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FÖRORD GODA EXEMPEL STEG 1
Under 2012 och 2013 sammanställer Winnet Sve- kunskap och erfarenheter. Vi hoppas att detta
rige ett antal av alla goda exempel från våra med- material också kommer att användas för lärande
och strategiskt påverkansarbete för
lemmars arbete. Detta sker i två de”Winnet Sverige är
att säkerställa att genusperspektilar där denna dokumentation är den
pådrivande
för
en
vet implementeras i den nationella
första. Detta är en del i vårt arbete
jämställd tillväxt
strategin för regional tillväxt och
att synliggöra den metodutveckling
där
kvinnor
ges
i kommande EU-Strukturfondsprosom sker inom resurscentraorganimöjlighet att delta i
gram 2014–2020.
sationen i samarbete med nationella,
regionala och lokala aktörer.
samhällsutvecklingen
Nu fortsätter vi arbetet med Goda
på lika villkor.”
Exempel steg 2, som inkluderar en
Tillsammans med våra medlemmar
vetenskaplig genusanalys och komlyfter vi fram några Goda Exempel
som resurscentra själva har ansett varit fram- mer att presenteras vid en nationell kunskapsgångsrika. Fokus vid inhämtning av dessa me- konferens i mars 2013. Dessa båda delar tillsamtoder och resultat under 2012 har varit våra mans är tänkta som ett stöd för resurscentras
medlemmars egen röst. På detta sätt vill Winnet deltagande i genomförandet av de regionala
Sverige bidra till synliggörandet av resurscentras handlingsplanerna för jämställd tillväxt.
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Inledning
WINNET SVERIGE

utgå ifrån de behov och förutsättningar som
finns nationellt, regionalt eller lokalt. Genom
starka nätverk och kunskapsdrivet arbete kan
Resurscentra för kvinnor strategiskt påverka för
ökad jämställdhet i regionernas tillväxtarbete,
att kvinnor och män har lika villkor och samma
förutsättningar i samhällets utveckling.

Winnet Sverige (f.d. NRC, Svenska Riksförbundet
Nationellt ResursCentrum för kvinnor) är en ideell
förening som bildades i december 1999. Winnet
Sveriges uppgift är att genom samordning och
stöd till kvinnors regionala och lokala resurscentra och nätverk verka för:

Inom ramen för uppdraget Resurscentra för kvinnor bedrivs ett strukturpåverkande arbete. Våra
medlemmar driver dessutom projekt för att te x
främja kvinnors entreprenörskap och företagande. I denna skrift presenteras verksamheter med
finansiering från skiftande program och uppdrag.

• att kvinnor tar sin del av samhällets resurser i
anspråk
• att kvinnors kompetens tas tillvara i samhället
• att kvinnors och mäns insatser värderas lika
Winnet Sverige bedriver opinion och sprider
kunskap om kvinnors livssituation. Organisationen ska genom att påverka och samarbeta med
organisationer och myndigheter nationellt och
internationellt verka för ett samhälle där kvinnors
möjligheter, rättigheter och skyldigheter tas
tillvara. Winnet Sverige ska verka för att kvinnor
deltar på lika villkor i den demokratiska samhällsutvecklingen. Det gäller framförallt inom regional
tillväxt och utveckling och entreprenörskap och
innovativa miljöer, kompetensförsörjning och
ökst arbetskraftsutbud, tillgänglighet, strategiskt
gränsöverskridande samarbete och landsbygdsutveckling. Att verka för att kvinnor och män
har lika villkor att påverka samt att en jämn
könsfördelning av makt och inflytande uppnås
i samhället på nationell, regional och lokal samt
europeisk nivå, är även det viktiga delar i Winnet
Sveriges verksamhet.

Resurscentra kan vara organiserade på olika sätt
till exempel som ekonomiska föreningar, ideella
organisationer eller som självständiga delar
knutna till exempelvis Regionförbund eller Länsstyrelser. Gemensamt för samtliga Resurscentra
är dock stort fokus på samverkan, samarbete och
gräsrotsperspektiv.
Genom samarbete med högskolor och universitet, regionala såväl som lokala offentliga aktörer
såsom t ex regionförbund, kommuner och
länsstyrelser, arbetsförmedlingar, privata aktörer,
som näringslivet och andra ideella aktörer och
genusforskare har Resurscentra en stor plattform
för att nå ut brett i samhället. Resurscentra är
en betydelsefull aktör för att säkerställa kvinnors
deltagande på lika villkor och för en jämställd
hållbar tillväxt och utveckling i Sveriges regioner.
Ledord för arbetet är: ”Samarbete i partnerskap
och nätverk inom tematiska områden för regionala innovationer och utveckling.”

Resurscentra för kvinnor
En grundtanke med Resurscentra för kvinnor är
att insatser och aktiviteter som genomförs ska
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Tillväxtverkets program 2010–2012

Insatsområden och kontext

Mellan 2010–2012 har Tillväxtverket administrerat programmet Resurscentra för kvinnor som
därmed har ett nationellt uppdrag att arbeta
inom fem insatsområden:

Entreprenörskap och innovativa miljöer
Innovation, entreprenörskap och kluster och
inkubatorer är begrepp som flitigt används i
såväl nationellt som regionalt och lokalt tillväxtarbete. Mycket pengar satsas från regeringen för
att öka företagande och främja innovation, för att
i längden öka tillväxten. Studier som gjorts visar
dock på att dessa satsningar inte fördelas jämställt. På inkubatorverksamheter runt om i landet
är endast 15 procent av de som utvecklar och
startar företag kvinnor och på entreprenörskapsutbildningar på högskolor och universitet utgör
kvinnorna inte mer än 22 procent av deltagarna.1

• Entreprenörskap och innovativa miljöer
• Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud
• Tillgänglighet
• Strategiskt gränsöverskridande samarbete
• Landsbygdsutveckling
Målen för respektive område presenteras
närmare under beskrivningen av insatsområdena
nedan.

Detta kan förklaras med att innovationssatsningar
traditionellt sett riktas mot redan mansdominerade branscher som industri och teknik medan
exempelvis kreativa näringar och vård och omsorg knappast går att hitta alls bland innovationssatsningarna. Inom tjänstesektorn drivs 28
procent av företagen av kvinnor medan motsvarande siffra inom industrisektorn är endast
6 procent.2 Kvinnorna finns alltså i väldigt låg
utsträckning i de branscher som det satsas mest
på vad gäller innovation och entreprenörskap
och en stor tillväxt – och innovationspotential
tappas därmed.

Goda exempel
Tanken med denna publikation är att lyfta fram
goda exempel på Resurscentras arbete från hela
landet. En del från regional nivå, andra från lokal
eller nationell – men alltid från verksamhetens
egna perspektiv!
För att hitta exemplen frågade vi via mail alla
som jobbar inom Resurscentra vad de själva
ville lyfta fram från sin verksamhet, vad de var
riktigt stolta över eller vad som fungerat extra
bra. Svaren och exemplen kom in från norr till
söder och vi har sammanställt dem här. En del
har valt att lyfta en enskild aktivitet, andra har
beskrivit ett projekt eller kanske en arbetsmodell
som man tycker fungerat bra. Resultatet av sammanställningen ger en levande bild av verksamheten runt om i landet. Förhoppningen är att
samlingen av exempel ska vara en inspiration för
Sveriges alla Resurscentra för kvinnor, men också
ett material som ytterligare stärker Resurscentras
roll och visar bredden av arbetet.

Tillväxtverket har formulerat följande mål inom
insatsområdet:
• Inom de regionala prioriteringarna synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors
inflytande.
• Innovativa miljöer och kluster utvecklas eller förändras utifrån kvinnors kompetenser,
erfarenheter och intressen.
• Möjligheterna för kvinnor att verka och utvecklas som innovatörer och entreprenörer
förbättras

___________________________________________________
1 Akademiskt nyföretagande: inkubatorer och entreprenörsutbildning för kvinnors företagande, Vinnova, Högskolan Halmstad
2 Kvinnors och mäns företagande – Företagens villkor och verklighet 2012. Tillväxtverket
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Kompetensförsörjning och ökat
arbetskraftsutbud

Tillgänglighet
En av de stora utmaningarna för Sverige och
resten av EU är kompetensförsörjning. De branscher som är mest könsuppdelade t.ex. vårdoch omsorg och IT står inför stora utmaningar,
arbetskraften räcker helt enkelt inte till och det
råder brist på arbetstagare med rätt kompetens.
IT- branschen och andra kunskapsintensiva
branscher är viktiga framtidsbranscher i Sverige.
Digitaliseringen av samhället är också, precis
som infrastruktur, boendemiljö och kommunikationslösningar i stort, en fråga om tillgänglighet
och demokrati. Hela befolkningen behöver vara
delaktig i utvecklingen inom området och både
kvinnor och män ska kunna ta del av de möjligheter som finns.

Sverige har en av världens mest könssegregerade arbetsmarknader, till viss del på grund av
att vi har en jämförelsevis stor andel kvinnor på
arbetsmarknaden. Det är dock inte den enda
förklaringen – att endast 72 av Sveriges samtliga 355 yrken har en jämställd könsfördelning
kan enligt forskning kopplas samman med hur
arbetsmarknaden sett ut historiskt och med
normer och traditioner för val av studier och yrke.
Flickor och pojkar, kvinnor och män väljer inte
väg i livet utefter sina förutsättningar utan styrs
till stor del av förväntningar och normer. Kvinnor
återfinns till stor del i den offentliga sektorn, män
i den privata. Dessa val får även följder för fördelningen av pengar och makt i samhället:

Bristen på IT specialister hämmar redan idag tillväxten och framtiden ser dyster ut då endast ca
20 % av de studerande på landets IT-utbildningar
är kvinnor och antalet examinerade kvinnor
inom IT-utbildningar har till och med minskat
med tio procentenheter från år 2000 fram till
2010.5

• Kvinnor tjänar i snitt 14,1 % mindre än män,
eller ca 60 000 kr om året.3
• Av Sveriges börsnoterade företag saknar 40 %
helt kvinnor i sina styrelser.
• I 97 % av styrelserna för samtliga börsnoterade
företag sitter en man på styrelseordförandestolen.4

Målen för Tillväxtverkets program Resurscentra
för kvinnor inom området tillgänglighet är därför
att:

Tillväxtverket har formulerat tre övergripande
mål som Resurscentra för kvinnor runt om i landet jobbar med för att bidra till förbättring:

• Synliggöra och sprida kunskap om jämställd
planering av samhället

• Inom de regionala prioriteringarna synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors
inflytande.

• Arbeta för att visa beslutsfattare lokalt och
regionalt vikten av att utgå ifrån ett genusperspektiv inom IT och teknik

• Nya möjligheter till kompetens- och karriärutveckling för kvinnor skapas.

• Påvisa vinster och möjligheter som uppnås
genom ett integrerat genusperspektiv inom
IT och teknik.1

• Arbetskraftens rörlighet mellan kvinnodominerade och mansdominerade sektorer ökar.

