tur resulterte i at nettverket Eventyrsmak, som da het Mat fra Kunstnerdalen, ble dannet.  

 

Hos de som stod for etableringen av nettverket var det blant annet viktig å legge til rette for at 

man fikk mer igjen for det arbeidet som man la ned på gården, og at dette i tillegg kunne skje 

på en måte som muliggjorde en mer fullverdig utnyttelse av gårdens ressurser. Videre var 

samarbeid gjennom utveksling av ideer og erfaring i en fase der man gikk over til å satse på 

videreforedling og utvikling av en felles profil meget viktig. En prosess som blant annet også 

krevde at man samarbeidet om å få tildelt tilstrekkelig med offentlige midler. 

 

Av personlige motivasjoner for deltakelse, som man også finner hos nyere medlemmer, er økt 

salg av egne produkter gjennom å nå ut til en større og bredere kundegruppe et gjennomgående 

tema. Relatert til dette finner man igjen faktorer knyttet til samarbeid om emballasje, design, 

distribusjon og markedsføring. Videre nevnes også økt forutsigbarhet, forenkling, bånd til 

nettverkets leder, tilknytting til området, deling av utgifter, økt kjennskap til Eventyrsmak hos 

forbrukerne, og ikke minst muligheten til å alltid ha noen å diskutere ting med som viktige 

motivasjonsfaktorer. 

 

5.2.2 Forståelse av og kilder til innovasjon 
 

Informantenes forståelse av det noe diffuse fenomenet innovasjon kan sies å ta utgangspunkt i 

hvordan de definerer dette som en kontinuerlig prosess, og dette er en forståelse som igjen 

bygger på tre ulike forhold. For det første dreier det seg om at innovasjon er noe som man mer 

eller mindre tenker på hele tiden gjennom å bestandig være fremoverlent og årvåken på ting 

som skjer på områder relatert til det man selv driver med.  
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Tett relatert til det forholdet som har blitt nevnt i forrige avsnittet bygger denne forståelsen for 

det andre på at innovasjon oppfattes som meget tidkrevende. Dette er noe som blant annet gjør 

seg gjeldende gjennom gjentagende perioder preget av prøving og feiling i et forsøk på å løse 

foreliggende problemer, og ved at arbeidet med en innovasjon ofte leder mer eller mindre 

direkte over i arbeidet med en annen innovasjon. I sin tur blir dermed dette noe som krever at 

man legger til grunn et langsiktig og trinnvis perspektiv for hvordan man skal jobbe med 

innovative aktiviteter.  

 

For det tredje, og der også dette er et forhold som kan ses i sammenheng med de to andre, 

eksisterer det videre en utbredt enighet om at innovasjon ofte krever en eller annen form for 

samhandling med flere og til dels ulike aktører. Fordelene ved felles idegenerering, diskusjon 

og erfaringsutveksling, mulighetene som ligger i å trekke i samme retning basert på en felles 

oppnådd enighet, tilstedeværelsen av ulike og potensielt berikende synspunkter, økt potensiale 

for å knytte seg opp mot stimulerende miljøer og sentrale samarbeidspartnere, samt 

oppmuntring og støtte i perioder der ting går trått, er alle eksempler på faktorer som i sin tur 

bygger opp under denne enigheten. 

 

I tillegg til å vise til ulike forhold som bygger opp under forståelsen av innovasjon som en 

kontinuerlig prosess viser informantene også til at innovasjon er et fenomen som kan gjøre seg 

gjeldende på flere ulike områder, og basert på det som ble nevnt klart oftest og uttalt som 

viktigst i de ulike intervjuene kan man i sin tur trekke fram tre framtredende eksempler på denne 

typen områder. For det første dreier det seg om utviklingen av nye salgskanaler for å nå en 

større og bredere kundegruppe. Videre dreier det seg for det andre om utviklingen av nye og 

forbedringen av eksisterende produkter, og hva angår forbedring av eksisterende produkter er 

det verdt å merke seg at dette er noe som i høyeste grad også inkluderer oppgraderinger av 

design, emballasje og merking. Når det kommer til det tredje og siste av de mest framtredende 

områdene hvor innovasjon gjør seg gjeldende dreier det seg i dette tilfellet om ulike former for 

forenkling, effektivisering og bedret forutsigbarhet hva gjelder distribusjon.  

 

Knyttet til informantenes forståelse av innovasjon som et fenomen som gjør seg gjeldende på 

ulike områder er det også viktig å være bevisst over at dette er noe som må ses i lys av den 

tidligere nevnte forståelsen av innovasjon som en kontinuerlig prosess. Et eksempel på hvorfor 
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dette er viktig kan i sin tur være at utviklingen av nye produkter øker potensialet for at nettverket 

på et senere tidspunkt kan utvikle nye salgskanaler. 

 

Når det kommer til hva informantene definerer som viktige kilder til innovasjon blir det trukket 

fram en rekke ulike faktorer, men også i dette tilfellet tegner det seg etter hvert noen nokså 

tydelige mønstre. Et av disse mønstrene knytter seg til det jeg har valgt å kalle tap og/eller fare 

for tap av lokale og regionale arbeidsplasser. Dette kan for eksempel fungere som en kilde til 

innovasjon i situasjoner der det forekommer en betydelig oppmuntring eller eventuelt et slags 

press fra ulike myndighetsorganer til å satse på videreforedling i landbruket, eller i situasjoner 

der ulike lokale initiativ tar sikte på å hindre nedleggelsen av arbeidsplasser som er tilknyttet 

ens egen region.  

 

Et annet mønster knytter seg til innovasjon gjennom samhandling med ulike aktører, og som 

nevnt i et tidligere avsnitt er dette også en sentral del av informantenes forståelse av innovasjon 

som fenomen. Av aktører som trekkes fram som sentrale for denne typen samhandling finner 

man videre et bredt spekter der det offentlige virkemiddelapparatet, medlemmer i nettverket 

Eventyrsmak (inkludert nettverkets leder), medlemmer av andre nettverk, kunder, private 

virksomheter og lokale gründere utgjør de som blir nevnt oftest. Litt mer konkrete eksempler 

på slike aktører kan være Innovasjon Norge, Buskerud Næringshage, medlemmer i 

Eventyrsmak som opptrer som ildsjeler gjennom å blant annet legge ned mye gratisarbeid 

gjennom dugnad, nye nettverksmedlemmer i Eventyrsmak, medlemmer av andre regionale 

matnettverk, og aktører fra det regionale reiselivet og ulike interesseorganisasjoner. Litt utover 

dette, men fortsatt relatert til samhandling, nevnes også felles kurssamlinger, nettverksbygging 

og studieturer som viktige innovasjonskilder.  

 

Før jeg i neste avsnitt går over til å redegjøre for det siste mønsteret som gjorde seg gjeldende 

knyttet til informantenes ulike kilder til innovasjon finner jeg det nødvendig å trekke fram et 

presiserende aspekt relatert til det som er blitt nevnt om innovasjon gjennom samhandling. For 

i flere av de ulike intervjuene understreker nemlig informantene viktigheten av å komme fram 

til felles enighet og det å dra i samme retning som avgjørende faktorer for at denne typen 

interaksjon skal lede ut i et innovativt utbytte. 

 

Det siste mønsteret som forteller noe om hvilke kilder som informantene definerer som viktige 

for innovasjon knytter seg rett og slett til eksistensen av foreliggende problemer. Dette er igjen 
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noe som kan gjøre seg gjeldende gjennom ulike behov, og eksempler på dette kan være behov 

knyttet til økt salg, en bedre utnyttelse av ressurser som allerede finnes på produsentenes gårder, 

eller et mer hensiktsmessig distribusjonssystem.  

 

Grunnen til at jeg har valgt å se på det siste mønsteret som en egen kilde, og dermed ikke 

inkludert det førstnevnte mønsteret knyttet til tap og/eller fare for tap av lokale og regionale 

arbeidsplasser under denne, er at jeg forstår problemene knyttet til dette mønsteret som noe som 

snarere er et internt anliggende. Med dette mener jeg at de i større grad kan knyttes direkte til 

utfordringer erfart av de ulike produsentene og/eller utfordringer erfart av disse gjennom 

deltakelsen i nettverket Eventyrsmak. Hva angår dette skillet er det videre viktig å påpeke at 

dette uansett ikke utelukker nødvendigheten av å se alle de tre overordnende kildene til 

innovasjon som tett relatert til hverandre. Noe som igjen særlig gjør seg gjeldende i form av at 

samhandling opptrer i kombinasjon med en av de to andre. 

 

5.2.3 Former for deltakelse og interaksjon i nettverket 
 

Det knytter seg forholdsvis store variasjoner til hvordan og i hvilken grad informantene har 

vært delaktige i nettverket. Dette er noe som blant annet kan forklares med bakgrunn i når 

informantene ble medlemmer av nettverket, og årsaken til dette ligger i at fasen der nettverket 

ble etablert og stablet på beina så å si var ensbetydende med utallige timer dugnadsarbeid og et 

meget tett samarbeid mellom de involverte aktørene. Dette var igjen noe som også førte til at 

disse aktørene utviklet tette bånd til hverandre, og det på tross av at ingen av disse kjente 

hverandre på det tidspunktet nettverket ble etablert. 

 

Hva gjelder dagens situasjon knyttet til deltakelse kjennetegnes denne av at nettverket har hatt 

en betydelig vekst i antall medlemmer, og at dette er noe som blant annet har ført til at de ulike 

medlemmene ikke møtes like ofte i samlet tropp lengre. Her er økt geografisk avstand 

kombinert med et stramt tidsskjema eksempler på forhold som i sin tur kan forklare hvorfor 

dette er tilfelle. Av faste arrangementer avholder nettverket uansett ett til to medlemsmøter og 

et årsmøte hvert år, og i tillegg til dette har de også produsenter som er ute på ulike markeder 

så å si hver helg. Her, både på møtene og på de ulike markedene, er det selvfølgelig ønskelig at 

flest mulig medlemmer stiller opp Utover dette oppfordres det i tillegg også sterkt til at de ulike 

medlemmene skal ta kontakt med hverandre og samarbeide, og det har blant annet blitt arrangert 

noen felles studieturer og kurs der hensikten ikke bare har vært å lære fra ulike relevante aktører, 
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men også å legge til rette for å bryte ned barrierer mellom medlemmene av nettverket. Dette er 

et arbeid som man nå har begynt å se noen resultater av, men det vises også til at dette er et 

område hvor man fortsatt har en god del igjen å gå på.  

 

Selv om det forekommer forholdsvis sjeldent at alle medlemmene av nettverket møtes i samlet 

tropp og at det fortsatt eksisterer en del barrierer for enkelte av medlemmene knyttet til det å ta 

kontakt med andre nettverksmedlemmer, viser samtlige informanter til det de opplever som 

svært lite eller ikke-eksisterende nettverksintern konkurranse, og til at de heller ikke har noe 

inntrykk av at de ulike medlemmene har noen form for problemer med å dele av sine 

kunnskaper og/eller erfaringer. 

