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Winnet Centre of Excellence
Den regionala tillväxtpolitikens fem insatsområden

Winnet Centre of Excellence är en centrumbildning som etablerats under 2011 av Winnet Sverige (www.winnetsverige.se) för
att synliggöra och nyttiggöra befintlig forskning om resurscentra
för kvinnor. Centrumbildningen ska öka förutsättningarna för
att den kunskap som finns om resurscentra kommer till nytta i
utformandet av policyinsatser, resurscentraaktiviteter och forskningsstudier om resurscentra. Centrumbildningen ska skapa
goda förutsättningar för fortsatt forskning om resurscentra i nära
samarbete mellan akademi, resurscentra och beslutsfattare i
både Sverige och EU. Etableringen finansieras av Tillväxtverkets
program Resurscentra för kvinnor.

Etableringen av Winnet Centre of Excellence innebär att resurscentras erfarenheter och resultat dokumenteras, analyseras och
sprids. Den nära samverkan mellan forskare och resurscentra ger
upphov till ny, relevant kunskap om hur ett genusperspektiv kan
integreras i den regionala tillväxtpolitikens fem insatsområden:
• Entreprenörskap och innovativa miljöer
• Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud
• Tillgänglighet
• Strategiskt gränsöverskridande samarbete
• Landsbygdsutveckling

Ett första steg i centrumbildningen är att sammanställa en översikt av befintlig forskning om resurscentra samt av de forskare
som har erfarenhet av att forska om resurscentra. Nästa steg är
att få till stånd regelbundna möten med dessa forskare utifrån
resurscentras befintliga forskarnätverk. Det tredje steget är att
upprätta ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan forskarnätverket, resurscentra och beslutsfattare. Luleå tekniska universitet
har fått i uppdrag av Winnet Sverige att samordna dessa steg
2011–2012.

Inom insatsområdet Entreprenörskap och innovativa miljöer
bidrar Winnet Centre of Excellence med kunskap om hur nya
företag, varor och tjänster skapas av en rad olika aktörer och
inom en rad olika branscher. Tidigare forskning har visat att
det främst är män inom mansdominerade branscher, samt
maskulint präglade tekniska produkter, som synliggjorts och
prioriterats i policyinsatser och forskningsstudier. Resurscentra
synliggör kvinnors bidrag till entreprenörskap och innovation
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Inom insatsområdet Strategiskt gränsöverskridande samarbete bidrar Winnet Centre of Excellence med kunskap om hur
samverkan och erfarenhetsutbyte över nationella och regionala gränser kan öka möjligheterna för kvinnor och män att

har visat hur resurscentra har erbjudit mötesplatser, nätverk och
individuellt stöd för att mobilisera de resurser som krävs för att
kvinnor ska finna ett meningsfullt arbete. Resurscentra har även
utvecklat metoder för hur genusmedveten arbetsförmedling
kan gå till. På så sätt visar resurscentra hur både ordinarie och
alternativa stödstrukturer kan nå bortom könade begränsningar
inom kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud.

påverka samhället och sina egna liv. Tidigare forskning har visat
att resurscentra systematiskt har bedrivit gränsöverskridande
projekt och samlat aktörer såväl inom som utom Sverige. Bland
annat har gemensamma internationella projekt bedrivits för att
etablera resurscentra runtom i Europa, för att öka kunskaperna
om kvinnors bidrag till samhällets utveckling och för att öka
kvinnors delaktighet i teknisk utveckling. På så sätt visar resurscentra hur strategiskt gränsöverskridande samarbete kan öka
förutsättningarna för att ett mångfacetterat genusperspektiv får
genomslag i Sverige och övriga Europa.

Inom insatsområdet Tillgänglighet bidrar Winnet Centre of
Excellence med kunskap om hur fysisk, digital och social infrastruktur påverkar möjligheterna för kvinnor och män att ta del av
samhällets resurser. Tidigare forskning har visat att könssammansättningen inom IT och ingenjörsyrken är starkt mansdomine-
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EXCELLENCE

Inom insatsområdet Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud bidrar Winnet Centre of Excellence med kunskap
om hur (åter)inträde på arbetsmarknaden kan underlättas för
arbetslösa och sjukskrivna kvinnor. Tidigare forskning