___________________________________________________
3 Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Medlingsinstitutet
4 Styrelseordförande och verkställande direktör i börsföretag 2009-2010. SCB – På tal om kvinnor och män 2010
5 Uppföljning av handlingsplanen jämställd IT – utveckling för ökad tillväxt, Tillväxtanalys 2012
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Strategiskt gränsöverskridande
samarbete

utsträckning främjar regionens tillväxt och
utveckling tar hänsyn till kvinnors villkor.

Kraven på att integrera jämställdhet i såväl regionalt tillväxtarbete som i näringslivet generellt är
höga i Sverige.

• Samverkan och kunskapsutbyte över
nationella och regionala gränser mellan
resurscentra och organisationer som arbetar
med liknande frågor ökar.

Regeringen skrev i sin Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt 2012–2014 att de i regionala styrdokument framöver kommer ”… tydliggöra att de aktörer som samordnar det regionala
tillväxtarbetet är ansvariga för att jämställdhet
är en naturlig del i alla beslut, program och
strategier som tas och utarbetas och genomförs
i tillväxtarbetet.”6 Enligt diskrimineringslagen
ska arbetsgivare med 25 anställda eller fler vart
tredje år upprätta en skriftlig jämställdhetsplan.

Landsbygdsutveckling
Jordbruksverkets statistik visar att för varje
hundralapp som delas ut i företagsstöd från
Landsbygdsprogrammet går endast 13 kronor till
kvinnor och LRF:s studie Den osynliga entreprenören visar att kvinnor saknas i statistiken som
företagare och entreprenörer inom de gröna
näringarna. Mannen i hushållet står ofta som
huvudägare och är den som tar ut inkomst för arbetet på lantbruk och kvinnans arbete definieras
därmed som ”icke-ekonomiskt”.

Resurscentra har idag en självklar roll som
samarbetspartner i arbetet för ökad jämställdhet
i lokalt, regionalt och nationellt tillväxtarbete.
Samverkan är A och O för jämställdhetsarbetet,
för att dra lärdom av varandras erfarenheter
och kunskaper. Resurscentra runt om i landet
samarbetar med kommuner, regionförbund,
länsstyrelser såväl som näringslivsorganisationer,
akademin och ideella organisationer.
Tillväxtverket formulerar målen om gränsöverskridande samarbete på följande sätt:

Landsbygdspolitiken i Sverige täcker ett flertal
områden såsom; jordbruk, skogsbruk, fiske,
rennäring, trädgårdsnäring, djurskydd, livsmedel
samt högre utbildning och forskning inom de
areella näringarna. Kraven på, och behovet av
att jämställdhetsintegrera arbetet med landsbygdsutvecklingen är från regeringshåll tydliga.
Jämställdhet är identifierat som en överlevnadsfaktor för landsbygden.7

• Inom de regionala prioriteringarna synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors
inflytande.

• Inom de regionala prioriteringarna synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors
inflytande.

• Gränsöverskridande lösningar för viktiga
samhällsfunktioner utgår från både kvinnors och mäns behov, erfarenheter och
intressen.

• Kvinnors organisering på landsbygden
stärks. I denna organisering ska arbetet för
landsbygdens utveckling vara centralt.
• Resurscentras arbete inom övriga insatsområden sker utifrån ett landsbygdsperspektiv.

• Prioriteringar av och attityder till vilka företag och andra aktörer som genom strategiskt gränsöverskridande samarbete i störst

Sara Olsson
Verksamhetsledare Winnet Kalmar Län

___________________________________________________
6 Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt, Regeringen 2012-03-08
7 Att välja jämställdhet – Regeringsuppdrag att utreda och beskriva förekomsten av ett jämställdhetsperspektiv i det regionala
tillväxtarbetet. Tillväxtverket
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Winnet norrbotten
Winnet Norrbotten är en aktör
att räkna med, speciellt i och med
verksamhetsbidraget!

Winnet Norrbottens mål är att nå en samsyn
och en gemensam arbetsstrategi i länet för hur
jämställdhetsarbetet ska bedrivas i framtiden.
Winnet Norrbottens aktiviteter och insatser
kompletterar det arbete som sker i regionen av
regionala och lokala aktörer som en viktig del i
att skapa attraktiva livsmiljöer i Norrbotten.

Winnet Norrbotten arbetar med fokus på att
skapa samarbeten, de vill vara en kompletterande aktör i regionens tillväxtarbete. De samlar
samarbetspartners och testar idéer innan de
påbörjar något. De ser detta som ett framgångsrikt koncept då de ofta får många med sig.

Regional samverkan och gemensamt arbete
är viktigt för att nå ökad tillväxt och Winnet
Norrbotten samverkar inom alla områden och
på alla nivåer lokalt, regionalt, nationellt och
internationellt

”Vi vill vara katalysatorn i länet. Vi vill vara en
genomförare och komplement till den ordinarie
verksamheten!”

Winnet Norrbottens styrka är: Vi har kunskap!
Vi har kompetens och vi är professionella!
Säger Pia Ramirez Måård, Ingela Uvberg Nordell
och Birgitta Lundström som arbetar på det regionala resurscentrat Winnet Norrbotten.

Winnet Norrbotten tog i början av 2011 kontakt
med kommunalråden i samtliga 14 kommuner
och bad om en träff för att informera om verksamheten och diskutera en samsyn för jämställdhet i länet. Av 14 kommuner har de träffat
11 kommunalråd och i de andra kommunerna
tjänstemän i kommunledningen. De har också
kartlagt hur man arbetar med jämställdhetsfrågan i kommunerna. De hoppas att de så småningom gemensamt kan ta fram en handlingsplan för jämställdhet i länet och i kommunerna.
De samtal och diskussioner Winnet Norrbotten
haft med kommunerna har varit tydliga och
positiva och de känner att det finns en ingång
för framtida samarbete och implementering.

Winnet Norrbotten har med verksamhetsbidraget 2010-2012 vårdat och utvecklat redan
upparbetade relationer med strategiska samarbetsaktörer. Genom tidigare arbete i det regionala resurscentrat finns de redan med i många
partnerskap där resurscentra bör finnas med.
De har rest runt i länet och informerat regionala
samarbetsaktörer om sitt regeringsuppdrag,
verksamhet och verksamhetsbidraget. De har
haft artiklar i tidningen och man har sett att
detta gemensamt har skapat uppmärksamhet
och intresse för dem som organisation.
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Regionala utvecklingsstrategin – RUS

jämställdhetsstrategi för Norrbottens län. Sedan
lanserades den nationella strategin för jämställd
regional tillväxt och Länsstyrelsen i Norrbotten har nu uppdraget att ta fram den regionala
handlingsplanen.

Winnet Norrbotten har varit involverade i alla
steg tillsammans med Länsstyrelsen i framtagandet av RUS. För att få fram innehåll har man
tillsammans genomfört Swotanalys (värdering
av styrkor, svagheter, möjligheter och hot) och
dialogseminarier. Winnet Norrbottens yttersta
ansvar har varit att säkra jämställdhetsperspektivet. Resultatet är en stor skillnad från tidigare
RUP.

Winnet Norrbotten har tillsammans med forskare från Luleå tekniska universitet tagit fram
Rapporten ”Företagande i Norrbotten och tillgång
till offentlig finansiering – är genus en faktor?”
samt en kartläggning av chefsbefattningar i
Norrbotten ”Kvinnors karriärvägar i Norrbotten–
strategier och brandväggar.”

Regionala handlingsplanen för
jämställdhet

”Det är viktigt att hitta vägar så man kan arbeta med ett praktikerperspektiv tillsammans
med de teoretiska perspektiven!”

Winnet Norrbotten har samlat bl a kvinnliga politiker i länet och tillsammans med dem påbörjat
ett arbete för framtagande av en gemensam

Winnet Norrbotten
Pia Ramirez – Måård/Ingela
Uvberg Nordell
norrbotten@winnet.se
www.norrbotten.winnet.se
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KLÖVER DAM, ÖRNSKÖLDSVIK
KompetensTrappan

Nätverket KlöverDam i Örnsköldsvik består av
kvinnor som driver företag eller som verkar företagsfrämjande företrädesvis inom Örnsköldsviks
kommun. Nätverket är organiserat som en ideell
förening och dess syfte har ända sedan starten 1997 varit att stärka kvinnors företagande.
Nätverket är branschöverskridande. Klöver Dam i
Örnsköldsvik ingår som en aktiv part i det regionala samarbetet i Winnet Västernorrland.

Klöver Dam har under åren 2008- 2011 drivit
projektet Komptenstrappan i tre på varandra
följande projekt. Projekten har haft Företagarna
i Örnsköldsvik som projektägare och medfinansierats bland annat av LRF Västernorrland,
Länsförsäkringar Västernorrland och Swedbank.
Konceptet har också använts i Sollefteå och
Härnösand.

Aktiviteter sedan starten:

Steg 1

• Temaluncher med nätverksbyggande

Projektet innehöll seminarier med fokus på ledarskap och kommunikation. Mellan seminarierna
blev det hemuppgifter och arbete i skuggstyrelser. 70 företagare i Örnsköldsvik, har deltagit
under 2008–2009.

• Workshops och kompetensutveckling inom
ekonomi, marknadsföring, Karriärplanering,
kommunikation med mera.
• Projektet KompetensTrappan har genomförts
med fyra program för affärsutveckling.

Steg 2

• Mentorprogram och kontakter med andra
nätverk.

Genomfördes under hösten 2010 och våren
2011. Då satte man samman grupper med
gruppmentorer som representerade olika finansiärer och genomförde seminarier med fokus på
marknad och sälj.
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Steg 3

”Synlighet, framför allt i media (…) Ger en
självkänsla till hela gruppen att kvinnors
företagande blir mer synligt. Ger också kunskap om hur media tänker och vana att möta
journalister” (Deltagare i KompetensTrappan, ur
dokumentationen)

Under hösten 2012 pågick en uppföljning
med namnet ”Nästa steg – affärsutveckla” där
seminarierna kompletterades med möjlighet till
individuell rådgivning.
Liksom Winnet Västernorrland är Klöver Dam
duktiga på att lyfta sin verksamhet och sina
projekt i media. Detta är en av verksamhetens
framgångsfaktorer.

KLÖVERDAM ÖRNSKÖLDSVIK
Ann Holst
ann@annholst.se
www.kloverdam.org

11

Winnet Västernorrland
Winnet Västernorrland 2010-2012 arbetar
för att, med gemensamma krafter och hög
kompetens när det gäller genus och jämställdhet, förändra och utveckla förutsättningarna för företagandet i länet!

Utöver resurscentraarbete med fokus på entreprenörskap med ett landsbygdsperspektiv så
koordinerar de LRF jämställdhetsakademi och
koordinerar nätverket Ambassadörer för kvinnors
företagande i Västernorrland.

Winnet Västernorrland består idag av tre lokala
nätverk med företagande kvinnor och

Winnet Västernorrland har det senaste året blivit
en legitim aktör i regionala sammanhang och
finns med i arbetsgrupper på regional nivå som
tar fram bland annat RUS och handlingsplanen
för jämställd tillväxt. Det senaste verksamhetsåret
har man tagit fram ett antal rapporter och bland
annat analyserat fördelningen av företagsstöd.
Rapporten togs väl emot i länet.

kvinnor på ledande positioner i Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik och två anställda på ett
regionalt kontor. Man har bildat ett partnerskap
med företagsfrämjande institutioner i länet samt
en referensgrupp med nätverk från de övriga
kommunerna i Västernorrland.
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Vid alla aktiviteter och offentliggörande av
rapporter skriver man pressmeddelanden och
använder dagligen sociala medier som Facebook
och Twitter.