 

Hva angår nettverkets leder har denne personen en nokså framtredende rolle og, i likhet med 

produsentene, mer enn nok å bedrive tiden sin med. Lederens primære oppgave er å legge til 

rette for at nettverksmedlemmene skal oppleve økt salg av sine produkter, men jobber også med 

en lang rekke andre oppgaver mer eller mindre relatert til dette. Dette kan for eksempel dreie 

seg om å rekruttere nye medlemmer med produkter som det ikke finnes noen/få av i nettverket 

fra før, pakke og levere varer, delta på ulike kurs og samlinger, og ikke minst det å oppmuntre 

til og koordinere samarbeid både internt i nettverket og mellom nettverket og utenforstående 

aktører.  

 

Når det kommer til informantenes erfaringer med lederen av nettverket er disse av en art som 

så å si er uforbeholdent positive. Konkrete eksempler på dette er at det eksisterer en utbredt 

oppfattelse av at lederen opptrer på en ryddig og ordentlig måte, er aktivt ute i markedet for å 

skaffe nye kunder, jobber hardt for å rekruttere nye medlemmer, bringer med seg en erfaring 

fra tidligere stillinger som tilfører nettverket additive ferdigheter, og som i tillegg til dette ser 

ting på en annen måte. I den grad det kom noen som helst form for kritikk på dette området kan 

dette sies å knytte seg til en informants ønske om at lederen burde hatt mer tid til å holde en 

mer løpende kontakt med kundene og å i større grad bidra til at de ulike medlemmene av 

nettverket samarbeider. 

 

For å runde av det som jeg har til hensikt å si om ulike forhold knyttet til former for deltakelse 

og interaksjon vil jeg i dette avsnittet si litt om tilstedeværelsen av nettverksinterne konflikter. 

Eventyrsmak er vel å merke et nettverk som i liten grad har vært preget av konflikter, men det 

finnes likevel noen eksempler på der dette har gjort seg gjeldende. I bunn og grunn dreier det 
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seg her om en situasjon der nettverket hadde tatt opp medlemmer som viste seg å ha produkter 

som ikke tilfredsstilte nettverkets egne kvalitetskrav, og av den grunn noe som potensielt også 

kunne ført til stor skade eller i verste fall ødelegge hele nettverket. Heldigvis var dette derimot 

en situasjon som etter hvert løste seg ved at disse medlemmene forlot nettverket av egen fri 

vilje, og i sin tur førte det også til at nettverket fikk utarbeidet flere og strengere regler på dette 

området. Regler som blant annet involverer ett års prøvemedlemsskap og at styrelederen av 

nettverket skal rekrutteres utenfra. 

 

5.2.4 Former for innovativt utbytte og prosessen fram mot dette 
 

Fram til nå i dette underkapittelet har jeg redegjort for tre ulike forhold knyttet til deltakelse i 

nettverket Eventyrsmak. Jeg har sett på motivasjon for opprettelse og deltakelse, forståelse av 

og kilder til innovasjon, og former for deltakelse og interaksjon. Gjennom å gjøre dette har jeg 

gitt det jeg mener er en grunnleggende innsikt, eller eventuelt det man også kan kalle et slags 

bakteppe, for å få en bedre forståelse av det siste forholdet knyttet til deltakelse i nettverket. 

Her dreier det seg selvfølgelig om former for innovativt utbytte og prosessen fram mot dette, 

og dette er noe jeg vil gjøre gjennom å vise til fire konkrete former for innovativt utbytte som 

på en eller annen måte kan knyttes til deltakelse i nettverket Eventyrsmak. Når jeg viser til dette 

vil jeg videre basere meg på å sitere forholdsvis hyppig fra de ulike intervjuene, og grunnen til 

at jeg gjør dette er at jeg finner det hensiktsmessig å beskrive de nevnte prosessene med 

utgangspunkt i en presentasjon av informantenes erfaringer og synspunkter som er så eksplisitt 

som mulig. 

 

Tidligere i dette kapittelet har jeg blant annet visst til hva som var den utløsende årsaken for at 

nettverket Eventyrsmak ble dannet, og til ulike personlige motivasjoner for deltakelse både hos 

opprinnelige og nyere medlemmer av nettverket. Det jeg derimot ikke har skrevet noe særlig 

om fram til nå, og det som vil være et overordnet tema i de avsnittene som tar for seg den første 

formen for innovativt utbytte, er hvordan den grunnleggende prosessen med å utvikle og stable 

på beina dette nokså unike nettverket har utartet seg.  

 

Etter at ideen om å etablere et regionalt nettverk var født, mobiliseringen av interesserte parter 

var overstått og søknaden om midler til et ettårig forprosjekt innvilget, fikk nettverket etter 

hvert også innvilget midler til et treårig hovedprosjekt. Hva gjelder midlene til forprosjektet var 

disse finansiert gjennom bygdeutviklingsmidler, mens midlene til det treårige hovedprosjektet 
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var finansiert gjennom både bygdeutviklingsmidler og Innovasjon Norge. ”Så det var liksom 

den ordentlige starten da” (informant 4, 2017). 

 

Hovedprosjektfasen er den fasen der man setter forretningsplanen ut i livet, med andre ord er 

det her man begynner å gjøre butikk, og av erfaring har det ofte vist seg at det fort kan gå rundt 

tre år før et slikt samarbeidet setter seg skikkelig. Årsaken til dette finner vi i at ulike personer 

ofte har ulike meninger, og at dette er en situasjon som ofte innebærer at det vil ta forholdsvis 

lang tid å enes om det som vil være en formålstjenlig måte å løse foreliggende utfordringer på.  

 

Til tross for at mange nettverk, som vi har fått erfart gjennom det som har blitt nevnt i forrige 

avsnitt, opplever at dette er en form for samarbeid som har en tendens til å legge beslag på 

nokså mye tid, virker uansett ikke dette forholdet å være av en slik art at det fungerer som en 

form for hinder for at ikke stadig flere bedrifter velger å involvere seg i nettopp denne typen 

samarbeid. 

 

Vi ser jo at det blir mer og mer vanlig for flere og flere bedrifter å samarbeide, og spesielt 

innenfor denne næringen egentlig. For det er jo mange små, ikke sant, og de har ikke så mye 

penger, og distribusjon er ofte i hvert fall en utfordring, og ikke minst salg, og slik er det for 

mange gründere, at du skal ha mange roller (…) så mange ser jo etter hvert at det er mye mer 

effektivt å gå sammen. (informant 6, 2017)   

 

På bakgrunn av at stadig flere bedrifter ser verdien av å inngå i et mer eller mindre formalisert 

samarbeid med hverandre har det dermed blitt etablert en rekke bedriftsnettverk, og mange av 

disse nettverkene befinner seg, i likhet med Eventyrsmak, innenfor kategorien av matnettverk. 

Dette er et forhold som det er viktig å være klar over, men selv om man tar dette i betraktning 

så innebærer det definitivt ikke at det ikke også eksisterer store variasjoner knyttet til hvordan 

disse nettverkssamarbeidene faktisk utarter seg i praksis. Dette er igjen en form for variasjon 

som det regionale nettverket Eventyrsmak er et meget godt eksempel på. 

 

Grunnen til at Eventyrsmak skiller seg fra andre lignende nettverk kan forklares med bakgrunn 

i at nettverket er organisert og utviklet på en måte som gjør at det, i tillegg til å være et 

formalisert samarbeid mellom ulike lokalmatsprodusenter, også er en sterk merkevare. Litt mer 

konkret innebærer dette at alle de produktene som er tilknyttet Eventyrsmak, uavhengig av 

hvilket produkt det måtte være eller fra hvilken gård det er produsert, innehar et ensartet design.  
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Det gjør jo at vi skiller oss fra andre matnettverk, fordi veldig mange matnettverk har, 

ok de jobber sammen og har kanskje et felles merke, men ikke noe felles profil da, så jeg føler 

at Eventyrsmak stiller ganske sterkt i forhold til gjenkjennelseseffekt og merkevarebygging. 

(informant 1, 2017) 

 

Når det kommer til hvordan den konkrete prosessen med å utvikle en felles profil har utartet 

seg i praksis, så er det definitivt ikke noen overdrivelse å si at denne kan defineres som å være 

av en meget kontinuerlig art. Dette er nemlig en prosess som grunnleggerne av nettverket så å 

si tok fatt på allerede fra dag en og som det har vært jobbet med helt siden den gang. 

 

Det hele startet med at de opprinnelige nettverksmedlemmene, som på denne tiden ikke hadde 

noen bånd til hverandre fra før, raskt kom til enighet om at de var interessert i å jobbe med 

utviklingen av en felles profil. 

 

Det begynte vi med med en gang, med en gang. Ja, det gjorde vi. For at det var ingen 

av oss, jo det var to som hadde litt fra før, to av de som ble med hadde litt fra før, men ikke noe 

sånn at, det kunne de godt kutte ut. Så det var noe av det første, og det er vel det som var litt 

spesielt med oss ja, for vi begynte egentlig med det vi. Ja, vi gjorde det, så det var noe av det 

første vi gjorde, men det er klart at vi har hatt mange, vi har ikke hatt det så proft som vi har 

det nå, for å si det sånn. Vi hadde en askeladd og et litt sånn blast merke til å begynne med, 

men da syntes vi jo at det var fint. Det er tross alt i 2002-2003 altså, så det har skjedd mye på 

den fronten siden da. (informant 5, 2017) 

 

Av det sitatet som er gjengitt ovenfor ser vi altså viktigheten av at ingen av de daværende 

nettverksmedlemmene hadde utviklet noen sterke merkevarer på egenhånd, og dette er noe som 

også understrekes som viktig av en annen informant. ”Det var ingen av de som hadde noe 

ordentlig merkevare enda (…), men alle var egentlig interessert i å jobbe videre med det med 

design og felles profil da, så det ble vi enige om ganske fort” (informant 4, 2017). Videre vises 

det også meget tydelig til viktigheten av felles enighet og det å dra i samme retning.  

 

Det er klart at for å utvikle det sånn som vi har gjort det, så er man jo helt avhengig av 

at folk er enige også da, om ikke så blir det jo ikke noe. Da kommer man jo ikke videre da. Alle 
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dro i samme retning, så det var liksom ikke noe. Nei, det har vært helt uproblematisk rett og 

slett. (informant 5, 2017) 

 

I tillegg til det som har blitt nevnt om merkevarer og en utbredt enighet om å dra i samme 

retning finnes det også en rekke andre faktorer som har vært viktige for utviklingen av den 

profilen som i dag kjennetegner nettverket Eventyrsmak. En av disse, som for så vidt også har 

vært viktig for utviklingen av nettverket på en rekke andre områder, er SIVA-næringshagen 

lokalisert i Sigdal kommune. Næringshagen i Sigdal har blant annet bidratt med gratis 

kontorplass, omfattende erfaringsutveksling, og ikke minst avgjørende veiledning knyttet til 

søk på ulike finansieringsmidler.  

 

Det var, hva slags midler næringshagen klarte å få det er jeg litt usikker på, men de har 

jo en del midler per prosjekt da, og vi fikk jo til og med EU-midler, ja EU-midler var det til det 

designprosjektet den gangen, så næringshagen fikk tak i en del, de var veldig flinke, de fikk tak 

i en del sånn. (informant 5, 2017) 

 

For å bli tildelt de midlene som var nødvendig for å få gjennomført det prosjektet som i sin tur 

ledet ut i en felles profil understrekes det også at det var av avgjørende betydning at man var 

flere som jobbet sammen. 