WINNET CENTRE OF

rad, samt att kvinnor och män använder befintlig infrastruktur på
delvis olika sätt. Resurscentra har bedrivit ett flertal projekt för att
öka genusmedvetenheten, samt andelen kvinnor, i IT-sektorn.
De har även gjort insatser för att regionalpolitiska satsningar på
infrastruktur ska gynna människor oavsett kön. På så sätt visar
resurscentra hur ett brett angreppssätt på infrastruktur kan bidra
till att öka förutsättningarna för tillgänglighet på lika villkor.

genom att utforska innovativa processer och innovativa miljöer
som involverar ett bredare spektrum av aktörer och branscher.
På så sätt visar resurscentra hur politik, forskning och praktik kan
nå bortom könsstereotypa föreställningar inom entreprenörskap
och innovation.

via Tillväxtverkets program för resurscentra för kvinnor. Genom
åren har resurscentra skapat mötesplatser, nätverk och individuellt stöd för att göra det möjligt för kvinnor att leva och verka
i glesbygd. På så sätt visar resurscentra hur landsbygdsutveckling kan bedrivas på ett sätt som gynnar ett brett spektrum av
aktörer.

Kontakt
Winnet Sverige, info@winnetsverige.se
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Inom insatsområdet Landsbygdsutveckling bidrar Winnet
Centre of Excellence med kunskap om hur landsbygdsområden
kan utvecklas genom att ta till vara på många olika människors
drivkrafter och initiativ. Tidigare forskning har visat att resurscentra uppstod ur de nätverk som drevs av kvinnor på landsbygden under 1980-talet. Glesbygdsverket fyllde en viktig roll i att
identifiera dessa som viktiga drivkrafter för landsbygdsutveckling. Detta ledde fram till ett förslag att avsätta statliga medel för
utvecklingen av resurscentra, vilket också gjorde. Dessa medel
finns kvar än idag – om än i en något omstöpt form – fördelade
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I denna rapport sammanfattas den befintliga forskningen om
resurscentra för kvinnor. Avsikten är att skapa en överblick av
den kunskap som finns för att öka möjligheterna för att den
kommer till användning i resurscentra, policyprogram, forskning
mm. Rapporten är skriven inom ramen för Winnet Centre of Excellence – en centrumbildning som etablerats för att synliggöra
och nyttiggöra befintlig forskning om resurscentra för kvinnor.
Centrumbildningen ska öka förutsättningarna för att den kunskap som finns om resurscentra kommer till nytta i utformandet
av policyinsatser, resurscentraaktiviteter och forskningsstudier
om resurscentra. Centrumbildningen ska skapa goda förutsättningar för fortsatt forskning om resurscentra i nära samarbete
mellan akademi, resurscentra och beslutsfattare i både Sverige
och EU. Etableringen leds av Winnet Sverige1 och finansieras av
Tillväxtverkets program Resurscentra för kvinnor.

Ända sedan resurscentra för kvinnor initierades runt om i Sverige
på 80- och 90-talen har det bedrivits forskningsstudier om, med
och för resurscentra. En förteckning över befintliga forskningsstudier har sammanställts inom ramen för Winnet Centre of
Excellence. Dessa studier har i första hand genomförts i Sverige,
men det finns även enstaka exempel från övriga nordiska och
europeiska länder. Denna rapport ger en översikt av de huvudsakliga teman som behandlats i några av dessa studier.
Författare till rapporten är Malin Lindberg2, forskare vid Luleå
tekniska universitet, som fått i uppdrag av Winnet Sverige att
samordna etableringen av Winnet Centre of Excellence 2011–
2012.
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Inledning
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Resurscentra för kvinnor
Som inledning av denna rapport behövs en förklaring av
begreppet “resurscentra för kvinnor”. Några av de frågor som
besvaras är hur ett resurscentrum definieras, vilka organisationer
som räknas som resurscentra och vilka olika typer av resurscentra som finns. Det saknas en entydig definition av resurscentra
för kvinnor i och med att sådana organisationer uppstått både
på gräsrotsnivå och som en följd av offentliga policyprogram.

stöd till det hon benämnde som ”regionala utvecklings- eller
resurscentra” och stöd till dessas arbete via regionala program
för ”kvinnobefrämjande åtgärder” (sid 64-65). Hennes idé om att
inrätta statligt stöd till dessa centra hade dessförinnan lanserats
i ett handlingsprogram som utarbetats av en grupp kvinnor
som stod bakom de Kvinnokraftskonferenser som genomfördes
under 80- och 90-talet (Axelsson & Ungmark 2000, Davidsson &
Karlberg 2007, Hudson & Rönnblom 2007, Eriksson m.fl. 2008,
Ramböll 2009, Stenmark 2012).