Med kunskap, kompetens, erfarenheter och
analys vet vi vad vi talar om!
Ett sätt att samla in erfarenheter, frågor och
behov från företagare i länet är att anordna
mötesplatser med information och dialog. Winnet Västernorrland har turnerat i länets samtliga
kommuner med information om företagsstöd
och kring innovativt arbetssätt.

En tjänst som heter NewsDesk används i mediaarbetet. Där kan tidningar och annan media
hämta upp artiklar och pressmeddelanden.
Strategin att använda både sociala media och
traditionell media har gett resultat, det är oftare
reportage om Winnet Västernorrlands aktiviteter,
de har blivit intervjuade i radio och har även
blivit uppmärksammade i det nationella radioprogrammet Ekot.

Mötesplatserna och den uppsökande verksamheten ger legitimitet både gentemot företagande kvinnor och gentemot andra aktörer i länet.
Det har dessutom gett bra uppmärksamhet i
media.
Mediastrategin har varit att arbeta med sitt
varumärke internt för att sen stärka det externt.

Winnet Västernorrland
www.vasternorrland.winnet.se
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Winnet Sundsvall
satoriskt finns hos Samhällsbyggarna i Sundsvall.
Genom sitt nätverk kan man skapa vad som
behövs just nu och forma arbetet och projekt
baserat på behovet hos målgruppen.

Winnet Sundsvall är en del av samarbetet i Winnet Västernorrland.
De driver egna projekt i Sundsvall och Timrå
kommun med fokus på företagande kvinnor, i
nära samarbete med respektive kommun i länet.
De är organiserade som ett nätverk som organi-

Winnet Sundsvall ger ett mervärde till sina
medlemmar genom att de nyttjar projektme-
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har ökat sin omsättning och utvecklat sin affärsidé. För att utbildningspaketen ska motsvara
målgruppens behov av kompetensutveckling
kartlägger man företagens ägare och anställda.

del och då framför allt från Europeiska Socialfonden. Det man genomför i dessa projekt är
utbildningspaket för kvinnor som driver företag.
Winnet Sundsvall kan på så sätt både på kort och
lång sikt öka tillväxten i kommunen och länet
och bidra till att kvinnor som driver företag ökar
lönsamheten i sina verksamheter

Det mest lyckosamma projekt man genomfört handlade om avancerad affärscoachning,
marknadsföring och PR, ekonomi och bokföring
samt avancerade grafiska program. Deltagarna
använde sina egna verksamheter som ”kursmaterial”

Effekter från projekten kan man se genom att
flera av de som deltagit i specifika utbildningar

Kärnan i Winnet Sundsvalls utbildningsprojekt
är att sammanföra människor och kompetenser
som ska skapa en nytta och mervärde för den
enskilde företagaren och dennes verksamhet.
Arbetet har lett till att ett koncept håller på att
ta form inom strategiskt nätverkande – leda till
affärer. Alla inom nätverket kommer att erbjudas utbildning i detta samt att nätverksledarna
kommer att bli proffs på att leda aktiviteterna, en
form av kvalitetssäkring av verksamhet.
Winnet Sundsvall arbetar också för att få igång
livskraftiga företag som drivs av kvinnor på
landsbygden, bl.a. genom ett Leaderprojekt.

Winnet Sundsvall
Lena Schmidt
sundsvall@winnet.se
www.tsundsvall.winnet.se
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Iris Lokalt Resurscentrum
Iris LRC startade våren 2009 projektet HälsingeHänder som syftade till att kvinnor som driver
företag inom branschen konst och konsthantverk skulle träffas och stärkas, öka konkurrenskraften för företagen samt bilda nätverk. Iris LRC
genomförde i projektet kommunvisa träffar med
kompetensutvecklande insatser och åkte på
inspirationsresa. Projektavslut bestod i att deltagarna tillsammans genomförde en utställning av
sina alster hösten 2009.

IRIS Lokalt Resurscentrum är en ideell förening
vars övergripande mål är att:
• Vara ett lokalt resurscentrum för kvinnor
• Verka utifrån kvinnors behov och förutsättningar
• Tillvarata och sprida kvinnors kompetenser
och livserfarenheter
• Samla kvinnor för utveckling, utbildning, stöd
och stimulans
Genom åren har man drivit projekt med fokus
på entreprenörskap och kvinnor och haft projekt
både med medel från resurscentraprogrammet
och från främja kvinnors företagande.

HälsikeHänder
Efter projektets slut lever nätverket vidare men
med namnet HälsikeHänder. Nätverket är till för
samma målgrupp och verkar nu både i Hälsing-
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land och i Gästrikland. Drivkraften i nätverket är
att ta fram och genomföra utställningar tillsammans. Deltagarna driver egna företag inom
branschen som är definierad i en vid bemärkelse
där alla har olika typer av verksamhet.

Fram till dags dato har nätverket arrangerat fyra
utställningar, en per år.
I nätverket pågår hela tiden diskussioner om
organisationsform, verksamhetsutveckling, medlemsantal, framtiden mm.

Nätverket är löst organiserat med en samordnare
och arbetsgrupper, framförallt en utställningsgrupp. Man kan säga att den gruppen fungerar
som en informell styrelse då kärnan i nätverket är
att anordna utställningar. Viktigare beslut fattas
dock på medlemsmöten.

Iris Lokalt
Resurscentrum
Lena Åkerlind
lena.akerlind@soderhamn.com
www.irissoderhamn.com
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WINNET GÄVLEBORG
Partnerskapssamverkan

Winnet Gävleborg har sedan 2000 fungerat
som ett regionalt resurscentra i Gävleborgs län.
Fokus i deras arbete har alltid varit att arbeta
med den könsuppdelade arbetsmarknaden med
syfte att påverka strukturen, utifrån ett jämställdhetsperspektiv, med särskilt fokus på kvinnors
villkor och förutsättningar. De har drivit flera projekt med väldigt lyckade resultat och framförallt
RuTa Fem som startade med en fas 1 år 2005 och
avslutades i en fas 3, år 2009.

I RuTa Fem utvecklades ett partnerskap bestående av resurscentra och offentliga aktörer
med ansvar för den regionala utvecklingen i
Gävleborg. Fokus var att få in jämställdhetsfrågan
i det regionala tillväxtarbetet. Partnerskapet
lever vidare idag i ett Partnerskap för jämställdhet i Gävleborg. I partnerskapet ingår förutom
Resurscentra, offentliga aktörer med ansvar för
den regionala utvecklingen i Gävleborg som t.ex.
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Region Gävleborg, Länsstyrelsen, Högskolan i
Gävle och Landstinget Gävleborg.
Winnet Gävleborg har som arbetshypotes att
inte uppfinna hjulet flera gånger. De väljer att
utveckla modeller, metoder och resultat som
tidigare tagits fram.
Helena Högström, verksamhetsledare för Winnet Gävleborg säger: ”Vi förbättrar och omarbetar dem för att de ska passa in i nutiden!”

Samarbete, Genus, Arbetsmarknad
(SGA)
SGA, är ett projekt som fungerat just så. Det bygger på en metod som utvecklades redan i slutet
av 1990-talet i Sandvikens kommun och har funnits med genom Equel, och alla faser i RuTa Fem,
framförallt i delprojekt Jämställd vägledning.
Metoden handlar om hur man arbetar med
process i grupper och Winnet Gävleborg har
utvecklat och förfinat den till det som idag heter:

”Min väg till framtiden” – att arbeta
med process i grupper!
Syftet med SGA är att bidra med att ta fram ett
arbetssätt som stöttar ungdomar samtidigt som
det ger arbetsförmedlare stöd genom att öka
kunskapen om vilka verktyg och metoder de kan
använda för att vägleda unga arbetslösa kvinnor
och män utifrån ett integrerat genusperspektiv.
En framgångsfaktor är ett nära samarbete med
i just detta fall Arbetsförmedlingen som varit
involverade i alla delar av projektet. Detta har
utmynnat i nya samarbetsprojekt.
Samarbete – förtroende – leverans! Verksamhetsledaren Helena Högström anser att det är
det som är en stor del av framgången!

WINNET GÄVLEBORG
Helena Högström
helena.hogstrom@winnet.se
www.gavleborg.winnet.se

Winnet Gävleborg har på ett tydligt och
konkret sätt påverkat i strukturen för att
motverka den könsuppdelade arbetsmarknaden!
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BALTICFEM – RESURSCENTRUM
FÖR KVINNOR I NORRTÄLJE
Cykla i Roslagen

Projektet hade även som mål att involvera småföretagare och kvinnor i utvecklingen av mobiltjänster. Deltagarna valde att göra en gemensam
mobilapplikation, en turistguide, för tre länder/
regioner. I varje land fanns en arbetsgrupp
(E-team) med kvinnoägda småföretag som jobbade både med klusterbygge och med teknikutveckling. Den svenska gruppen valde att samver-

Projektet Cykla i Roslagen har sin bakgrund i
INTERREG-projektet Quadruple Helix Central
Baltic.
I Quadruple fokuserades på att bygga kluster
mellan aktörer och företagare inom turismbranschen i Roslagen, Åbo skärgård och Västra Estland.

20

Tourist. Den täcker hela Roslagen, Åboländska
skärgården och Västra Estland.

ka kring cykel och vandringsturism. Det man då
gjorde var att utveckla en applikation centrerad
kring vandrings- och cykelleder i Roslagen. Att
välja just cykelturismen var lämpligt då Roslagen
är en outvecklad cykeldestination och gruppen
hittade sin nisch där. Quadruple E-team tog fram
en helt ny cykelledskarta, gjorde åtta bokningsbara cykelpaket och en guidebok och applikation som beskriver paketen. Applikationen, som
i slutänden inkluderade hela destinationernas
samlade utbud (d.v.s. mer än bara cykel-och
vandringsleder) kom att heta Quadruple Mobi-

I projektet Cykla i Roslagen är det bästa som
gjorts hittills att fördjupa den samverkan som
initierades i Quadruple. Deltagande mikroföretag
har utvecklat och stärkt en hel gren av besöksnäringen i Roslagen, d.v.s. cykelturism. Tack vare
dem och fint samarbete med Visit Roslagen och
Roslagskommunerna ges det för andra året i rad
ut en cykelkarta (fanns inte tidigare). Samarbetet
kring en gemensam tematisk produkt är ett gott
exempel på hur man kan gå från ord till handling
beträffande samverkan och nätverkande.
Produkten ska också göras exportmogen och
tillgänglig för utländska turister. I detta skede
väljer projektet att fokusera på den holländska
marknaden.
I projektet får deltagarna tillgång till rådgivning och resurser som de annars inte hade haft
tillgång till. Man skapar ett branschnätverk –
småskaligt kluster för kvinnor som driver företag
inom turismbranschen som valt att arbeta med
cykelturismen. Inom nätverket Bike and Hike
Roslagen! delar man på kostnader för till exempel marknadsföring och producerar tillsammans
under ett gemensamt paraply.
En cykelkarta över Roslagen har nu publicerats i
två utgåvor och åtta cykelpaket finns till försäljning.