 

Og litt ut i prosjektet så søkte vi da om midler til en sånn designprosess, og det er klart 

at da fikk vi jo ganske mye midler som vi ikke ville fått hvis vi hadde søkt en og en, men når 

vi var en hel gjeng, så fikk vi inn en del midler som gjorde at vi kunne gå gjennom en skikkelig 

designprosess med flere forslag på bordet, ja vi hadde jo flere firma som kom med forslag, og 

vi kunne velge en profil som vi jobbet videre med, og landet på det som etter hvert ble 

Eventyrsmak. Det het jo mat fra Kunstnerdalen i starten, men så fant vi ut at det var jo et litt 

langt og litt tungvint navn (…), så etter hvert ble det da forenklet til Eventyrsmak. (informant 

4, 2017) 

 

Til tross for at Eventyrsmak er et nettverk som har vært flinke til å generere midler fra ulike 

offentlige aktører, er det likevel hevet over enhver tvil at utviklingen av nettverkets profil også 

har vært fullstendig avhengig av at man har hatt ildsjeler som har utvekslet erfaringer og jobbet 

tett sammen, og at disse har vært villige til å gjøre dette gjennom å legge ned en omfattende 

mengde gratisarbeid. Dette er noe som kommer tydelig fram gjennom de tre følgende sitatene. 
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”Det har vært veldig viktig, og særlig viktig i begynnelsen synes jeg. Vi var jo ikke mer enn en 

3-4 stykker som startet dette, og vi jobbet jo veldig tett for å få til noe. Det må jeg bare si” 

(informant 5, 2017). ”Man er avhengig av det i den bransjen her, det gjør seg ikke selv, og det 

er mye gratisarbeid” (informant 4, 2017). ”Så vi har vært heldige der altså, men vi har brukt 

mye tid på det også (…). Jeg tør ikke å tenke på hvor mange timer dugnad jeg har jobbet. Det 

bør man vel heller ikke tenke over tror jeg” (informant 5, 2017). 

 

Ildsjeler og gratisarbeid har videre også vært viktig for å nå ut i markedet med nettverkets felles 

profil, og på bakgrunn av dette bidra til å gjøre Eventyrsmak til en sterk merkevare. Dette er 

noe som for eksempel har gjort seg gjeldende gjennom promotering og salg ute i ulike 

dagligvarebutikker og på diverse markeder og messer, og gjennom å inneha et fokus på å oppnå 

omtale i media.  

 

All den tid vi på en måte står med ting merket Eventyrsmak, for eksempel t-skjorter og 

forkle, så er det Eventyrsmak folk på en måte forbinder med at vi står der. Det er ikke den 

enkelte produsenten, og sånn er det på Bondens marked også. Det er jo nesten bare vi som reiser 

dit, og det er klart at det blir jo Eventyrsmak man promoterer. Det er ikke alle som vet hvilken 

gård vi kommer fra, for å si det sånn. (informant 5, 2017) 

 

Fordi vi har jo en profil på stand også, vi skal framstå likt uansett om det er gjennom en 

tre meter lang stand på Vestfossmarken eller en ni meter lang stand på Bondens marked. Så 

derfor er det jo bra markedsføring at de er aktivt ute. (informant 1, 2017) 

 

Utover det det som til nå har blitt nevnt, og knyttet til det som omhandler promotering og salg 

på diverse markeder, kommer det videre også fram at Fylkesmannen i Buskerud har opptred 

som en viktig finansiell medspiller.  

 

Så det er nok mye sånn at vi får, vi prøver å fange opp hva som er behovene ute, og så 

får de tilskudd til å drive med de tingene de vil. Vi hadde for eksempel, vi ga tilskudd til en 

sånn felles markedsføring på en festival på Gol i fjor. (informant 7, 2017) 

 

Men når det gjelder andre ting så er det jo Fylkesmannen, for eksempel, er jo veldig 

flink til å, for eksempel ble vi nå invitert til å stå på en matfestival oppe på Gol, og da var de 
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med å betale litt av standen slik at vi hadde anledning til å komme dit, kjempefine ting som 

hjelper oss i praksis da rett og slett. (informant 1, 2017) 

 

Den andre formen for innovativt utbytte som jeg ønsker i trekke fram i dette underkapittelet 

knytter seg til en situasjon i 2010 der Sigdal bakeri stod i fare for å bli nedlagt. De daværende 

eierne, som på dette tidspunktet både var slitne og strevde med å holde lønnsomheten oppe, 

hadde nemlig lagt bakeriet ut for salg, men dette var noe som skulle vise seg vanskelig å 

gjennomføre i praksis. ”Nei, vi kjøpte det i grunn i det det skulle legges ned, for de fikk ikke 

solgt det, så vi kjøpte det for å redde arbeidsplassene” (informant 5, 2017). 

 

Med frisk mot og en stor grad av optimisme knyttet til at dette var noe det skulle være mulig å 

tjene penger på, samtidig som at man la grunnlaget for å redde noen lokale arbeidsplasser, gikk 

dermed tre av medlemmene i Eventyrsmak sammen med andre lokale krefter med mål om å 

opprettholde driften av et fullsortimentsbakeri lokalisert i Sigdal kommune. 

 

Ja, det var Eventyrsmak, det var vi som tok initiativet og som gikk i gang med å kjøpe 

det, men for å få nok penger så måtte vi ta med oss andre. Det var veldig, selvfølgelig (…) god 

tro på at det skulle gå bra, at det måtte være mulig å få til, og det gikk egentlig, eller jeg vet 

egentlig ikke om det hadde gått, så lenge vi fikk, vi hadde jo full levering til den lokale SPAR-

butikken, men når han som var sjef der ga seg, så mistet vi førstelevering av brød, kaker, og alt 

mulig dit, og da, når du ikke har noen avtale, fordi du blir jo skviset av de store kjedene, det er 

det ingen tvil om det. (informant 5, 2017) 

 

Tap av den viktige avtalen om førstelevering og generelt store vanskeligheter med å få plass i 

butikkhyllene til de store kjedene førte dermed til at de resterende eierne, noen hadde på dette 

tidspunktet allerede begynt å trekke seg ut, måtte begynne å tenke i andre baner for å kunne 

redde bakeriet fra nedleggelse. I sin tur førte dette til at to av de opprinnelige initiativtakerne 

fra Eventyrsmak fikk en ide om å satse på produksjon av knekkebrød basert på lokale råvarer. 

Knekkebrødene fikk en god mottakelse i lokale butikker, og det solgte i tillegg også meget godt 

på utvalgte MENY-butikker i Oslo og på Bondens marked. Problemet var derimot at 

produksjonen av knekkebrødene var tung og at bakeriet, som en følge av nettopp dette, strevde 

med å dekke den økte etterspørselen etter disse produktene i markedet. Et forhold hvis eksistens 

førte til at eierne av bakeriet fortsatt slet med å oppnå en tilstrekkelig grad av lønnsomhet på 

dette prosjektet. 
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I en periode preget av utfordringer og usikkerhet kommer derimot også redningen for bakeriet. 

En av de opprinnelige initiativtakerne fra Eventyrsmak kommer på dette tidspunktet nemlig i 

kontakt med lederen av United Bakeries, og tilstedeværelsen av dette båndet leder i sin tur til 

at selskapet hans går inn med finansielle midler som legger grunnlaget for en mer rasjonell 

produksjon. I tillegg til dette fører det også til at produktene til Sigdal bakeri, med bakgrunn i 

United Bakeries allerede eksisterende avtaler, får en langt mindre kronglete vei ut i 

butikkhyllene til flere store kjeder. 

 

Og så kommer United Bakeries, det var jo jeg som kom i kontakt med ham i United 

Bakeries, han sjefen der, og så ble det, så fikk vi hjelp av dem, og så ballet det på seg, men da 

ble det bare knekkebrød til slutt, eller bare, det var jo det som var redningen for hele bakeriet. 

Men det er jo klart at det er en ganske tøff prosess å legge ned konditoriet, legge ned alt det 

vanlige, ikke bake ei kake, bare kaste ut alt (…). Så det var jo litt dumt, men det er jo sånn det 

er det, ja så det, men det har iallfall reddet noen arbeidsplasser. (informant 5, 2017) 

 

Utover utviklingen av en felles profil og omprofileringen av Sigdal bakeri til å bli en ren 

knekkebrødsprodusent, områder som innehar flere elementer knyttet til produktutvikling, kan 

deltakelse i nettverket også sies å inneha en viss betydning for produsentenes utvikling av nye 

og forbedring av eksisterende produkter på det man kan kalle et mer generelt nivå. Dette er noe 

som igjen leder oss over til det som er den tredje formen for innovativt utbytte som kan knyttes 

til deltakelse i nettverket Eventyrsmak. 

 

En viktig faktor for å forklare hvordan nettverket har betydning på dette området ligger i kravet 

om at produkter som er tilknyttet Eventyrsmak skal inneha et ensartet design. Grunnen til dette 

ligger i at produsenter som vil delta i nettverket uten å ville gå inn med allerede etablerte 

merkevarer må utvikle nye produkter som kan merkes med Eventyrsmak. ”For jeg sa at hvis 

dere skal bli med hos oss så vil jeg gjerne ha et eget produkt som er merket Eventyrsmak, hvis 

ikke så har du det igjen med at hva er vitsen, ikke sant” (informant 1, 2017). 

 

Dette er dermed et krav som har ført til at det har blitt utviklet en god del nye produkter. To 

eksempler på hvordan dette kan utarte seg i praksis er ved at man kjøper varer av andre 

nettverksmedlemmer og bruker disse i utviklingen av nye produkter, og/eller ved at man 

utvikler nye produkter i samarbeid med lederen av nettverket. Et eksempel på det førstnevnte 
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kan man se i det påfølgende sitatet. Det hender vi bruker råvarene til hverandre ja, for å 

kombinere (…), så der drar vi litt nytte av hverandre” (informant 4, 2017). 

 

Utover det med at produkter som er tilknyttet Eventyrsmak må inneha et ensartet design og at 

enkelte må utvikle nye produkter for å imøtekomme dette kravet eksisterer det videre også en 

god del erfaringer relatert til produktutvikling som ikke, eller iallfall ikke like tydelig, knytter 

seg til deltakelse nettverket i Eventyrsmak. Gjennom disse erfaringene understrekes blant annet 

betydningen av interaksjon med kunder, inspirasjon fra andre nettverk og aktører, og det å rett 

og slett følge med på ting som skjer. Dette er noe som de fire påfølgende avsnittene fungerer 

som tydelige eksempler på, og som jeg finner det viktig å vise til selv om det som sagt ikke, 

eller eventuelt ikke like tydelig, kan knyttes til deltakelse i nettverket Eventyrsmak. Grunnen 

til at jeg mener at dette er noe som det er viktig å trekke fram her er at det vil gi et mer nøyaktig 

bilde av hvordan produsentene driver produktutvikling. 

 

Og så det med produktutvikling er jo noe man mer eller mindre tenker på hele tiden, for 

jeg reiser jo også en del rundt på Bondens marked, og der får du jo innspill og ser litt hva andre 

lager og gjør og sånn, og du hører fra kundene. Der møter du jo kunden ansikt til ansikt, ikke 

sant, og får tilbakemeldinger på hva som er bra og ikke så bra. Ja, for det er klart at vi som er 

på Bondens marked blir jo en gjeng som etter hvert kjenner hverandre ganske godt og, så man 

har jo nytte av det nettverket også (informant 4, 2017) 

 

Vi har jo hatt produktutvikling ganske mange ganer egentlig (…). Den kom i stand ved 

at (…), som er kjøkkensjef der oppe, hadde lyst til å se hvordan vi produserte ost, så fikk han 

jo selvfølgelig en ide, han er en person det skjer mye rundt (…). Så derfor ble det jo slik da, så 

det med samarbeid på tvers av egentlig mye forskjellig det er bare positivt. Og så er det det med 

nettverk, nå er vi med i Norsk Gardsost, og der har vi fått mye hjelp. Det er på en møte 

hovedorganisasjonen vår for å si det sånn da, i forhold til produkt og utvikling, og er det 

problemer så er det noen vi kan spørre. Så det med nettverk er ekstremt viktig. (informant 3, 

2017) 

 

I begynnelse så var vi veldig sånn opptatt av det, men nå etter hvert så har vi blitt litt 

mer rolig på det, og tenker vi gjør mer hva vi har lyst til, og følger med ganske mye på hva som 

skjer rundt omkring, hva andre driver med, og ja vi tester ut forskjellige ting her, hva som 
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funker og hva som ikke funker, så kanskje en helhet egentlig, men ikke bare fra kunder her 

(…). Man må liksom teste litt. Jeg synes det funker greit. (informant 2, 2017) 

 

Det er, det driver vi ikke så mye med sammen altså, det må jeg si. Det har det ikke blitt 

egentlig. Det synes jeg, så det er nok det jeg også ser ute. Fordi at jeg er jo veldig mye ute på 

messer, og ute og ser på andre, og jeg er jo veldig interessert i mat, så er vi på noe ferie eller et 

eller annet, så er vi ute og ser og kikker, på en måte. Så det blir jo da hva man ser, og hva folk 

etterspør på en måte (…). Men vi bruker jo hverandres produkter selvfølgelig (…), men ikke 

sånn at vi samarbeider så mye om utvikling. (informant 5, 2017) 

 

Den fjerde og siste formen for innovativt utbytte som kan knyttes til deltakelse i nettverket 

Eventyrsmak dreier seg om utviklingen av en ny salgskanal. I og med at Eventyrsmak har et 

stort fokus på salg og markedsføring er selvfølgelig også utviklingen av nye salgskanaler viktig, 

og dette er noe som vi blant annet kan se gjennom de tre sitatene som er gjengitt i avsnittet 

nedenfor. 

 

 ”Vi har prøvd nå, i og med at vi ble med i Eventyrsmak da i fjor, så prøver vi å få produktene 

være mer ut til kundene enn bare at de skal komme hit til butikken vår å kjøpe da” (informant 

2, 2017). ”Det er klart at vi helst vil ha mer salg, hele tiden, mer salg vet du (…). Du må jobbe 

konstant for å få salg (informant 3, 2017)”. ”Det er veldig viktig at vi har vært en gjeng som 

har støttet hverandre og muntret hverandre opp når det har vært tunge dager og tunge tider. 

Sammen har vi fått nye kunder og større etterspørsel” (informant 4, 2017). 

 

En av måtene som nettverkets medlemmer har fått nye kunder og økt salg på er gjennom 

utviklingen av den nye salgskanalen Lokalmatkassen. Lokalmatkassen er en salgskanal som 

bygger på et samarbeid mellom tre ulike regionale matnettverk, og nærmere bestem dreier det 

seg her om Eventyrsmak, Matopplevelser i Numedal og Hallingkost. Lokalmatkassen skiller 

seg videre fra andre matkasser ved at den kun inneholder lokalmat, ved at den bare kommer ut 

i helgene, og ved at hentestedene er lagt opp på en måte som samsvarer med de veiene som folk 

benytter til hytta. 

 

 Ideen til å utvikle en felles salgskanal mellom disse tre nettverkene stammer fra et program i 

regi av Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold som ble kalt FRAM Matnettverk. Et program 

hvor også Fylkesmannen hadde en rolle. ”Det har jo for eksempel vært et sånt FRAM-program 
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for matnettverkene nå (…). Altså det er jo Innovasjon Norge som formelt har de FRAM-

kursene, men Fylkesmannen har hatt en rolle i å være med i å finansiere det” (informant 7, 

2017). 

 

Det grunnleggende målet med gjennomføringen av programmet FRAM Matnettverk var å bidra 

til at de involverte nettverkene kan utvikle en økonomi som gjør at de på sikt er stand til å klare 

seg uten offentlige midler, og gjennom dette var det også en forventning om at programmet i 

sin tur skulle fungere som en pådriver og medhjelper for at hver enkelt produsent kan oppnå 

økt salg og lønnsomhet. De konkrete verktøyene som Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold 

kunne tilby som en hjelpende hånd på veien mot programmets grunnleggende mål var i dette 

tilfellet teoretisk opplæring, gruppearbeid og erfaringsutveksling.  

 

Vet du hva det var via sånn FRAM-kurs som vi hadde via Innovasjon Norge, sånn 

nettverksbygging med de andre matnettverkene, så ble vi veldig oppfordret der til å samarbeide, 

så fant vi ut at ja, da kan jo kanskje Matopplevelser i Numedal, Hallingkost og Eventyrsmak 

gjøre noe sammen. Så fant vi ut at hvis Eventyrsmak skulle ha laget en sånn egen matkasse, så 

hadde vi sikkert kunne levert en del, men vi har jo ikke den bredden, ikke sant, men så sier jo 

de andre at det ville de være med på (…). Så da kan vi jo utfylle hverandre. Så det var sånn vi 

begynte med det da, så det var Innovasjon Norge som dyttet oss til det da. Det har vært 

kjempebra, og det har jeg veldig tro på. (informant 1, 2017) 

 

At ideen til utviklingen av denne salgskanalen stammer fra dette programmet og at det i tillegg 

til dette var hensiktsmessig å samarbeide med andre nettverk i utviklingen av denne ideen 

bekreftes også av andre informanter. 

 

Jo det kom i stand fordi vi var på et, Innovasjon Norge satt i gang et prosjekt med 

nettverkene her på Østlandet, og det var på en måte både kompetanse og litt forskjellig, og så 

var det nok en baktanke om å få flere nettverk til å samarbeide. Ja, og da dukket den, og så 

hadde vi en sånn, vi hadde jo workshops og litt forskjellig der vi skulle prøve å tenke på ting, 

og da kom de tankene opp der, og så ble det spunnet videre på det. Ja, det var da den ideen kom, 

ellers så tror jeg aldri den hadde kommet opp, hvis det ikke hadde vært for den kurssamlingen 

der, den gikk vel over, det var vel halvannet år vi drev på, ett eller halvannet år (informant 5, 

2017) 
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Ja da, så det er det forventninger til, det er jo i startfasen enda, men det er jo spennende 

det (…). Og klart at det at vi er så mange gjør jo at vi kan ha et godt utvalg i kassene da. 

(informant 4, 2017) 

 

Som en avsluttende kommentar til det som har blitt nevnt om samarbeidet mellom disse tre 

nettverkene finner jeg det nyttig å vise til at dette er en type situasjon som flere av informantene 

mener vil bli mer og mer vanlig i tiden framover. Dette er noe som vi blant annet kan se på 

bakgrunn av de gjengitte sitatene i dette underkapittelets tre siste avsnitt. 

 

Og det blir nok, det tror jeg truger seg fram altså. Fordi at det er dyrt å drive dette, det 

er dyrt å ha daglig leder, men man er helt nødt til å ha det. For det må gå en del varer gjennom 

dette for at det skal bli penger igjen altså, til å lønne daglig leder, husleier, data, og hva enn det 

er. Det er ikke gratis. (informant 5, 2017) 

 

For etter hvert har vi jo sett at den nettverksmodellen på en måte har eksplodert litt, og 

det popper opp nettverk overalt, og så ser vi at kanskje er det ikke hensiktsmessig at alle skal 

drive sitt eget nettverk og drive på samme måten. (informant 6, 2017) 

 

Men det er jo utfordrende i det hele tatt, det har du sikkert et generelt bilde av, at det er 

jo vanskelig for mange av disse nettverkene å klare og oppnå lønnsomhet, og vi tror iallfall at 

de er for små, og at de burde samarbeide mer og sånn, men det sitter jo litt langt inne. Fordi de 

ser jo sine unike produkter da. (informant 7, 2017)  
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6.0 Diskusjon 

 

I denne delen av oppgaven skal jeg trekke fram betydningen av de empiriske funnene mine, og 

dette er noe jeg ønsker å gjøre gjennom å se de i en form for sammenheng med oppgavens 

teoretiske rammeverk. For å gjøre dette på det jeg mener vil være en formålstjenlig måte vil jeg 

starte med å sammenligne informantenes forståelse av innovasjon med den som jeg har lagt til 

grunn for dette studiet. Årsaken til at jeg velger å gjøre dette kan forklares med bakgrunn i at 

jeg ser det som viktig å ha en klar formening om graden av samsvar mellom disse forståelsene, 

og grunnen til at jeg mener at dette er av stor betydning knytter seg til at en slik forståelse utgjør 

en grunnleggende forutsetning for å gi et godt svar på oppgavens problemstilling. Deretter vil 

jeg gå noe nærmere inn på behovet for samhandling og konteksten rundt dette. Etter dette 

kommer en lengre redegjørelse der jeg viser til den betydningen som nettverket Eventyrsmak 

har hatt for innovasjon og entreprenørskap, før jeg deretter avslutter dette kapittelet med å 

trekke fram betydningen av det offentlige virkemiddelapparatet.  

 

6.1 Innovasjon som en kontinuerlig prosess og som et fenomen som gjør seg     
gjeldende på ulike ikke-uavhengige områder 

 

I underkapittelet 5.2.2 som blant annet tar for seg forståelse av innovasjon kommer det fram at 

informantene har et syn på innovasjon som innebærer at dette er noe som man mer eller mindre 

tenker på hele tiden, at det er såpass tidkrevende at man må legge til grunn et langsiktig og 

trinnvis perspektiv for hvordan man skal jobbe med det, og at det ofte krever en eller annen 

form for samhandling med flere og til dels ulike aktører. Utover dette viste informantene videre 

til at innovasjon er et fenomen som kan gjøre seg gjeldende på flere ulike områder, og knyttet 

til dette kom det i sin tur fram at informantene i overveldende stor grad viste til utviklingen av 

nye salgskanaler, utviklingen av nye og forbedring av eksisterende produkter, og ulike former 

for forenkling, effektivisering og bedret forutsigbarhet hva gjelder distribusjon som eksempler 

på slike områder. Her er det forøvrig også verdt å ha i minne at informantene ikke så disse 

områdene som uavhengige av hverandre, og at de tvert imot viste til at innovasjon på et område 

ofte kan ha betydning for innovasjon på et annet. 