BalticFem –Resurscentrum Norrtälje
Sofia Händel
sofia.handel@telia.com
www.balticfem.com
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winnet stockholms län
NYA TAG MED OMTAG

arbetsmarknaden, med särskilt fokus på kvinnor. Gemensamt för de båda delarna var att de
ska utgöra underlag för en ”handlingsplan och
arbetsmodell för kommande insatser” Här gäller
det att ta tillvara den kunskap och kompetens
som Resurscentraorganisationen har från arbetet
med kvinnor med utländsk bakgrund och deras
svårighet att etablera sig på arbetsmarkanden.
Fokus för båda delarna har varit att se hur jäm-

Winnet Stockholms län har med stöd av
verksamhetsbidraget 2012 getts möjlighet att
närmare studera införandet av etableringslotsar,
vilket är den del av lagen 2010:197 om Etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Genom en webbenkät och fokusgrupper har man
undersökt hur de nyanlända har etablerat sig på
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Underlaget i de två aktiviteterna, kartläggning
av etableringslotsar och fokusgrupper har gett
ett bra underlag till en modell på hur man bl.a. i
storstadsregioner kan arbeta med integration ur
ett jämställdhetsperspektiv. Eftersom de har en
direkt förankring i verkligheten hos de kvinnor
som programmen berör, blir det en modell som
har en direkt koppling till målgruppen som har
den absoluta kunskapen om behovet.

ställdheten har beaktats i etableringsinsatserna
för kvinnorna och att få kvinnornas syn på deras
möjlighet att komma in på arbetsmarkanden.
I Stockholms län har 50 företag kartlagts som
lämnat anbud för genomförandet av 85 uppdrag
som etableringslotsar.
Genom den webbaserade enkätundersökningen
med kvinnor med utländsk bakgrund, som finns
inom resurscentras verksamhet och genom de
frågor som ställs i enkäten har Winnet Stockholms län samlat in svagheter och styrkor med
introduktionsprogrammet och sammanställt
detta i rapporten ”Nya tag med omtag”. Där
presenteras förslag på aktiviteter för hur man kan
arbeta vidare för att kvinnor ska få möjlighet att
etablera sig på arbetsmarknaden. Fokusgrupperna har genomförts i fyra kommuner av lokala
resurscentra som har lång erfarenhet av att
arbeta med integrationsfrågan.

För att förankra och sprida resultat i länet
anordnar Winnet Stockholms län möten med
kommunerna för att nå politiker, tjänstemän,
arbetsförmedlingen etc.
Rapport av hela arbetet ”Nya tag med omtag”
finns på Winnet Stockholms län
http://www.stockholmslan.winnet.se/

Margareta Spång, verksamhetsledare säger:
”genom fokusgrupperna med kvinnor har vi
fått intressanta svar som vi kan arbeta vidare
med. Dessutom känner kvinnorna sig sedda
och lyssnade på!”

Winnet Stockholms län
Margareta Spång
stockholmslan@winnet.se
www.stockholmslan@winnet.se
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winnet östergötland
Hittills har en jämställdhetskartläggning genomförts i Bestorp (Linköpings kommun), Malexander (Boxholms kommun), Västra Ryd (Ydre
kommun), Rega (Finspång kommun), Björsäter
(Åtvidabergs kommun), Östgöta Dal (Vadstena
kommun) och Kreativitetshuset Lyan (Ydre kommun). En rapport från Godegårds socken (Motala
kommun) förväntas även inkomma.

Under 2012 har Winnet Östergötland jobbat
intensivt med att kartlägga, analysera, påvisa och
påverka med målet att synliggöra villkoren för
kvinnors förutsättningar, i synnerhet entreprenörer och innovatörer i den regionala tillväxten.
De har genom och efter aktiviteter tagit fram
förslag på insatser för att förstärka arbetet med
kvinnors företagande i regionen. Förslagen är ett
komplement till den regionala handlingsplanen
för jämställd tillväxt och kommer att lämnas över
till Regionförbundet Östsam som ansvarar för
framtagningen av den regionala handlingsplanen för jämställd tillväxt.

Resultat:
• Mycket uppmärksamhet i media
• Nya företag startades inom livsmedelsbranschen på landsbygden
• Bestorpsdagen

Jämställdhetskartläggning – LEA

• Förslag på åtgärder i varje bygd

Lokal kunskap har tagits fram via lokala utvecklingsgrupper om hur jämställdhet inom entreprenörskap på landsbygden i Östergötland ser
ut. Arbetet har skett på så sätt att tio bygdegrupper från tio olika kommuner har försetts med en
så kallad lokal ekonomisk analys (LEA) från SCB. I
utbyte har bygdegrupperna tillhandhållit Winnet
Östergötland en rapport där faktorer som främjar
och hindrar kvinnors företagande i bygden identifieras. Syftet har varit att den lokala ekonomiska
analysen ska användas som ett instrument i
rapporten för att kartlägga jämställdheten inom
respektive område.

Metoder: Tillhandhålla en lokal ekonomisk
analys, hålla kontakten, underlätta rapporteringen t.ex. istället för att bygden ska skicka in en
rapport om jämställdhet och företagande hjälper
Winnet Östergötland till med inspelning av en
kortfilm

Mötesarenor
Winnet Östergötland har arrangerat mötesarenor
i form av nätverksmöten för beslutsfattare och
kvinnor med företag. Det har genomförts 15
mötesarenor på fem olika orter. Mötesarenorna
är till för att verka för förändring genom att
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tagande. Dessa så kallade dialogmöten har hjälpt
Winnet Östergötland att bevaka frågor knutna till
jämställt entreprenörskap och samtidigt skapa
utveckling och förändring.

Winnet i sitt arbete fokuserar på att synliggöra
strukturerna. Arbetet har fokuserat på att hitta
frågeställningar och budskap som väcker insikter
hos beslutsfattare och samtidigt visa vad kvinnor
behöver för att utvecklas som företagare genom
att föra samman beslutsfattare med företagare.

Winnets initiala målsättning var att genomföra
dialogmöten i samtliga länets kommuner vilket
också har infriats då minst ett dialogmöte har
genomförts i de 13 kommuner som finns i
Östergötland.

Resultat:
• Det har skapats ett nätverk med kvinnor i
ledande positioner med initiativ från kommunchefen.

Resultat:

• Icke deltagande kommuner har bjudit in Winnet Östergötland för att arrangera en mötesarena i deras kommun.

• Förankring, förankring, förankring
• Framtagande av förbättringsförslag

• I fyra kommuner där mötesarenan genomförts
har företagare och beslutsfattare kommit fram
till två prioriteringsområden inom området
kvinnors företagande

Metoder: Boka möten i tid, ibland har det behövts flera möten. Förbereda med frågor

Metoder: Förankring, förankring, förankring!
Inbjudan i tid! – Ha med strategiskt viktiga personer på tåget

Uppsökande dialogmöten
Enligt Winnet Östergötland saknas idag en samlad kunskapsbild, ett strategiskt sammanhållet
arbete kring jämställdhet i regional tillväxt och
länsövergripande dialog. För att förändra detta
har en dialog skapats med strategiskt viktiga
personer i kommunen, i första hand handläggare
inom näringslivsutveckling samt politiker, där
man med dessa personer har diskuterat kring
hur det ser ut i kommunen och hur kommunen
arbetar med frågor kring kvinnors och mäns före-

Winnet Östergötland
Emina Radetinac
Tel: 013-19 63 50
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winnet JÖNKÖPINGS LÄN
NY.BY – kvinnors entreprenörskap på
landsbygden

ska leva kunde partnerskap etableras internationellt i Finland, Slovenien och Färöarna.

Resurscentrum för jämställd tillväxt och utveckling i Jönköping – Winnet Jönköpings län
ville fånga upp kraft och initiativ hos blivande
företagarkvinnor och samhällsentreprenörer i
Jönköpings län. De var övertygade om att det
finns många kvinnor som funderar på smarta
affärsidéer och drömmer om att någon gång
förverkliga dem. Man startade därför upp
projektet NY.BY – kvinnors entreprenörskap på
landsbygden och drev detta från år 2008 till och
med 2010. Som avslutning hölls den ”Nationella
konferensen” på Högskolan Jönköping. Läs om
resultat och de medverkande på:
www.resurscentrum.net

http://www.helasverige.se/kansli/vi-arbetarmed/lokal-ekonomi-foeretagande/projekt/
kvinnors-entreprenoerskap/

Coacher, samarbetspartners och
informationsträffar
Att utbilda 17 coacher som själva var företagare blev ett första steg, samtliga ställde upp
ideellt och coachade tillsammans 45 blivande
företagare. Coacherna träffade sina företagare
efter individuellt anpassade program under hela
projektperioden.
Under projektet fick de blivande företagarna
möjlighet att träffa andra deltagare och samarbetspartners och gå på gemensamma studiebesök, mässarrangemang och konferenser. De
fick även information om vilka bidrag och andra
möjligheter som Länsstyrelsen och andra aktörer
kunde erbjuda.

Välkomna till vår hemsida om

Nationella konferensen
Ett tidigare projekt med ett stort Mentorsprogram man genomfört med 60 deltagare visade
vikten av att få stöd av en mentor för fortsatta
karriärmöjligheter. Från de kvinnor som sökt sig
till rådgivningen eller till bollplank för projektidéer var efterfrågan på att få delta i något slags
längre program, där företagsstarten kan stödjas,
tydlig.

Resultatet av aktiviteterna? Under projekttiden startades hela 18 nya företag!

Tidning
Winnet Jönköpings län har i förbindelse med
projektet publicerat två nummer av en tidning
som distribuerats till ca 80 000 hushåll. I varje
tidning finns fem reportage om deltagare som
coachats i projektet. I tidningen presenteras
även de coacher som fortsätter i projektet.
Information finns också om hur man kan delta i
projektet.

I NY.BY vände man sig till de företagare som
sökte möjliga samarbetsformer i nätverk eller
företagare emellan. Samtidigt ville man utöka
detta i ett regionalt, nationellt och internationellt
perspektiv. Genom samverkan med Hela Sverige
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http://www.resurscentrum.net/verksamhet/4
AFF58A564D8417AAD7CE7939C6329ED

”Regeringen vill säkerställa att de regionala
företagsstöden är anpassade efter utvecklingen i näringslivet och därmed når företag
som leds av såväl kvinnor som män.”

Utbildning för rådgivare
Ett annat viktigt mål med NY.BY var att göra
länets affärsrådgivare och kreditgivare uppmärksamma på politikens målsättning med bland
annat de regionala företagsstöden. I pressmeddelande från Näringsdepartementet kan man
läsa följande:

Den 12 november 2009 genomförde Winnet
Jönköpings län därför en utbildning för företagsrådgivare med syfte att lyfta frågan om jämställda företagsstöd och ett ökat fokus på traditionellt
kvinnodominerade branscher.
Winnet JÖNKÖPINGS LÄN
Siv Lindén
0702 - 78 26 29
siv@resurscentrum.net
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WINNET KALMAR LÄN
En del av syftet var att se om man anser att det
faktiskt finns några fördelar med jämställda
styrelser. Studien visade stor konsensus kring
att jämställdhet är positivt, men också att 65 %
av de tillfrågade valberedarna helt saknar
regler eller styrdokument med krav på jämställdhet vid rekrytering eller bedömning av
styrelsekandidater.
Resultatet av dessa enkäter, har spridits i media
och bland samverkanspartners och Winnet Kalmar Län kan se ett ökat fokus på frågorna kring
vikten av jämställdhet i styrelser och ledningar
i länet. Styrelseakademin Sydost har exempelvis uppmärksammat arbetet och bjöd in Sara
Olsson, verksamhetsledare för Winnet Kalmar
län att föreläsa på Stora Styrelsedagen i Kalmar i
oktober 2012, där styrelsearbete diskuterades ur
ett hållbarhetsperspektiv.