 

En forståelse av innovasjon som tar utgangspunkt i at dette er noe som man mer eller mindre 

tenker på hele tiden, er meget tidkrevende, og ofte krever en eller annen form for samhandling 

sammenfaller godt med hvordan Fagerberg forstår dette som et resultat av en kontinuerlig 
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prosess (Fagerberg, 2005, s. 5), og med hvordan Tidd og Bessant understreker viktigheten av 

en type interaksjon der ulike aktører driver produktiv og kreativ samhandling på tvers av 

organisatoriske skillelinjer (Tidd & Bessant, 2013, s. 300). Videre finnes det også store likheter 

med hvordan informantene viser til at innovasjon er et fenomen som kan gjøre seg gjeldende 

på ulike ikke-uavhengige områder, og hvordan Avermaete, Viaene, Morgan, og Crawford 

forstår innovasjon på et område som et resultat av av simultane endringer innenfor en eller flere 

av de andre områdene der innovasjon gjør seg gjeldende (Avermaete, Viaene, Morgan, & 

Crawford, 2003, s. 9). 

 

Forståelsen av innovasjon som et resultat av en kontinuerlig prosess og som et fenomen som 

gjør seg gjeldende på ulike ikke-uavhengige områder bør videre ses i lys av det som kommer 

fram der jeg viser til fire former for innovativt utbytte og prosessen fram mot dette. Her kan 

man nemlig se at dette er noe som kan beskrives med utgangspunkt i de ulike typene innovasjon 

som jeg har gjort rede for tidligere i denne oppgaven. Nærmere bestemt anser seg selve 

nettverket isolert sett som en organisatorisk innovasjon, omprofileringen av Sigdal bakeri som 

en kobinasjon av produkt- og prosessinnovasjon, utviklingen av nye og forbedringen av 

eksisterende produkter som produktinnovasjon, og utviklingen av en den nye salgskanalen 

Lokalmatkassen som en markedsinnovasjon. 

 

Begrunnelsen for at jeg har valgt å definere nettverket som en organisatorisk innovasjon er at 

etableringen og den videre utviklingen av nettverket samsvarer godt med hvordan Avermaete, 

Viaene, Morgan og Crawford forstår organisatorisk innovasjon som endringer knyttet til salg, 

markedsføring, anskaffelser, administrasjon og ledelse (2003, s. 10). En form for endringer som 

i dette tilfellet blant annet gjør seg gjeldende gjennom hvordan nettverket fungerer som en 

salgs- og markedsføringskanal der de ulike produsentene profilerer seg gjennom en felles profil, 

samarbeid om innkjøp, og utnevnelsen av et styre og ansettelsen av en daglig leder.  

 

Utover det som har blitt nevnt i avsnittet ovenfor er definisjonen av nettverket som en 

organisatorisk innovasjon også i samsvar med den definisjonen som Kvam og Rønning benytter 

for denne typen nettverk. Disse viser nemlig til at matnettverkene representerer organisatoriske 

innovasjoner, og at nye nettverk vil betraktes som innovasjon selv om enkelte aspekter er 

kopiert fra allerede eksisterende nettverk (2012, s. 53). Tett relatert til dette er det videre verdt 

å påpeke at det stadig pågår en diskusjon om hva som kan kategoriseres som innovasjon og hva 

som bør kategoriseres som en imitasjon (Fagerberg, 2005, s. 8), men ved å ta utgangspunkt i at 
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nettverkene blir etablert i til dels svært ulike kontekster og at Eventyrsmak i tillegg til dette er 

et nettverk som innehar karakteristikker som gjør at det tydelig skiller seg fra andre matnettverk 

velger jeg å definere det som en innovasjon. 

 

Når det kommer til omprofileringen av Sigdal bakeri og min forståelse av dette som en 

kombinasjon av produkt- og prosessinnovasjon tar denne utgangspunkt i hvordan jeg tidligere 

har vist gjort rede for produktinnovasjon som nye eller forbedrede varer eller tjenester, og 

prosessinnovasjon som nye eller forbedrede måter å produsere disse varene eller tjenestene på 

(Fagerberg, 2005, s. 7). Basert på dette kan man i sin tur forstå at jeg i dette tilfellet definerer 

knekkebrødene basert på lokale råvarer som et nytt produkt, og prosessen der United Bakeries 

kommer inn og bidrar til en mer rasjonell produksjon som en ny måte å produsere dette 

produktet på.  

 

Hva angår utviklingen av nye produkter på et mer generelt nivå, for eksempel som knyttet til 

kravet om at produsenter som vil delta i nettverket uten å ville gå inn med allerede etablerte 

merkevarer må utvikle nye produkter som kan merkes med Eventyrsmak, er det kanskje ikke 

så overraskende at jeg med utgangspunkt i den tidligere nevnte redegjørelsen har valgt definere 

dette som produktinnovasjon, og på bakgrunn av dette går jeg over til utviklingen av den nye 

salgskanalen Lokalmatkassen som jeg som kjent har valgt å forstå som en markedsinnovasjon. 

En type innovasjon som jeg tidligere har definert som en inntredenen i nye markeder og som 

penetreringen av nye markedssegmenter innenfor markeder der en virksomhet allerede er 

representert (Avermaete, Viaene, Morgan, & Crawford, 2003, s. 10). Forståelsen av 

Lokalmatkassen som en markedsinnovasjon kan dermed begrunnes med at Eventyrsmak, 

sammen med to andre matnettverk, gikk inn i markedet for matkasser. Dette er et marked der 

nettverket ikke var representert tidligere, og innenfor dette markedet har de i tillegg funnet sin 

egen nisje ved å tilby en matkasse som kun inneholder lokalmat og ved at den utleveres i 

helgene på hentesteder som samsvarer med de veiene som folk benytter til hytta. 

 

En potensiell innvending, lik den som har blitt nevnt knyttet til hvordan jeg forstår nettverket 

som en innovasjon, kan også rettes mot hvordan jeg forstår omprofileringen av Sigdal bakeri 

og utviklingen av den nye salgskanalen Lokalmatkassen som dette. Nærmere bestemt tenker 

jeg her på forholdet mellom en innovasjon og en imitasjon, og basert på samme argumentasjon 

som tidligere mener jeg at det er nødvendig å ta hensyn til konteksten der disse fenomenene 

utarter seg og at de, delvis som en følge av nettopp dette, innehar unike karakteristikker. Et 
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eksempel på at dette kan blant annet være at Lokalmatkassen er noe som er skreddersydd en 

bestemt målgruppe, og totalt sett velger jeg dermed å se denne og de tre andre formene for 

innovativt utbytte som har blitt nevnt i denne oppgaven som ulike former for inkrementell 

innovasjon.  

 

Ved å ta alle de forholdene, som har blitt nevnt i dette underkapittelet, til etterretning vil man 

se at informantenes forståelse av fenomenet innovasjon virker å samsvare godt med den som 

jeg har lagt til grunn i dette studiet. I sin tur er dette et funn som jeg velger å definere som et 

forhold som styrker troverdigheten til betydningen av de resterende funnene i dette studiet, og 

dette henger sammen med at jeg ser det som formålstjenlig at informantene og jeg har hatt en 

tilnærmet lik forståelse av det som er en meget sentral del av det overordnede temaet for denne 

oppgaven. 

 

6.2 Behovet for samhandling 
 

I forrige underkapittel viste jeg blant annet til at behovet for samhandling med ulike aktører på 

tvers av organisatoriske skillelinjer er en viktig del av både informantenes og min egen 

forståelse av innovasjon, og på bakgrunn av at samhandling er noe som også har tredd fram 

som viktig for en rekke andre forhold som kan relateres til deltakelse i nettverket Eventyrsmak 

har jeg funnet det nyttig gå noe nærmere inn på nettopp dette. 

 

Samhandling med andre aktører på tvers av organisatoriske skillelinjer kom opp som et aktuelt 

tema allerede da informantene gjorde rede for sine egne motivasjoner knyttet til opprettelse og 

deltakelse i nettverket Eventyrsmak. Her kom det nemlig fram at behovet for samhandling 

gjennom utveksling av ideer og erfaring allerede meldte seg i det disse, som tidligere hadde 

drevet gård med utgangspunkt i det man ofte omtaler som en tradisjonell måte, bestemte seg 

for å satse på videreforedling. Utover dette, eventuelt som en slags forlengelse, har behovet for 

samhandling på ulike områder knyttet til videreforedling gjort seg gjeldende i en eller annen 

form helt siden den gangen. Noe behovet for samhandling for å oppnå økt salg av egenutviklede 

produkter gjennom å nå ut til en større og bredere kundegruppe er et eksempel på i dag. 

 

Det eksisterende behovet for samhandling knyttet til videreforedling er videre noe som kan og 

bør ses i sammenheng med konteksten der dette utspiller seg. Her er det blant annet verdt å ha 

i minnet at den historiske utviklingen til verdikjeden for mat i Norge over en lengre periode har 



	65	

vært preget av at de store kjedene har opparbeidet seg en betydelig sterkere stilling, og at dette 

er noe som blant annet har gitt utslag i form av en voldsom økning i de respektive kjedenes 

makt over forhold relatert til markedsadgang. Et forhold som i sin tur har ført til en ytterligere 

og mer dyptgående svekkelse av det som tidligere kunne kjennetegnes som et regionalt preget 

produksjons- og omsetningsmønster for mat (NOU 2011: 4, 2011, ss. 19-20).  

 

Relatert til, eller eventuelt som en form for reaksjon på, de historiske endringene i verdikjeden 

for mat her landet finner vi også en rekke politiske initiativ med mål om å legge til rette for økt 

utvikling av matrelatert næring i distriktene. Dette kan vi blant annet se gjennom meldinger til 

Stortinget med uttalelser om at et geografisk spredt landbruk, som samtidig skal være rustet for 

framtiden, bør legge vekt på å ha alternativ næringsutvikling som et sentralt satsningsområde 

(Landbruks- og matdepartementet, 2015, s. 5), og at en livskraftig landbruks- og matsektor vil 

kreve økt verdiskaping, og at innovasjon og omstilling med utgangspunkt i sektorens ressurser 

og generering av ny kunnskap vil gi muligheter som kan resultere i nettopp dette (Landbruks- 

og matdepartementet, 2012, s. 12). 

 

Hva gjelder informantenes satsning på videreforedling er det dermed nødvendig å se denne i 

lys av flere ulike faktorer, og relatert til dette vil det også være nyttig å minne om at det knytter 

seg både muligheter og utfordringer til en organisasjonsform som tar sikte på produksjon av 

nisjemat utenfor de tradisjonelle samvirkeselskapene. For samtidig som at dette er en strategi 

som regnes som mer mangfoldig, regnes den i utgangspunktet også som betydelig mindre 

slagkraftig på områder knyttet til kompetanse, ressurser og måleffektiv organisering (Olsen, 

2003, s. 7). 

 

I det kommende underkapittelet vil jeg vise hvordan flere av mine empiriske funn kan tyde på 

at Eventyrsmak er et nettverk som har lyktes i å veie opp for utfordringer ala de som har blitt 

nevnt i avsnittet ovenfor, og for å gjøre dette vil jeg ta utgangspunkt i den delen av oppgavens 

teoretiske rammeverk som særskilt omhandler innovasjon og entreprenørskap gjennom 

nettverk og sette dette opp mot de empiriske funnene knyttet til former for innovativt utbytte 

og prosessen fram mot dette. 