Mera Affärs(mans)liv?

Winnet Kalmar Län har sitt ursprung i tidigare
lokala och regionala resurscentra för kvinnor i
Kalmar Län och drivs i en ekonomisk förening.

En delaktivitet hos Winnet Kalmar län under
2012 var Mera Affärs(mans)liv? Projektet syftade
till att påverka attityder och uppfattningar kring
kvinnors företagande och påverka för en ökad
jämställdhet i medias rapportering om entreprenörskap och ledarskap.

Jämställdhet runt styrelsebordet
Under programperioden 2010–2012 har Winnet
Kalmar län haft ett stort fokus på styrelsearbete
ur ett jämställdhetsperspektiv.

För att göra detta valdes en affärsbilaga i en av
Kalmar läns största dagstidningar, de tog sedan
tre nummer av denna bilaga och analyserade ur
ett jämställdhetsperspektiv. Linnéuniversitetet
arbetar genom projektet Det entreprenöriella
universitetet med att ge alla sina studenter ett
entreprenörskapsperspektiv i sina studier och
därför kunde Winnet Kalmar län tillsammans
med dem ordna ett seminarium på universitetet.
Inbjudna var beslutsfattare från hela länet, lärare
och studenter från universitetet och representanter från media.

De har genomfört en undersökning där de
kartlagt hur representationen kvinnor/män i
styrelserna i Kalmar län sett ut under tre år och
undersökt detta ur ett quadruple helix perspektiv
där det ingick offentliga verksamheter, ideella/
idéburna verksamheter, näringslivsorganisationer
samt akademin. Winnet Kalmar Län har också
genomfört en enkät riktad mot valberedare inom
samma sektorer som ovan. Detta för att få reda
på hur valberedare tänker omkring jämställdhet då de rekryterar nya kandidater till styrelser.
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om män. Bilden som gavs i de analyserade
tidningarna om hur det är att vara företagare som kvinna respektive man skiljde sig
dessutom markant åt: kvinnors företagande
beskrevs som att vara hårt, tufft och kräva
massor med mod. Mäns företagande framställdes mer i positiva ordalag som; tillväxt,
satsningar och erövringar.

Analysen genomfördes av Elin Amundsen
Grinaker som är dramaturg och högskolelärare.
Hon äger den ursprungliga analysmetoden vars
specialitet är färgläggning av text ur ett genusperspektiv. Elin Amundsen Grinaker har genomfört liknande analyser tidigare, bland annat på en
av Danmarks största dagstidningar Politiken.
Beväpnad med rosa och blå överstrykningspennor analyserade hon bilagorna ord för ord och
bild för bild och strök under sådant som handlade om kvinnor med rosa och sådant som
handlade om män med blått. Metoden som
användes var en slags textanalys, med färgläggning som speciell metod. Alla tidningssidor monteras på väggen då analysen är färdig och utgör
då en väldigt tydlig utställning, på två gånger
fem meter, av rosa och blått. Nämnas bör att av
de 68 sidorna som analyserades lyste 50 av dem
i huvudsakligen blått, det vill säga; de handlade

Efter seminariet där resultatet presenterades konstaterade en av deltagarna: ”Jag läser tidningen
på ett helt nytt sätt nu!”
Metoden var så bra att jobba med att Winnet
Kalmar Län framöver förhoppningsvis kommer
att fördjupa sig mer i den.
Winnet Kalmar Län
Sara Olsson
sara.olsson@winnet.se
www.kalmarlan.winnet.se
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WINNET KRISTIANSTAD
Pedagogik för jämställd IT
– Gender IT!
För ett par år sedan deltog Solveig Cappelen,
verksamhetsledare för Winnet Kristianstad i en
IT-utbildning för kvinnor. Detta skulle bli starten
för projektet Pedagogik för jämställd IT i Kristianstad – för här såg Solveig helt klart plats för
förbättringar!
Winnet Sverige har sedan 2010 drivit projektet
Jämställd IT, för att mobilisera resurscentra som
motor för en jämställd IT – och innovationsutveckling. Målet är att tillsammans med centrala
regionala, lokala och nationella aktörer med
uppdrag för jämställdhet och IT lägga grunden
till ett samarbete inom ramen för en svensk nationell plattform för jämställd IT- Innovations och
klusterutveckling med underliggande tema –
entreprenörskap och stärka kvinnors företagande
inom området.
På Winnet Kristianstad ville man vara med och
bidra till förändring i regionen och därför har
man satt fokus på synliggörande av kvinnors delaktighet inom IT-sektorn, med stöd och kunskap
från det nationella projektet Jämställd IT.
Målet med projektet är att du som deltagare
får en styrelsemodell som:
• gör dig effektiv, professionell och trygg
i ditt styrelsearbete

Välkommen till en workshop 19 november
kl 12–16 på Regionmuséet Kristianstad
Dagens tema:

Vem är Gudrun?

• ger dig flera kontakter på lokal och
regional nivå

Förhållningssätt i styrelse/nätverk/arbetsgrupp

”Som föreläsare vill jag inte missionera men gärna
inspirera. Inte moralisera men gärna provocera. Vad vi
gör och hur vi gör måste bygga på en medvetenhet,
underbyggd av fakta. Att förmedla fakta på ett trovärdigt sätt kräver kunskaper i kommunikation men också
en hel del egna erfarenheter från olika samhällsarenor.

Jämställdhet, mångfald och
alla ska med!
Det här är ofta förekommande ord i visioner och framtidsspaningar. Men vad handlar det om egentligen?
Vad är jämställdhet och vad är mångfald? Och vad är
det när det inte är det?
Vi reder ut begreppen och botaniserar
i frågeställningar kring den egna
styrelsen, i det egna nätverket. Hur
ser det ut där och vad kan man göra
för att få en förändring?

Program
12.00 Registrering och lunch
12.45 Parkbänk – hur har det gått?
13.00 Gudrun Schyman
15.00 Hur ser det ut i din styrelse/
nätverk/arbetsgrupp?
16.00 Avslutning

Ordföranden/verksamhetledarna träffas
innan varje Projektträff.
Anmälan: www.christina.nu
Info: Solveig Cappelen, 0707-947808 eller
info@projektpartnersiskane.se

Eftersom det privata är politiskt (i vid samhällelig
bemärkelse) blandar jag mina framträdanden med
erfarenheter från både privat och offentligt. Både
från livet som kvinna, ensamstående mamma, socialarbetare, nykter alkoholist och som
toppolitiker.
Jag ser mig främst som folkbildare,
med ambitionen att fler ska få göra
den mentala resan från offer och
utsatt till aktör för förändring.
Hemma, på jobbet, i ledningsgruppen, i styrelserummet och
som medveten medborgare.”
Mer om Gudrun hittar du på
www.schyman.se

Kostnad: 150 kr

Anmälan senast 15 november till info@projektpartnersiskane.se eller mobil 0707-94 78 08
Solveig Cappelen, Projektledare

 –    

www.christina.nu •  044-226402 •  0707-947808 • - info@projektpartnersiskane.se
 Krinova Science Park • Stridsvagnsvägen 14 • 291 39 Kristianstad
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Råd
R
åd och tips om praktiskt
prak
ktiskt
styrelsearbete i idéella föreningar och resurscentra

• har tagit fram en manual med mallar
för arbetsrutiner i din förening/nätverk

Inspiratör: Gudrun Schyman

Jag söker datakurser,
men får inte plats
eftersom jag inte har dator

Horisontell och verti
kal
könssegregering ino
m IT

Ett hinder för tillväx ten

i Skåne

Vi har ingen erfarenhet
av att kvinnor
kan mindre IT än män

Man har sett ett behov av insatsen för att öka
kvinnors delaktighet i styrelsearbete i området.
Solveig Cappelen berättar hur man på Christina
kan se att ett minskat föreningsliv har gjort att
ideella föreningar och resurscentra har mindre
erfarenheter av hur ett styrelsearbete ska struktureras och att detta leder till att färre engagerar
sig i styrelser.

Man har genomfört en webenkät bland utbildningsaktörer i nordöstra Skåne för att kartlägga
vilket behov av kunskap i ämnet som finns och
ordnat träffar på tio bibliotek. På träffarna har
representanter för IT-företag, forskare och experter lyft fram utmaningar för Skåne och strategier
för att ta sig an dessa. Samverkanspartners har
bland andra varit Krinova Science Park och Blekinge tekniska högskola.

Målet med projektet är därför att ge deltagarna
en styrelsemodell som gör styrelsearbetet mer
effektivt och professionellt. Som deltagare får
man också mallar för rutiner i en styrelse och inte
minst leder träffarna till att deltagarna knyter nya
kontakter på lokal och regional nivå.

Träffar med företrädare från det offentliga har
fört till att frågan om jämställdhet och IT har
kommit upp på agendan och Winnet Kristianstad
har kunnat bidra med kunskap om den nationella digitala agendan och dess krav på jämställdhet
och tillgänglighet.

Ämnen på träffarna har varierat mycket men
en röd tråd har varit att man följer ett normalt
styrelseårs alla händelser för att ge kunskap om
alla viktiga rutiner. Deltagarna har också fått föreläsningar om hur man optimerar sin medlemsrekrytering, hur man bildar opinion och inom
process- och projektledning.

Parkbänk
Parkbänk är en satsning av Lokalt resurscentrum
för kvinnor, Christina för att ge råd och tips om
styrelsearbete i ideella föreningar och resurscentra.

Winnet Kristianstad
Margareta Hjelmqvist
margareta@vanga771.se
www.kristianstad.winnet.se

31

Tankens Trädgård – Växthus Bjäre
kunde se att det fanns ett behov av en modell för
samverkan mellan småföretagare och utbildningssystemet.

Tankens Trädgård är ett lokalt resurscentra för
kvinnor i Nordvästra Skåne som funnits sedan
2004. Initiativtagare till föreningen är Ingrid
Thuresson och det är också hon som drivit projektet Växthus Bjäre – ett riktigt gott exempel på
samverkan mellan näringsliv och skola!

Rätt praktikant till rätt företag!
Målet för projektet var att kunna slussa minst 12
praktikanter till ett passande företag drivet av
en kvinna. Intresset för praktikplatser visade sig
dock vara mycket större än så och 12 studenter
blev plötsligt till 60 istället! Studenterna kom från
bland annat Campus Helsingborg och Lunds
universitet men även gymnasieelever lockades
av möjligheten till praktik.