 

6.3 Betydningen av nettverket Eventyrsmak for innovasjon og entreprenørskap 
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I underkapittel 3.3.1 kommer det blant annet fram at de første forskningsresultatene som 

understreker den sentrale betydningen nettverk har for å lykkes med innovasjon strekker seg 

helt tilbake til 1960-tallet (Freeman, 1991, s. 501), og at denne betydningen er noe som igjen 

kan knyttes til måten nettverk muliggjør en form for organisering som kan legge til rette for at 

ulike organisasjoner kan slå sammen og/eller utveksle ressurser på tvers av organisatoriske 

skillelinjer (Powell & Grodal, 2005, s. 59). I tillegg til dette kommer det videre også fram at 

nettverk ofte innehar en sentral betydning for entreprenørskap. Dette er noe som i sin tur kan 

forklares med bakgrunn i at det er mulig å forstå etableringen av ny forretningsvirksomhet som 

en funksjon av mulighetsstrukturer utgjort av kontekstspesifikke ressurser som kan komme nye 

nisjesøkende virksomheter til gode og motiverte entreprenører med behov for ressurser som 

gjør at de kan dra nytte av det de opplever som foreliggende potensialer (1986, s. 3). 

 

Av det som er nevnt i forrige avsnitt, og det mer utfyllende underkapittelet i oppgavens 

teoretiske rammeverk, kan vi dermed se at det eksisterer en forholdvis bred enighet om at 

nettverk har en sentral betydning for innovasjon og entreprenørskap. Dette er en form for 

betydning som jeg også mener gjør seg gjeldende knyttet til nettverket Eventyrsmak, og i denne 

oppgavens kapittel for empiriske funn har jeg vist til dette gjennom å trekke fram informantens 

synspunkter på dette området. Dette er funn som jeg snart skal sette opp mot det jeg har valgt 

å kalle nøkkelkonsepter i analysen av nettverk, men før dette vil jeg på en forholdsvis kortfattet 

måte vise til hvordan jeg har valgt å kategorisere Eventyrsmak som nettverk. 

 

På grunnlag av at Eventyrsmak er et formelt nettverk tuftet på et langsiktig samarbeid som ikke 

knytter seg til å utføre ett eller et begrenset antall prosjekter, og at medlemmene av nettverket 

befinner seg i et forholdsvis begrenset geografisk område har jeg valgt å kategorisere nettverket 

som det Grabher og Powell kaller et regionalt nettverk der geografisk nærhet bidrar til å 

opprettholde et delt fellesskap (Powell & Grodal, 2005, s. 61).  

 

Når det kommer til hvordan Tidd og Bessant kategoriserer nettverk er jeg av den oppfatning at 

det kan argumenteres for at Eventyrsmak er et nettverk som kan falle inn under flere av de ulike 

kategoriene som disse trekker fram. For min del endte jeg med å kategorisere det som et 

sektorielt nettverk der ulike aktører fra samme sektor samarbeider om å opprettholde 

medlemmenes konkurranseevne basert på felles utviklede innovasjoner (Tidd & Bessant, 2013, 

s. 309). Dette er noe som kan begrunnes med utgangspunkt i at alle nettverksmedlemmene på 

en eller annen måte kan knyttes til landbrukssektoren hvor de aller fleste også driver en eller 
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annen form for nisjerelatert satsning på produksjon og salg av lokalmat, og med at disse 

medlemmene har et utstrakt samarbeid som blant annet har til hensikt å gjøre dem mer 

konkurransedyktige gjennom å for eksempel utvikle nye salgskanaler. 

 

Tidligere i denne oppgaven har jeg vist til at det finnes en del nøkkelkonsepter som opptrer på 

tvers av ulike nettverk, og som på bakgrunn av dette kan fungere som nyttige verktøy i analysen 

av nettverk. Nærmere bestemt dreide det seg her om denne typen konsepter utviklet av 

Granovetter og Burt, og i den resterende delen av dette underkapittelet vil jeg ta i bruk disse for 

å belyse de fire konkrete formene for innovativt utbytte som det har blitt redegjort for i 

oppgavens kapittel for empiriske funn. 

 

Den første formen for innovativt utbytte som jeg ønsker å sette opp mot Granovetter og Burts 

konsepter er Eventyrsmak som et matnettverk med en felles profil. På den tiden arbeidet med å 

utvikle og stable på beina dette nettverket tar fatt har det, som kjent fra et tidligere kapittel, 

kommet fram at ingen av de opprinnelige nettverksmedlemmene hadde neon form for bånd til 

hverandre fra før. Dette er en situasjon som jeg har valgt å definere som fraværet av et ikke-

overflødig bånd og gjennom dette eksistensen av et strukturelt hull. En form for buffer som i 

kraft av sin tilstedeværelse kan åpne opp for potensielle additive fordeler om aktørene som er 

knyttet til hverandre gjennom nettopp denne går sammen om å organisere seg i en type nettverk 

(Burt, 1992, s. 18). 

 

Fraværet av bånd mellom de opprinnelige medlemmene er videre noe jeg ser på som et utslag 

en manglende tilknytning som både var direkte og indirekte. Dette kjennetegnes av fraværet av 

de empiriske forholdene kohesjon og strukturell ekvivalens, og en situasjon hvor det som en 

følge av nettopp dette vil være et fravær av ikke-overflødige bånd (Burt, 1992, ss. 18-19). Dette 

er en situasjon som krever at det finnes aktører som innehar posisjoner som en slags meglere, 

da det er disse som gjør det mulig å opprette en form for bånd som strekker seg over de 

strukturelle hullene som kan finnes i en sosial struktur, og gjennom dette legge til rette for en 

type organisering av den typen som har blitt nevnt i slutten av forrige avsnitt (Burt, 2004, ss. 

349-350). 

 

I prosessen som ledet fram til utviklingen av Eventyrsmak som et nettverk med en felles profil 

har jeg en forståelse av at det var personer tilknyttet landbruket i de tre kommunene Sigdal, 

Krødsherad og Modum som opptrådte som meglere, og at dette er en rolle som kan relateres til 
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at det ble det avholdt møter i hver av de tre kommunene hvor det ble invitert folk som i sin tur 

var sentrale i utviklingen av nettverket Eventyrsmak. Utviklingen av nettverket kan dermed ses 

på som en mulighet som ikke ville gjort seg gjeldende uten kommunenes rolle som meglere, og 

på bakgrunn av dette kan man si at disse innehar en form for sosial kapital. For ifølge Burt er 

det nemlig nødvendig å være i besittelse av denne formen for kapital for å inneha en posisjon 

som megler (2004, ss. 349-350). 

 

Hva gjelder de tre kommunene mener jeg at deres sosiale kapital kommer til syne gjennom at 

de innehar en posisjon som gjorde at de var i stand til å mobilisere aktører som var av relevans 

for det tidligere nevnte mobiliseringstiltaket som disse hadde satt i gang, og som vi nå har fått 

sett var det gjennom dette at de la grunnlaget for å opprette en form for ikke-overflødige bånd 

som strakk seg over de strukturelle hullene som fantes mellom aktørene som i sin tur utviklet 

Eventyrsmak som et matnettverk med en felles profil. 

 

Etter at det ble opprettet bånd som strakk seg over de strukturelle hullene som tidligere gjorde 

seg gjeldende mellom aktørene som stod for utviklingen av nettverket Eventyrsmak ble det 

også opprettet en form for sosial kapital mellom disse, og gjennom dette ble det også lagt til 

rette for at medlemmene av nettverket kunne oppnå ulike fordeler på bakgrunn av eksistensen 

til nettopp denne formen for kapital. Dette er videre noe som samsvarer godt med hvordan jeg 

i oppgavens teoretiske rammeverk viste til at Burt har en forståelse av sosial kapital som en 

type relasjoner som gir en aktør tilgang til andre aktører, og gjennom dette spesifikke ressurser 

som disse er i besittelse av, og som i tillegg til dette også har en form for verdi i seg selv (1992, 

s. 12). 

 

Noen eksempler på det som har blitt nevnt i forrige avsnitt kan være informantenes klare uttrykk 

for at Eventyrsmak er et nettverk som blant annet har muliggjort samarbeid om utvikling og 

den konkrete gjennomførelsen av nye ideer, felles mobilisering av finansiell kapital, og en 

situasjon som gjør det mulig å se de ulike nettverksmedlemmenes ressurser i en form for 

sammenheng. Hva angår det sistnevnte forholdet kan personlige erfaringer eller råvarer være 

eksempler på ressursområder der dette har gjort seg gjeldende. 

 

Når det kommer til den andre formen for innovativt utbytte, omorganiseringsprosessen som 

hindret nedleggelse av Sigdal bakeri, forstår jeg det slik at det var en av nettverkets egne 

produsenter som inntok rollen som megler. Dette kan forklares med bakgrunn i den sosiale 
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kapitalen som denne produsenten var i besittelse av gjennom tilstedeværelsen av båndet til 

lederen i United Bakeries, og hvordan dette i sin tur ledet til at selskapet hans gikk inn med 

finansielle midler som muliggjorde en sårt tiltrengt rasjonalisering av bakeriets produksjon, og 

ved at selskapet hans i tillegg til dette også hadde eksisterende avtaler som forenklet bakeriets 

tilgang til butikkhyllene til flere store kjeder. Med andre ord etablerte dermed denne 

produsenten et ikke-overflødig bånd med dertil additive fordeler som strakk seg over det 

strukturelle hullet som på denne tiden fantes mellom Eventyrsmak og United Bakeries. 

 

Knyttet til den tredje formen for innovativt utbytte, ulike former for produktutvikling på det 

man kan kalle et mer generelt nivå, har jeg en oppfatning av at jeg har empiriske funn som tyder 

på at nettverkets leder har opptrådt som en form for megler ved opptil flere anledninger. Dette 

er en oppfatning som tar utgangspunkt i at denne personen har en aktiv rolle både i å rekruttere 

nye medlemmer med produkter som det ikke finnes noen/få av i nettverket fra før, og i å følge 

opp kravet som gjør at produsenter som vil delta i nettverket uten å ville gå inn med allerede 

etablerte merkevarer må utvikle nye produkter som kan merkes med Eventyrsmak. 

 

Gjennom å rekruttere nye medlemmer som utvikler nye produkter ved å kjøpe varer av andre 

medlemmer i nettverket og/eller ved å samarbeide med lederen, mener jeg at nettverkets leder 

innehar en form for sosial kapital som gjør det mulig å drive en type megleraktivitet som kan 

defineres som effektiv nettverksorganisering. En aktivitet som i sin tur fører til at det opprettes 

ikke-overflødige bånd som strekker seg over noen av de strukturelle hullene som gjør seg 

gjeldende i den sosiale strukturen rundt nettverket Eventyrsmak.  

 

Det utslaget av nettverksorganisering som jeg har vist til i de to forrige avsnittene, nærmere 

bestemt nettverkslederens arbeid med å rekruttere nye medlemmer med produkter som det ikke 

finnes noen/få av i nettverket fra før, er videre noe som jeg ser på som å samsvare godt med de 

prinsippene for effektiv nettverksorganisering som Burt viser til. For på et tidligere tidspunkt i 

denne oppgaven har jeg nemlig gjort rede for at dette er to prinsipper som knytter seg til 

henholdsvis nettverksstørrelse og nettverksmangfold, og ifølge Burt bør man altså forsøke å 

finne en slags fruktbar balanse mellom disse to forholdene for å optimalisere antall ikke-

overflødige bånd i et nettverk (1992, ss. 20-21 og 33). 

 

Utover det som er blitt nevnt om den tredje formen for innovativt utbytte i de tre foregående 

avsnittene er det også verdt å ha i minne at informantene hadde en god del erfaringer relatert til 
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produktutvikling som ikke, eller iallfall ikke like tydelig, knyttet seg til deltakelse i nettverket 

Eventyrsmak. Dette er noe som jeg har valgt å trekke fram en gang til for å vise til at det ikke 

alltid er like tydelig at det finnes aktører som har inntatt en eller annen form for meglerrolle 

knyttet til nettverksmedlemmenes utvikling av nye produkter, og dette er for eksempel noe som 

gjør seg gjeldende knyttet til det som ble nevnt om å rett og slett følge med på ting som skjer. 

 

På bakgrunn av det som har blitt nevnt om den tredje formen for innovativt utbytte i dette 

kapittelet kan man dermed på den ene siden si at lederens rolle som megler har vært viktig for 

å legge til rette for en organisering av nettverket som har åpnet opp for utviklingen av nye 

produkter, mens det på den andre siden også finnes forhold knyttet til produktutvikling som i 

det minste gjør det vanskeligere å slå fast at det til enhver finnes aktører som opptrer som en 

form for meglere og at det har blitt opprettet ikke-overflødige bånd over strukturelle hull som 

en følge av dette. 

 

Hva gjelder den fjerde og siste formen for innovativt utbytte, utviklingen av den nye 

salgskanalen Lokalmatkassen, har jeg derimot igjen en forståelse av at det var en aktør som 

inntok en slags meglerrolle og nærmere bestemt dreier det seg i dette tilfellet om Innovasjon 

Norge Buskerud og Vestfold. Dette er noe som kan rettferdiggjøres med bakgrunn i at ideen 

som var utgangspunkt for utviklingen av denne salgskanalen kan føres tilbake til et program i 

regi av nettopp Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold, og at det var eksistensen av dette 

programmet som i sin tur førte til at det ble opprettet ikke-overflødige bånd som strak seg over 

de daværende strukturelle hullene mellom de tre matnettverkene. 

 

Av det som har blitt nevnt i dette underkapittelet kan man se at jeg stort sett finner en form for 

samsvar mellom de empiriske funnene mine knyttet til de fire konkrete formene for innovativt 

utbytte og Burts forståelse av betydningen av aktører som innehar en slags rolle som megler, 

og der de i kraft av denne rollen og den sosiale kapitalen som en slik rolle medfører muliggjør 

opprettelsen av ikke-overflødige bånd som strekker seg over noen av de strukturelle hullene 

som finnes i den sosiale strukturen. Relatert til dette kan man videre se at jeg, i likhet med Burt 

og i motsetning til Granovetter, har en forståelse som bygger på at strukturelle hull gjør seg 

gjeldende som årsak og svake bånd som et korrelat. 

 

6.4 Betydningen av det offentlige virkemiddelapparatet 
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For å få et så nøyaktig bilde som mulig av hvilken betydning Eventyrsmak som nettverk har 

hatt for medlemmenes arbeid med innovative aktiviteter finner jeg det nødvendig å redegjøre 

noe mer for hvorfor man bør forstå dette arbeidet, som med bakgrunn i det som er kommet fram 

til nå i denne oppgaven kan sies å være sterkt preget av samhandling og gjensidig avhengighet, 

med bakgrunn i et enda tydeligere systemperspektiv. 

 

I denne oppgavens teoretiske rammeverk har jeg vist til at et system, i form av komponentene 

som inngår i det og forholdet mellom disse, innehar en funksjon (Ingelstam, 2002, s. 19), og at 

innovasjonssystemer kan forstås som alle økonomiske, sosiale, politiske, organisatoriske, 

institusjonelle og eventuelle andre faktorer som determinerer utviklingen, spredningen og 

bruken av ulike innovasjoner (Edquist, 2005, s. 183). Relatert til dette viste jeg videre også til 

at det blir mer og mer utbredt å forstå denne typen systemer på et regionalt nivå (OECD, 2005, 

s. 39), og at årsaken til dette skyldes forhold som blant annet kan knyttes til regionale nettverk, 

lokale klynger og vidtfavnende stimulering fra regionale forskningsinstitusjoner (Lundvall & 

Borrás, 1998, s. 39).  

 

Hva gjelder forhold knyttet til regionale nettverk viste jeg også til at konseptet om regionale 

innovasjonssystemer delvis stammer fra den samhandlende karakteristikken som man kan 

assosiere med innovasjon gjennom deltakelse i ulike nettverk, og det er nettopp dette som er 

grunnen til at jeg nå ønsker å inkludere et slikt systemperspektiv for å belyse de empiriske 

funnene mine ytterligere. Noe som jeg, som også nevnt innledningsvis i dette underkapittelet, 

mener vil gi et enda mer nøyaktig bilde av hvilken betydning Eventyrsmak som nettverk har 

hatt for medlemmenes arbeid med innovative aktiviteter. 

 

En framtredende karakteristikk som ofte kjennetegner et slikt systemperspektiv på det regionale 

nivået er tilstedeværelsen av sektorspesifikke kunnskapsbaser (Pavitt, 1984, s. 353), og ved å 

løfte disse sektorspesifikke kunnskapsbasene opp på et mer overordnet nivå kan man i sin tur 

skille mellom analytiske og syntetiske kunnskapsbaser (Laestadius 1998, referert i Asheim & 

Gertler, 2005, s. 295). 

 

For å gi en ytterligere belysning av de innovative aktivitetene som utspiller seg i nettverket 

Eventyrsmak vil jeg argumentere for at det er mulig å forstå disse med bakgrunn i en syntetisk 

kunnskapsbase, og dette er noe som jeg mener at det er mulig å begrunne ut i fra to sentrale 

forhold. For det første henger dette sammen med at nettverksmedlemmene tar i bruk allerede 
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eksisterende kunnskap som de hovedsakelig tilegner seg gjennom samhandling med en rekke 

aktører i det offentlige virkemiddelapparatet, andre medlemmer av nettverket Eventyrsmak, 

medlemmer av diverse andre nettverk, kunder, og private virksomheter med innslag av lokale 

gründere. Videre henger det for det andre også sammen med at medlemmene av nettverket 

bruker denne kunnskapen for å løse foreliggende problemer. Eksempler på dette kan igjen være 

tap og/eller fare for tap av lokale og regionale arbeidsplasser eller behov knyttet til økt salg, en 

bedre utnyttelse av resurser som allerede finnes på nettverkmedlemmenes gårder, og et mer 

hensiktsmessig distribusjonssystem. 

 

Sett under ett er det som har blitt nevnt i forrige avsnitt dekkende eksempler på at det finnes et 

godt samsvar mellom de empiriske funnene mine og det Asheim og Gertler ser på som 

kjennetegn ved en syntetisk kunnskapsbase. Her har det nemlig tidligere kommet fram at dette 

er en kunnskapsbase som de ser på som gjeldende i tilfeller der innovasjon snarere baseres på 

å ta i bruk eksisterende kunnskap eller ved å kombinere eksisterende kunnskap på nye måter, 

enn på en omfattende satsning på forskning og utvikling. Samt at taus kunnskap gerert gjennom 

induktive prosesser preget av testing, eksperimentering, interaksjon eller ulike typer praktisk 

arbeid er eksempler på hvordan dette kan utarte seg i praksis, og der anvendelsen av denne 

formen for kunnskap leder ut i en type innovasjon er denne med stor sannsynlighet inkrementell 

og rettet inn mot å løse et spesifikt problem (Asheim & Gertler, 2005, s. 295). 

 

En annen framtredende karakteristikk, i tillegg til tilstedeværelsen av sektorspesifikke 

kunnskapsbaser, som ofte kjennetegner det systemperspektivet som jeg har lagt til grunn for 

diskusjonen i dette underkapittelet er at man på en overordnet måte kan skille mellom tre ulike 

former for regionale innovasjonssystemer. Mer konkret, og noe som jeg også har vist til på et 

tidligere stadium i denne oppgaven, dreier det seg her om territorielt forankrede regionale 

innovasjonssystemer, regionale nettverksbaserte innovasjonssystemer og regionaliserte 

nasjonale innovasjonssystemer (Asheim & Gertler, 2005, ss. 300-302). 

 

Med bakgrunn i at organisasjonene og den institusjonelle infrastrukturen som inngår i 

regionaliserte nasjonale innovasjonssystemer ofte preges av å være integrert i 

innovasjonssystemer som bærer preg av å være av en nasjonal eller internasjonal art, og ved at 

samhandlingen mellom disse ligger nærmere den lineære modellens forståelse av innovasjon 

(Asheim & Gertler, 2005, s. 302) finner jeg denne formen for regionale innovasjonssystemer 

som den minst formålstjenlige for å beskrive det systemet som nettverket Eventyrsmak går inn 
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i. Den mest grunnleggende årsaken til dette er, kanskje ikke så overraskende, at en del av det 

som har blitt nevnt i dette avsnittet strider veldig både mot min egen og informantenes forståelse 

av innovasjon. 

 

Når det kommer til de to andre overordnede formene for regionale innovasjonssystemer er det 

på sett og vis mulig å argumentere for at man kan benytte både territorielt forankrede regionale 

innovasjonssystemer og regionale nettverksbaserte innovasjonssystemer for å få en bedre 

forståelse av hvilken betydning Eventyrsmak som nettverk har hatt for medlemmenes arbeid 

med innovative aktiviteter. Dette er noe som henger sammen med at begge disse forstås som 

interaktive læringsprosesser forankret i en bestemt region (Asheim & Gertler, 2005, s. 301), 

men så skiller de seg derimot også fra hverandre ved at det ene bærer preg av å være tuftet på 

et nedenfra-og-opp-perspektiv (Storper & Scott, 1995, s. 513), mens det andre i større grad 

bærer preg av å være planlagt ut i fra et ovenfra-og-ned-perspektiv (Asheim & Gertler, 2005, 

s. 301). 

 

Hva angår systemet som nettverket Eventyrsmak inngår i er det nettopp måten dette preges av 

å være planlagt ut i fra et ovenfra-og-ned-perspektiv som gjør at jeg i sin tur velger å definere 

dette som et regionalt nettverksbasert innovasjonssystem. Dette er noe som kan begrunnes med 

bakgrunn i den sentrale rollen som aktører fra det offentlige virkemiddelapparatet, det være seg 

Innovasjon Norge, Fylkesmannen, Buskerud Næringshage, og/eller andre, har innehatt knyttet 

til sentrale nettverksaktiviteter som blant annet deling av kunnskap og erfaring, generering av 

nye ideer, kommersialisering, og ikke minst finansiering.  