Ingrid Thuressons hjärta klappar för att få ut
studenter i näringslivet genom bland annat
praktik och för att visa företagarkvinnor hur de
kan utvecklas och förnyas genom att samverka
med studenter. Syftet för projektet var därför att
skapa arenor för blivande och etablerade företagarkvinnor i samverkan med skolor/högskolor
samt utveckla småföretag med nya verksamheter
i Nordvästra Skåne.

Att föra samman rätt företag med rätt praktikant
var givetvis en utmaning. En fortsättning på
Växthus Bjäre projektet blev ett Leaderprojekt/
kreativa idéer i form av en behovsanalys för att ta
reda på vilka förväntningar varje företagare har
på en praktikant och vice versa.

Projektet Växthus Bjäre blev en naturlig uppföljning på tidigare kompetensutvecklingsprojekt
man drivit i Tankens Trädgård inom bland annat
mentorskap, styrelsearbete och coaching. Man
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studenter kunde under perioden göra praktik
på företaget. Av dessa är idag tre anställda i
företaget!

För att ytterligare stärka och utveckla de deltagande företagen höll man också under projektet
ett flertal seminarium och företagsbesök. Teman
för föreläsningarna var bland annat bokföring,
rekrytering, företagande och media. Knutet till
projektet fanns dessutom ett tiotal mentorer från
företagsvärlden genom Rotary som kunde bistå
såväl företagare som studenter med erfarenhet
och kunskap.

Projektet Växthus Bjäre startades 2010 och
fick den 23 oktober 2012 en festlig avslutning
genom Innovativum (se www.innovativum.se)
som hölls på Projekt Hallandsås/Tunnelutställningen. Där premiärvisades en dokumentär om
Växthus Bjäre projektet. Temat för dagen i övrigt
var kommunikation, integration, samverkan och
samhällsansvar, på plats fanns entreprenörer,
näringsliv, utbildningsanordnare, studenter och
politiker.

Succéhistorierna från projektet är många
men ett lysande exempel på utvecklingspotentialen vid samverkan mellan skola och
näringsliv är det lilla juristföretaget som gick
från noll anställda till tre. Det började med
att kvinnan som driver företaget beslutade
sig för att ta emot en praktikant, möjligheten
att få praktisera på företaget spreds vidare
bland andra studenter och inte mindre än tio

Tankens Trädgård –
Båstad
Ingrid Thuresson
in.thuresson@telia.com
www.tankenstradgard.se
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RESURSCENTRUM SÖDRA SMÅLAND
1. Föreberedelser
Separata möten med olika företrädare för
rådgivare för att diskutera intresse att medverka i
gemensam aktivitet samt hur detta skulle kunna
utformats. Ett gemensamt förmöte med information om kvinnors företagande i Kronoberg hölls
inför kommande aktiviteter.
Förfrågningar bland rådgivare om ”goda förebilder” bland kvinnor med företag i Kronoberg,
inom mansdominerade områden. Detta som ett
sätt att väcka tankar kring vem som är företagare
i länet. Fotografering och inspelning av filmer
som beskriver ett urval av dessa företagare. Totalt
togs tre filmer fram om tre olika kvinnor som
driver företag inom mansdominerade branscher,
där de berättar om attityder de mött och uppmanar andra till att starta företag.
2. Kampanj på stortavlor och affischering

Nya medier som verktyg i
attitydpåverkande kampanj och
utveckling av rådgivarsystemet

Under en månad var de medverkande kvinnorna
i filmerna affischnamn för utomhusreklam på
stortavlor i de två största orterna i länet. Dessutom har foton använts för affischer om kommande Rådgivarcaféer, en gemensam aktivitet
med rådgivare. Affischerna sattes upp på många
olika platser runt om i samtliga kommuner i
Kronoberg.

Resurscentrum södra Småland, i Kronobergs län,
har under hösten 2012 aktivt arbetat med en
kombination av attitydpåverkande aktiviteter
och utveckling av rådgivarsystemet. Syftet har
varit att påverka hur bilden av en företagare i
Kronoberg är samt dessutom utveckla affärsrådgivarsystemet i länet. Målet har också varit
att hitta former för samverkan mellan resurscentrum, rådgivare inom olika organisationer,
och kvinnor med företag. Även att visa att en
företagare i Kronoberg kan verka och se ut på
många olika sätt var ett viktigt mål. Under genomförandet har man i arbetet lagt ett speciellt
fokus på nya medier och dess användning som
ett verktyg för att nå olika målgrupper. Arbetet
delades upp i fem delar:

3. Rådgivarcaféer på samtliga tätorter i länet
Under fyra veckor genomfördes totalt nio träffar
på åtta olika orter runt om i samtliga kommuner
i Kronobergs län. Totalt ca 100 deltagare. På varje
träff fanns olika rådgivare från NyföretagarCentrum, ALMI, Coompanion och Företagarna med.
På vissa orter deltog även näringslivsansvarig i
kommunen eller liknande. Till träffarna hälsades
även kvinnor som var nyfikna eller funderade
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5. Uppföljning och framtida arbete

på att starta företag välkomna att ställa frågor
till rådgivare som var på plats. Under träffarna
deltog Kronobergs Ambassadörer för kvinnors
företagande eller andra kvinnor med företag.
Under mötena berättade dessa om sina steg till
eget företag. Berättelserna innehöll utmaningar
eller funderingar som de haft kring sin företagsstart. Tanken var att ge olika bilder av kvinnor
med företag i länet. På flera av träffarna visades
också de filmer som tagits fram.

Arbetet följdes upp dels via en webbenkät till
de rådgivare som medverkat under Rådgivarcaféerna samt via ett gemensamt mötestillfälle.
Under mötet fördes diskussion kring arbetsätt
och fortsatt gemensamt arbete kring kvinnors
företagande i länet mellan rådgivarorganisationerna.
Ett resultat av arbetet har varit att länets rådgivare har arbetat riktat med kvinnors företagande
i fokus och mer samlat tillsammans kring frågan.
Dessutom har de tillsammans arbetat mer lokalt
uppsökande på samtliga tätorter i länet än
tidigare. Vidare har kvinnors företagande i olika
former synliggjorts, lyfts fram och diskuterats
bland målgrupperna för Resurscentrum södra
Smålands verksamhet.

4. Sociala medier
På Twitter har det gått att följa vad som hände på
Rådgivarcaféerna i realtid via uppdateringar av
verksamhetsledaren kopplade till #rådgivarcafe.
Förutom Twitter (med nära 150 följare) så har
även Resurscentrum södra Småland arbetat med
en Facebook-sida ”Tasteget-startaeget”. Man har
via sidan som mest nått ut till knappt 800 personer. Under kampanjperioden som varade under
ungefär en månad. Uppdateringarna har gällt
olika faktatexter om kvinnors företagande, under
samlingsrubriken ”Visste du att” – exempelvis
”Testa dig vad du kan om kvinnors företagande.
Här är nio myter om kvinnors företag. Sant eller
falskt?”
Förutom dessa uppdateringar så har Facebooksidan också innehållit information om vad som
hände under de ”Rådgivarcaféer” där man samlat
ihop kvinnor och rådgivare runt om i hela länet.
Förutom Facebook har även YouTube använts
som verktyg för att nå ut med budskapet, då det
använts som kanal för spridning av filmerna. På
en knapp månad har man lyckats få nära 100
visningar av samlingsfilmen som beskriver mer
om de tre kvinnorna som driver företag inom
mansdominerade branscher. Samlingsversion av
de tre filmerna hittas på YouTube genom att söka
på: Samlingsfilm RFS Småland.

resurscentrum
södra småland
Erica Lindberg
erica.lindberg@lansstyrelsen.se
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WINNET KUNGSBACKA
WINNET KUNGSBACKA ÄR MED DÄR DET
HÄNDER OCH SYNS OCH HÖRS I DEBATTER.

övertygad om att affärsutveckling växer fram
genom sociala kontakter.

Winnet Kungsbacka är en ideell förening som
funnits som resurscentra sedan 1999. I sitt arbete
har de fokus på kvinnors företagande. De vill lyfta
fram företagande med hälsoaspekten, att se hela
människan och inte bara vara ett rent affärsnätverk.

Winnet Kungsbacka ingår i samarbetet i Winnet
Halland och är på så sätt med i det strukturpåverkande arbetet i länet. De har dessutom genom
åren varit med och påverkat skrivningar och
tillväxtavtal. I kommunen är Winnet Kungsbacka
en erkänd aktör i arbetet med att främja kvinnors
företagande, de inbjuds på träffar som bland
annat nyföretagarkvällar där de informerar om
sin verksamhet.

De är ett nätverk där kvinnor som driver företag
får arbetskamrater och bollplank och man är
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Affärsnytta & sociala medier 2010 är ett annat
projekt som gett företagare i Winnet Kungsbacka
stort kunskapsutbyte och kontakter man är stolt
över. Projektets syfte var att bygga broar mellan
ungdomar och företagare där man arbetade och
utvecklades tillsammans till allas nytta.

Winnet Kungsbacka har genom åren drivit
flera framgångsrika affärsutvecklingsprojekt. Ett bra exempel på det är På Egna Ben
som man genomförde 2008–2009.
I slutskedet av det projektet gjorde Handels
Consulting, Handelshögskolan i Göteborg, en
tillväxtundersökning bland de företagare som
deltagit i projektet med resultat som uppmärksammades även på riksnivå.

Resultat:
Åtta av tio företagare hade under projektets
gång ökat eller justerat sitt företags närvaro
i sociala medier. De flesta hade börjat med
att forma en egen webbstrategi. Och fem
av tio företagare har knutit viktiga och bra
kontakter med medverkande ungdomar. Fyra
ungdomar startade under projektets gång
egen verksamhet.

Resultat:
Nio av tio företagare hade en tillväxt under
projektåret på mer än tio procent. Flera
hade en tillväxtökning på mellan 50 och 100
procent.

Under 2012–2013 utvecklar man nu Affärsnytta & Sociala medier vidare där syftet är att
öka ungdomars tillträde till arbetsmarknaden
och där unga och äldre ska lära av varandra om
företagande och om hur sociala medier kan
användas för att skapa affärsnytta och jobb.
Målet är också att i slutet av projektet bygga en
innovativ Matchingbank där ungdomar och företagare kan hitta varandra även efter projektet.
15 studenter i åldern 17–19 år kommer dessutom att få sommarjobb – Studentuppdrag –
hos något av de deltagande företagen nästa år.
Ung Företagsamhet i Halland är samarbetspart
och projektet genomförs med stöd av Arvsfonden.

Winnet Kungsbacka
Agneta Börjesson Pihl
borjessonpihl@gmail.com
www.kungsbacka.winnet.se
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GAC, Göteborgs Artist Center
GAC bildades 1995 av professionella frilansmusiker med syfte att vara ett forum för samtida
musik och angränsande konstformer

sprida kunskap om den demokratiska aspekten
av konst, jämställdhet och tillväxt samt hur dessa
påverkar varandra. GAC vill utveckla nya sätt att
använda den konstnärliga kompetensen i linje
med kvinnors förutsättningar och behov. För att
uppnå dessa målsättningar och delmål genomför de olika aktiviteter och projekt.

GAC – agerar både som informatör, producent,
arrangör, konsult och kontaktyta mellan scenkonstnärer, publik, arrangörer, administratörer
och organisationer – nationellt och internationellt.