 

Den sentrale rollen som det offentlige virkemiddelapparatet har innehatt knyttet til aktiviteter 

som kan sies å ha vært meget viktige for den betydningen som Eventyrsmak som nettverk har 

hatt for medlemmenes arbeid med innovative aktiviteter er videre noe som jeg, avslutningsvis 

i denne delen av oppgaven, mener bør ses i lys av hvordan Soskice viser til at en nasjons 

institusjonelle rammeverk ofte vokser fram for å fremme spesifikke former for økonomisk 

aktivitet (1999, s. 102). Dette er nemlig noe jeg ser på som sentralt når det kommer til hvordan 

enkelte deler av det offentlige virkemiddelapparatet speiler nasjonale prioriteringer, og i dette 

tilfellet mener jeg at vi kan se et konkret utslag av nettopp dette i form av hvordan det offentlige 

virkemiddelapparatet har hatt en rolle i å fremme en form for økonomisk aktivitet som jeg 

tidligere, gjennom to de meldingene til Stortinget, har vist til at innehar en form for nasjonal 

prioritet. 
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7.0 Konklusjon 
 

I denne oppgaven har jeg undersøkt hvilken betydning, herunder også på hvilken måte, det 

regionale nettverket Eventyrsmak har for nettverksmedlemmenes arbeid med innovative 

aktiviteter. Formålet med dette har vært å studere et konkret nettverk, og med bakgrunn i dette 

gi en grundig redegjørelse for hvilken betydning akkurat dette nettverket har for medlemmenes 

arbeid med innovative aktiviteter. Nærmere bestemt var jeg i dette tilfellet ute etter å få et svar 

på hvordan aktørene i nettverket jobber med innovative aktiviteter, hvilke typer innovasjon 

medlemmene kunne knytte til deltakelsen i nettverket, og om det fantes variasjoner i 

nettverksmedlemmenes erfaringer knyttet til hvilken betydning nettverket har for deres arbeid 

med innovative aktiviteter. 

 

For undersøke det som har blitt nevnt i forrige avsnitt fant jeg det formålstjenlig å utføre et 

casestudie der jeg hovedsakelig baserte meg på å bruke kvalitative intervjuer som verktøy for 

å hente inn de dataene som ville være nødvendig for å besvare oppgavens forskningsspørsmål. 

Hva gjelder teoretisk rammeverk fant jeg det i dette tilfellet hensiktsmessig å utarbeide dette 

ved å basere meg på teorier om nettverk, herunder særlig konseptene om svake bånd og 

strukturelle hull, og regionale innovasjonssystemer som de mest sentrale. 

 

7.1 Betydningen av det regionale nettverket Eventyrsmak for medlemmenes  
arbeid med innovative aktiviteter  

 

Basert på utførelsen av det tidligere nevnte casestudiet og ved å sette empirien som jeg innhentet 

gjennom dette opp mot oppgavens teoretiske rammeverk la jeg i sin tur grunnlaget for å besvare 

oppgavens forskningsspørsmål. I dette underkapittelet vil jeg nå vise til det mest grunnleggende 

ved besvarelsen av dette spørsmålet ved å trekke noen konklusjoner. 

 

Forskningsspørsmålet mitt var som følger: 

 

Hvilken betydning, og eventuelt på hvilken måte, har det regionale nettverket Eventyrsmak for 

nettverksmedlemmenes arbeid med innovative aktiviteter? 

 

Her fant jeg ut at informantene har en forståelse av innovasjon som bygger på at dette er en 

kontinuerlig prosess som ofte krever en eller annen form for samhandling på tvers av 
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organisatoriske skillelinjer, og at det i tillegg til dette er noe som gjør seg gjeldende på ulike 

ikke-uavhengige områder. Dette var igjen noe som ledet til at jeg kunne slå fast at informantenes 

forståelse av innovasjon virket å samsvare godt med den som jeg hadde lagt til grunn for dette 

studiet. 

 

Hva gjelder behovet for samhandling kunne jeg videre også avdekke at det har eksistert helt 

siden opprettelsen av nettverket, at det er av en slik art at det innehar relevans for ulike 

innovasjonsrelaterte områder, at det både kan og bør ses i sammenheng med konteksten der 

dette utspiller seg, og at det er viktig å være bevisst over hvilke muligheter og utfordringer som 

knytter seg til den organisasjonsformen som man har valgt å satse på. 

 

Relatert til dette kunne jeg videre vise til at den forholdsvis utbredte oppfatningen om at 

nettverk har en sentral betydning for innovasjon og entreprenørskap er noe som også stemmer 

godt overens med betydningen av nettverket Eventyrsmak, og at det var mulig å karakterisere 

Eventyrsmak som et formelt regionalt nettverk tuftet på langsiktig samarbeid og der geografisk 

nærhet bidrar til å opprettholde et delt fellesskap, eller eventuelt som et sektorielt nettverk der 

ulike aktører fra samme sektor samarbeider om å opprettholde medlemmenes konkurranseevne 

basert på felles utviklede innovasjoner. 

 

Når det kommer til hvordan samhandlingen i nettverket Eventyrsmak konkret utspiller seg viste 

jeg i sin tur til betydningen av aktører som innehar en slags rolle som megler og der de i kraft 

av denne rollen, og den sosiale kapitalen som en slik rolle medfører, muliggjør opprettelsen av 

ikke-overflødige bånd som strekker seg over strukturelle hull i den sosiale strukturen. Dette var 

igjen et forhold som jeg kartla gjennom å gjøre rede for fire konkrete former for innovativt 

utbytte som på en eller annen måte kan knyttes til deltakelsen i nettverket Eventyrsmak, og i 

sammenheng med dette kom det blant annet også fram at ingen aktører hadde innehatt rollen 

som megler mer enn en gang.  

 

Utover det som har blitt nevnt i forrige avsnitt kom det videre fram at arbeidet med innovative 

aktiviteter har vært såpass preget av samhandling og gjensidig avhengighet at jeg så det som 

nødvendig å redegjøre for hvorfor man burde forstå dette med bakgrunn i et enda tydeligere 

systemperspektiv. Kort oppsummert viste jeg i dette tilfellet til at er mulig å forstå de innovative 

aktivitetene i nettverket Eventyrsmak ut i fra en syntetisk kunnskapsbase og som del av et 

regionalt nettverksbasert innovasjonssystem. Dette var noe jeg begrunnet med utgangspunkt i 
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hvordan nettverksmedlemmene baserer seg på å ta i bruk allerede eksisterende kunnskap for å 

løse foreliggende problemer, og at de hovedsakelig tilegner seg denne kunnskapen gjennom 

samhandling med en rekke ulike aktører. I tillegg til dette begrunnet jeg det også med at den 

aktuelle samhandlingen kan kjennetegnes av interaktive læringsprosesser som er forankret i en 

bestemt region, og i et system som i stor grad preges av å være planlagt ut i fra et ovenfra-og-

ned-perspektiv. 

 

Eventyrsmak er et nettverk som har hatt betydning for ulike former for innovativt utbytte, og i 

denne oppgaven har jeg særlig gjort rede for fire slike former. Gjennom dette har jeg blant annet 

vist til at informantene kan knytte ulike typer innovasjon til sin deltakelse i nettverket, og mer 

konkret dreide det seg her om organisatorisk innovasjon, produktinnovasjon, prosessinnovasjon 

og markedsinnovasjon. I den grad en type innovasjon kan sies å ha vært mer framtredende enn 

andre knyttet til nettverksdeltakelsen i Eventyrsmak må dette være produktinnovasjon, og det 

er videre tilknyttet innovasjon på dette området at jeg finner størst betydning av forhold mer 

eller mindre helt utenfor nettverket. Hva angår dette med ulike typer innovasjon er det uansett 

verdt å minne om at både jeg og informantene oppfatter disse områdene som ikke-uavhengige, 

og at det som en følge av dette ofte kan være vanskelig å med hundre prosent sikkerhet definere 

en konkret innovasjon som et utslag av den eller den innovasjonstypen. 

 

Av det som har blitt nevnt om strukturelle hull og betydningen av aktører som innehar en slags 

rolle som megler kan man se at Eventyrsmak er et eksempel på et nettverk der aktørens 

posisjoner er av stor betydning for nettverkets evne til å generere innovasjoner, og gjennom 

dette har selvfølgelig disse posisjonene også betydning for nettverksmedlemmenes arbeid med 

innovative aktiviteter. Det jeg derimot ikke finner noen eksempler på er at disse posisjonene er 

av en slik art at de generer noen særlig form for individuelt utbytte for den enkelte megler isolert 

sett. Dette kan ha en form for sammenheng med at det var ulike aktører, hvorav kun en var 

produsent, som innehadde rollen som megler i hvert av de fire eksemplene på former for 

innovativt utbytte, og at de innovasjonene som kan knyttes til deltakelsen i nettverket stort sett 

har gavnet alle medlemmene, uavhengig av hvem som var megler eller hvem som la ned mest 

arbeid i form av å opptre som ildsjel i den kontinuerlige utviklingen av de ulike innovasjonene. 

 

7.2 Implikasjoner av forskningen  
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Gjennom denne oppgaven har jeg bygget opp under tidligere teorier som ser innovasjon som 

en kontinuerlig prosess preget av samhandling på tvers av organisatoriske skillelinjer, og som 

et fenomen som gjør seg gjeldende på flere ulike områder. Relatert til dette kunne jeg også 

bygge opp under den forholdsvis utbredte oppfatningen om at nettverk har en sentral betydning 

for innovasjon og entreprenørskap, og gjennom dette viste jeg videre til at det er mulig å forstå 

den betydningen som et regionalt matnettverk har for medlemmenes arbeid med innovative 

aktiviteter med bakgrunn i teorier om strukturelle hull og regionale innovasjonssystemer. Her 

bygget jeg for øvrig også opp under Burts forståelse om at strukturelle hull bør ses som årsak 

og svake bånd som et korrelat. 

 

Ved å gjennomføre dette studiet har jeg også svart på ulike behov for mer forsking. Dette er 

noe som jeg har gjort gjennom å blant annet bidra med mer kunnskap om hvordan man kan 

etablere og utvikle vellykkede nettverk for lokalmatsprodusenter, og ved å utføre en studie av 

et horisontalt samarbeidsnettverk har jeg også bidratt til en bedre forståelse av hvordan 

småskalaprodusenter av lokalmat benytter eksterne relasjoner når de jobber med innovasjon. 

 

7.3 Begrensinger med forskningen  
 

Utover det som har blitt nevnt knyttet til validitet og reliabilitet i oppgavens metodekapittel er 

studiet av kun ett case en åpenbar begrensning med denne forskningen. Dette er noe som igjen 

henger sammen med at det ofte vil ligge betydelige analytiske fordeler i å studere flere case 

(Yin, 2014, s. 64). På tross av dette valgte jeg altså likevel å studere ett case, og grunnen til at 

jeg valgte å gjøre dette finner vi i at jeg hadde begrenset med tid til rådighet, og at jeg på 

bakgrunn av dette valgte bort et forskningsdesign som trolig ville gått ut over formålet mitt om 

å utforske så dyptgående nyanser som mulig både ved nettverket og de kontekstuelle faktorene 

som påvirker og forklarer det. 

  

7.4 Forslag til videre forskning 
 

Som en konsekvens av at jeg fant det formålstjenlig å begrense meg til å undersøke bare ett 

case i dette studiet, og at betydningen av regionale matnettverk for nettverksmedlemmenes 

arbeid med innovative aktiviteter er et fenomen som det har blitt forsket forholdsvis lite på fra 

før. Ville det ha vært meget hensiktsmessig om det ble gjennomført flere casestudier der man 

undersøker hvordan man kan etablere og utvikle vellykkede regionale nettverk for 
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lokalmatsprodusenter, og/eller hvordan småskalaprodusenter av lokalmat benytter eksterne 

relasjoner, for eksempel ved å gå inn i ulike nettverk, når de jobber med innovative aktiviteter.  
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