Spela tillsammans
Spela tillsammans är ETT exempel på ett delprojekt inom GACs resurscentraverksamhet.

GAC – agerar som huvudman eller samarbetspart för projekt vilka syftar till utveckling av
scenkonsten, att nå nya publik samt att initiera
samarbetsformer för olika konstnärliga och
vetenskapliga områden.

Det är en undersökning i hur frilansande musiker
i Göteborgs region upplever sin yrkessituation utifrån ett genusperspektiv. Målet var att
framställa en rapport som sammanställer och
analyserar resultaten. Syfte var också att presentera olika förslag på framtida jämställdhetsarbete
baserat på de frilansande musikernas behov.

GAC – utvecklar och genomför utbildningar och
fortbildningar som främjar entreprenörskap, jämställdhet, personlig utveckling och skaparkraft.
GAC – har sedan 2009 ett kulturstrategiskt
regionalt uppdrag inom områdena sysselsättning/arbetsmarknad, kompetensutveckling och
nätverk/samverkan i Västra Götalandsregionen.

Projektet följs nu upp med spridning av resultatet. GAC besöker musikhögskolor och andra
aktörer som är verksamma inom de kulturella
och kreativa näringarna. Man talar om hur de
tänker angripa frågan med jämställdhetsarbetet.
Det är många som ser en potential för framtida
verksamhet.

GACs målsättning inom Resurscentra arbetet
är att uppnå jämställdhet på arbetsmarknaden
för utövare inom de kulturella näringarna och
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Göteborgs Artist Center
Annika Törnkvist
annika@gac.se
www.gac.se
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winnet västra götaland
Winnet Västra Götaland är en ideell förening
med verksamhetsbidrag både från Tillväxtverket
och från Västra Götalands Regionen. Verksamhetsbidraget från Tillväxtverket har lyft organisationen och gjort dem till en mer självklar aktör i
regionen än tidigare. De ingår b.la i skrivargruppen för Regionala Utvecklings Strategin (RUS).
Idag efterfrågas deras kompetens till att ingå i
regionala dokument.

riktad både till den enskilda företagsrådgivaren
men också till rådgivarorganisationer. Den ska
kunna fungera självständigt efter projektets slut.

Jämställd industri – en utopi
Winnet Västra Götaland driver också ett projekt
där man vill se hur kvinnor finns och arbetar i
yrken med manlig dominans såsom i industrin.
Syftet är att identifiera vilka faktorer som främjar
respektive hindrar en jämställd utveckling på
enkönade arbetsplatser. Där har man kartlagt hur
verkstadsindustrin ser ut både kvantitativt och
kvalitativt; Hur fördelas antalet kvinnor och män
och vilka positioner har de? I projektet har man
tagit fram en bok ”Kvinnor, män och maskiner”
för att möjliggöra för industrier och utbildningsinstitutioner att bidra till en jämställd utveckling
inom verkstadsindustrin.

Winnet Västra Götaland driver flera projekt
parallellt inom flera insatsområden.

Jämställdhet i
rådgivarorganisationer
I projektet kartläggs och diskuteras jämställdhetsperspektivet i rådgivarorganisationer såsom
Almi, Nyföretagarcentrum m fl. Winnet Västra
Götaland har producerat ett nytt metodmaterial
samt gjort ett nytryck av ett material som togs
fram i ett tidigare projekt. I projektet har man
också tagit fram en webbutbildning,
www.jamstalldhetsbarometern.se som är

Winnet Kronoberg tyckte att detta projekt var
så intressant att de har anlitat Winnet Västra
Götaland för att genomföra samma kartläggning
i Kronoberg.
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Tillgänglighet och
Jämställdhet – TOJ

Integration – en ödesfråga!
Winnet Västra Götaland vill synliggöra vilka
framgångsfaktorer respektive hinder som finns
för kvinnor med invandrarbakgrund när det
gäller inflytande och delaktighet på arbetsmarknaden och i utbildningsväsendet. De undersöker
och kartlägger om det finns samband mellan
ökad utflyttning och ökat insteg på arbetsmarknaden mellan ungdomar till mödrar som deltagit
i verksamheterna i segregerade områden i relation till andra ungdomar vars mödrar inte varit
delaktiga på mötesplatserna. De påverkar andra
aktörer att stödja tillkomst av liknande mötesplatser i regionen för att ge fler kvinnor möjlighet
att få ökat inflytande och ökad delaktighet på
arbetsmarknaden genom att sprida informationen om verksamhetsmodellen. Målet på lång sikt
är att fler kvinnor med utländsk bakgrund kommer in på arbetsmarknaden samt att detta även
får genomslag i familjen. Fler familjemedlemmar
ökar sina möjligheter och får bättre insteg på
arbetsmarknaden.

I TOJ tar Winnet Västra Götaland fram en
jämställdhetskarta som är en plattform på webben. Den innehåller relevant information som
är baserad på statistik som visar på jämställdhet
utifrån det nationella jämställdhetsmålet i åtta
av länets kommuner. Syftet är att ge politiker ett
planeringsverktyg som kan bidra till ökad jämställdhet i kommunen. Framförallt genom att
tjäna som underlag i viktiga processer gällande
planering av kommunens infrastruktur. För den
enskilde individen kan TOJ fungera som underlag
för beslut om vilken kommun man vill bosätta
sig i.
Genom TOJ ges möjlighet för såväl kommuninvånare som politiker att planera utifrån en gemensam statistiskt säkerställd helhetsbild. Alltför
stor del av befintlig kunskap gällande jämställdhet baseras på fragmentariska kunskaper och
föreställningar om hur tillvaron är. Plattformen
gagnar en demokratisk dialog mellan kommunen och invånarna. Syftet är att kvinnor och män
ska få ett ökat inflytande och kunna kommunicera en framtid de själva är delaktiga i.

Winnet Västra Götaland
Carina Larusson
carina.larusson@winnet.se
www.vastragotaland.winnet.se
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EDCS Jämställdhet och Mångfald
Skaraborg
EDCS är ett av Västra Götalands regionala
resurscentra och arbetar med speciellt fokus på
utvecklingsarbetet inom Skaraborgs 15 kommuner. Under de senaste fem åren har verksamheten utvecklats successivt och EDCS har idag
en bredd som gör det möjligt att arbeta med
jämställdhetsutveckling på ett strukturellt plan
inom flera olika arenor.

Satsningen på att skapa förutsättningar för
transformerande jämställdhetsarbete i projekt
och organisationer gör att aktörerna inte enbart
räknar huvuden utan kritiskt granskar sina grundstrukturer. På så sätt kan resurscentra bidra till
att utveckla handlingsplaner och metoder för att
integrera jämställdhetsperspektivet i alla delar av
det regionala utvecklingsarbetet.

– Vi har ett utvecklat samarbete med Skaraborgs Kommunalförbund när det gäller
jämställdhetsutveckling inom tillväxtarbetet.
Samarbetet har gjort det möjligt att skapa
både bred kunskap och aktiva åtgärder. Det
räcker ju inte att känna till hur jämställdhet
bidrar till positiv utveckling för individer, verksamheter och regioner, om något ska hända
krävs också handlingsplaner som följs upp,
förklarar Kicki Borhammar, verksamhetsledare
hos EDCS.

Satsning på att skapa genusmedvetna arbetsformer syftar till att bryta den strukturella
särhållningen av branscher, människor och
sfärer. Speciellt viktig är denna ansats när det
gäller arbetet med att utveckla genusdrivna
innovativa miljöer, där alla branscher kan mötas
för gränsöverskridande idéutveckling och forskning. Utvecklingsarbetet bygger på de behov
av nya innovationsmiljöer som framkommit i
den enkätundersökning som EDCS genomfört
för att kartlägga utvecklingspotentialen inom
tjänstesektorns branscher och diskussioner inom
projektet ”foQus”.

Bakgrunden är att Skaraborgs Kommunalförbund
beslutat kvalitetssäkra de projekt som medfinansieras inom tillväxtarbetet utifrån perspektiven
jämställdhet och mångfald. Därför har förbundet
tagit det betydelsefulla steget att ställa speciella
krav på ett systematiskt jämställdhetsarbete
och pekat ut EDCS som en resurs för aktörerna i
planering och genomförande. Delar av samarbetet har undersökts i samband med en halvtidsutvärdering av Skaraborgs tillväxtprogram och
utvärderaren Kontigo har bland annat lyft det
faktum att de projekt som tagit hjälp av EDCS i
sitt arbete för jämställdhetsintegrering genomgående har bättre resultat, mer kunskap och ett
större engagemang och intresse för frågan.

EDCS har under tre år drivit det omfattande
projektet i syfte att undersöka hur kvinnor i Skaraborg ser på regionens attraktivitet. Resultatet
visar att kvinnor inte ”talar med en röst”, men att
det - oavsett den stora olikheten i deltagarnas
bakgrund – finns en stor samstämmighet när det
gäller den övergripande utvecklingen.
– Projektets styrka ligger i bredden och deltagarnas makt att själva formulera innebörden i
regional attraktivitet. Arbetsmetoden har skapat en länk mellan gräsrotsnivån och beslutsnivån som ger en ny syn på behovet av helhet i
tillväxt- och innovationsarbetet, förklarar Hilda
Rolfsdotter, projektledare inom satsningen.

– Det är viktigt att arbetet ger mätbara resultat
och synliggörs som en del av tillväxtarbetet.
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Under det senaste året har verksamheten kompletterats genom ett samarbete med föreningen
Kvinna Skaraborg, som rest runt mellan de 15
kommunerna i Skaraborg för att initiera en
jämställdhetsdebatt baserad på lokala jämställdhetsfakta i respektive kommunfullmäktige.
– Det är framför allt den här bredden i verksamheten, som gjort vårt arbete framgångsrikt. Vi har kunnat arbeta på olika nivåer och
synliggöra olika dimensioner av jämställdhet.
Avgörande för att EDCS ska påverka strukturen är förstås att vi kunnat utveckla ett bra
samarbete med olika aktörer inom tillväxtarbetet, framför allt Skaraborgs kommunalförbund, betonar Kicki Borhammar.
EDCS SKARABORG
Kicki Borrhammar
kicki.borrhammar@edcs.se
www.edcs.se
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Regionalt Resurscentrum i Örebro Län
för kvinnor att bli mer delaktiga. I samtliga insatser arbetar man därför utifrån en tydlig modell.
Modellens viktigaste utgångspunkt handlar
om värdet i att skapa mötesplatser mellan olika
grupper av kvinnor, strategiska aktörer och
beslutsfattare inom det regionala tillväxtarbetet.
Genom att skapa mötesplatser där olika perspektiv sammanförs, synliggörs och problematiseras
ur ett genusperspektiv vill projektet få igång
förändringsprocesser som skapar möjligheter
för en mer jämställd region. Grundtanken i
modellen är att Regionalt resurscentrum länkar
samman nätverken med strategiska aktörer för
RUS-arbetet i länet.

Regionalt Resurscentra i Örebro län har funnits
sedan 2002 och är beläget på Länsstyrelsen i
Örebro län med projektledarna Ingela Pihl och
Johanna Tybell i spetsen.
Regionalt Resurscentra i Örebro län arbetar med
jämställdhetsintegrering inom det regionala
tillväxtarbetet inom ramen för projekt JämFÖR,
som startades i maj 2011. Man arbetar med
riktade aktiviteter och insatser på både lokal och
regional nivå.
I projektet vill man skapa förutsättningar för
att göra kvinnors villkor mer synliga inom det
regionala tillväxtarbetet, samt även möjliggöra
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”De möten som varit viktiga är de som skapats
mellan olika personer som annars inte hade
träffat varandra exempelvis möten mellan
kvinnoföretagare och beslutsfattare.”

En styrka i projekt JämFÖR är att man har en bra
samverkan både med lokala samarbetsnätverk/
resurscentra i länet (sju stycken), samt med
nyckelpersoner inom regionens tillväxtarbete. Ett
strategiskt val som visat sig vara framgångsrikt
är att i första hand nyttja och stärka befintliga
arenor och mötesplatser för att nå ut med budskapet och därigenom påverka.

För projektet finns också en blogg där man kan
följa aktiviteter och insatser som är på gång eller
har avklarats. Den hittas på: www.jamfor.org

En av deltagarna i projekt JämFÖR uttryckte det
positiva med modellen på följande sätt:

Regionalt Resurscentrum i Örebro Län
Johanna Tybell
johanna.tybell@lansstyrelsen.se
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Winnet Västmanland
land byggde upp en organisationsplattform och
modell som i huvudsak fortfarande används.
Första framgångsfaktorn var rekryteringen av
projektmedarbetare; alla medlemmar inom RC i
Västmanland fick via e-post en kort beskrivning
av hela projektet samt om respektive delprojekts
idé. Inga budgetar presenterade. Det viktigaste
var att de som sökte gjorde det av intresse och
lust. De fick ange om de ville vara projektledare
eller ej. Utifrån svaren sattes projektteamen ihop.
Alla som anmälde sig fick möjlighet att delta och
på det här sättet skapades ett stort engagemang
i varje team. Som mest var det 11 team fördelade på 35 personer samt projektledning.

KvinnTätt!
Det unika med KvinnTätt! var att alla aktiviteter
genomfördes av företagerskor som ville dela
med sig av sina erfarenheter till andra kvinnor.
Det innebar att alla projektmedarbetare hade
erfarenhet av att driva företag i stort eller smått,
representerade olika branscher och hade olika
lång företagstid bakom sig.

Andra framgångsfaktorn var att varje projektteam själva fick utveckla sitt projektkoncept
utifrån en projektram som bestod av grundidé,
mål samt budget.
”Resultatet tycker vi är fantastiskt. Helt klart
satte vi kvinnors företagande på den Västmanländska kartan. Med facit i hand skulle
vi nog inte gjort så mycket annorlunda. Vissa
delprojekt gick inte i mål utifrån målsättningar som satts upp från projektets start men å
andra sidan fick vi ut mycket mer än vi från
början kunde tro”.

Syftet med projektet var att ta till vara på idéer
som kvinnor bar på som kunde bli en produkt
eller affärsidé. Runt om i länet erbjöds kvinnorna
olika typer av aktiviteter och arenor för att få
möjlighet att utveckla sina idéer vidare. Det genomfördes även aktiviteter riktade mot politiker,
tjänstemän och företagsfrämjande aktörer med
syfte att förbättra företagsklimatet för kvinnor.

Citat från projektmedarbetare:
”– Trots många olika viljor och olika förutsättningar, så drivs projektet med stor entusiasm
och målmedvetenhet”

Projektet verkade inom tre områden och
inom varje område fanns flera delprojekt.
• Företagsklimat
• Nätverksfrämjande och synliggörande

”– De flesta av oss som är med är nog inga
”projektproffs” men vi har visat att det går att få
resultat ändå.”

Resultat: flera utarbetade metoder och modeller för att främja kvinnors företagande som sedan
använts i nya projekt samt att Winnet Västman-

”Winnet Västmanland har fått fram många
arbetsmetoder och arbetssätt som vi kan och
vill återanvända.”

• Lönsamt och hållbart företagande
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Ett urval av konkreta resultat:

• I anslutning till utställningen ställdes ett rum
i ordning fullt med olika material (både köpt
och sponsrat), där workshops genomfördes för
bokade grupper på temat kreativa lösningar.

• 43 företag startade (kan vara fler) varav 41 av
kvinnor
• Metodbok Idélyftet®

När Winnet Västmanland letade efter uppfinnande kvinnor från länet att lyfta fram i utställningen
”hittade” de Aina Wifalk i Almis arkiv. Aina uppfann rollatorn men var okänd och bortglömd. Nu
blev hon ett dragplåster i utställningen. Aina dog
1976 och för att göra henne ”levande” anlitades en skådespelare som vid invigningen fick
gestalta Aina.

• Metodbok Stödstyrelse®
• Innovationsinspiration har blivit en egen
avdelning
• Metod och arbetssätt för rekrytering av projektmedarbetare
• Arbetssätt och verktyg för kommunikation,
internt som externt
• Start av två lokala RC vilket gör att vi verkar i
länets alla kommuner

I foajén till utställningen arrangerades information från innovationssupportande aktörer som
Almi och Västerås Science Park. Besökare kunde
delta i en frågetävling där priset var en resa till
Stockholm med entré till Tekniska museet. På det
viset fick de in kontaktuppgifter på besökarna.
De fångade också upp intresseanmälningar till
att delta i ett framtida idéutvecklingsprogram.
Winnet Västmanland hade också tryckt upp inspirationskort som visade de lokala uppfinnarna
som besökarna kunde ta med sig.

Kvinnors Uppfinningar
När Tekniska museets utställning Kvinnors
uppfinningar gjordes till en vandringsutställning
bokade Winnet Västmanland den till Västerås och
som tredje ort i landet fanns den på plats i fem
veckor under januari-februari 2010.
Winnet Västmanland satte en lokal prägel
på utställningen
• En egen utställning i utställningen togs fram
där uppfinnande kvinnor från Västmanland
visades.

Det blev en succé! Utställningen besöktes av
2500 personer och de 16 guiderna genomförde totalt 244 guidningar och workshops.

• Gudie-intresserade personer i nätverket, både
kvinnor och män, snabbutbildades till guider
och workshopledare.

Winnet Västmanland
Charlotte Jansson/
Ann-Sofie Granzell
charlotte.jansson@winnet.se
www.vastmanland.winnet.se

47

Winnet Uppland

Mötesarenor genomförs som återkommande aktiviteter och skapar nya kontaktytor
för samverkan och projekt, främja dialog och
bygga broar mellan olika aktörer i samhället För
att påverka strukturer ställs frågeställningar kring
entreprenörskap, innovation och företagsamhet
utifrån ett genusperspektiv.

Winnet Uppland arbetar utifrån en lokal
självständighet med en regional delaktighet!
Det som varit framgångsrikt för Winnet
Uppland under den senaste verksamhetsperioden är aktiviteter som:
Kreativa Workshop – möten med innovationsfrämjande aktörer från Uppsala som träffar
företagare inom olika sektorer i kommunerna.
Där ökar man förståelsen för varandra och skapar
kontakter och nätverk.

Man bjuder in politiker, beslutsfattare, affärs
rådgivare, företagande kvinnor och män, företags
och innovationsfrämjande föreningar/aktörer.
Teman för mötesarenorna:
• Entrepenörskap- vad/vem är en entreprenör?

För att utveckla nya tankar och idéer inom
traditionellt kvinno- respektive mansdominerade
branscher samarbetar Winnet Uppland med
innovationsfrämjande aktörer som leder till en
ökad tillgänglighet i idé- och innovationsprocesser.

• Att växa med en idé – hur skapa förutsättningar för kreativitet
• Långsiktigt företagande- lönsamt engagemang – samarbetspartners
Innovation och uppfinningar
• RUS – Regional Utvecklings Strategi

För att idéer och innovationer ska tas till vara och
behandlas med lika värde vill man vara med och
utveckla begrepp som innovatör, entreprenör
och företagsam.

• Bryta invanda mönster – arbeta på otraditionella sätt
• Nätverksbyggande = lönsamt företagande
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Viktigt för Winnet Uppland är att – tänka
utanför boxen! Det vill säga att, föra samman
otraditionella kontakter för ett skapa samarbeten
över gränser och öppna ytor som inbjuder till
samarbete

Winnet Uppland
Catarina Espmark
uppland@winnet.se
www.uppland.winnet.se

49

ResurscentRA W7 Norra Dalarna
W7 finns också med som deltagande organisation i Winnet Dalarna tillsammans med Länsstyrelsen, Region Dalarna, Region Falun Borlänge,
Hedemora näringsliv samt Minerva.

Sju kommuner i norra och västra Dalarna; Leksand, Malung, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och
Älvdalen har under ett flertal år drivit projekt
tillsammans för att stimulera företagsamheten
i kommunerna. Särskilda insatser har gjorts för
att stimulera kvinnor och invandrare att starta
och driva företag. Från 1 januari 2012 driver
kommunerna tillsammans projekt W7 – hållbart
entreprenörskap.

Verksamheten i Winnet Dalarna syftar till att
öka kvinnors deltagande i regional utveckling,
minska könssegregeringen på arbetsmarknaden
samt att bidra till en ökad jämställdhet. På så vis
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i varje kommun och idén är att det skall vara lätt
att ta del av projektets affärsrådgivning, nätverksträffar mm var man än bor i området. Medarbetare finns nära kommunernas näringslivskontor.

bidrar de till att göra Dalarna attraktivt och att
stimulera tillväxten i länet
Genom att jobba med ekonomisk, social och
ekologisk hållbarhet som ett genomgående
tema vill W7 öka mångfalden bland företagarna
och att stärka små och nystartade företag i
regionen

W7 är ett etablerat namn inte bara i Norra
Dalarna och de sju kommuner de verkar i utan i
hela länet. Att de är etablerade och kända i länet
gör att de har ett bra samarbete med offentliga
aktörer.

Projektvärd är Älvdalens kommun med kommunerna Mora, Orsa, Rättvik, Leksand, Vansbro och
Malung som aktiva partners. Medarbetare finns

Att W7 blivit etablerat och skapat sig ett namn
beror på att de arbetat under lång tid med Genusmedveten företagsrådgivning. Nu genomför
de också genusutbildning av företagsrådgivare i
syfte att kvalitetssäkra rådgivningen samt att ta
fram en metod för genusmedveten rådgivning.
Den genusmedvetna företagsrådgivningen är
en integrerad del av näringslivskontoren genom
att man använder W7s modell som alltid har ett
genusperspektiv på rådgivningen.
W7 har byggt upp en kompetensbank med
kvinnor som är redo att ta styrelseuppdrag. Att
sammanföra de kvinnor som sitter i styrelser
med kvinnor som har intresse och kompetens för
styrelsearbete skapar nätverk.
Karin Eriksson, Verksamhetsledare säger att man
måste: Nätverka och kompetenshöja! Inte bara
nätverka utan syfte! Nätverka med fokus på
att utveckla verksamhet och öka affärsmöjligheter!

ResurscentrA W7
Norra Dalarna
Karin Eriksson
karin.eriksson@alvdalen.se
www.w7dalarna.se
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