Statligt stöd till upprättandet av resurscentra för kvinnor initierades i början av 90-talet i syfte att öka kvinnors delaktighet i det
regionala utvecklingsarbetet och därmed ge dem en ökad andel
av samhällets resurser (Fürst 2002, Forsberg m.fl. 2004, Eriksson
m.fl. 2008, Stenmark 2012). Bakom detta beslut låg bland annat
en rapport av kulturgeografen Tora Friberg (1993) som visade att
den regionalpolitik som ditintills bedrivits hade misslyckats med
att skapa jämställda villkor för kvinnor och män vad gällde möjligheter till försörjning och inflytande i samhället. Hon konstaterade att det vid tidpunkten för skrivandet av rapporten fanns
kvinnor i hela Sverige som var aktiva i lokalsamhällets utveckling,
men att dessa missgynnades av regionalpolitikens dåvarande
organisationsstrukturer och brist på uppbackning såväl uppifrån
som utifrån. I rapporten föreslog Friberg inrättandet av statligt

Resurscentra för kvinnor kan därmed anses bestå av två olika
sorters organisationer: Dels de organisationer som initierats
och drivs av kvinnor på gräsrotsnivå och som själva definierar
sig som resurscentra, oavsett om de erhåller finansiering från
Tillväxtverkets resurscentra-program eller ej. Dessa är ofta organiserade som ideella föreningar eller nätverk. Dels de organisationer som initierats och drivs som en följd av att beviljats
medel från Tillväxtverkets resurscentra-program. Dessa kan vara
organiserade som ideella föreningar, kooperativ, stiftelser, privata
företag eller som en integrerad del av kommunernas näringslivsenheter (jmfr Stenmark & Johansson 2005, Stenmark 2012).
Vissa organisationer kan tillhöra båda dessa kategorier samti6

2004). Enligt en annan källa, där uppgifterna baseras på antalet
resurscentra som ansökt om basfinansiering från Nutek, ökade
istället antalet resurscentra mellan 2002 och 2005 från 70 till 130
stycken (Nationellt program för utveckling av Resurscentra för kvinnor 2006–2008 2006). En tredje källa uppger att det 2005 fanns
upp emot 150 stycken (För en jämställd regional utveckling 2005).
Det som förenar resurscentra för kvinnor är alltså inte i första
hand deras organiseringsform eller finansiering. Istället är det

Resurscentra finns i skrivande stund på fyra geografiska nivåer i
Sverige och Europa. På lokal nivå i kommunerna är lokala resurscentra för kvinnor verksamma. På regional nivå finns det i vissa
län och regioner regionala resurscentra för kvinnor, som samordnar de lokala resurscentras insatser men som även bedriver
egna projekt. På nationell nivå verkar Winnet Sverige i form av
en ideell förening. Föreningens medlemmar utgörs av regionala
och lokala resurscentra samt olika nätverk kopplade till Winnet
Sveriges verksamhet. På internationell nivå samlar föreningen
Winnet Europe3 resurscentra från 21 av EU:s totalt 27 medlems-

deras syfte, aktiviteter och målgrupp som kännetecknar dem.
Detta betyder att det även finns organisationer som inte själva
benämner sig som resurscentra men som kan definieras som
sådana utifrån de aktiviteter som bedrivs (Horelli 2011). Resurscentras gemensamma syfte har beskrivits med följande ord:
”Gemensam nämnare för all resurscentraverksamhet (inkl.
affärsrådgivare för kvinnor) är att utveckla och ta till vara kvinnors kompetens och bevaka kvinnors intressen i det regionala
utvecklingsarbetet.” (Fürst 2002, sid 12)

länder. Allt sedan det statliga stödet till resurscentra inrättades i
början av 90-talet har antalet lokala och regionala resurscentra
i Sverige varierat. De siffror som finns tillgängliga ger emellertid
olika uppgifter om det exakta antalet. En källa anger att det
1998 fanns 130 resurscentra runt om i landet, vilket ska ha ökat
till 160 stycken 2002 och till 187 stycken 2004 (Forsberg m.fl

De aktiviteter som resurscentra främst ägnat sig åt är att stärka
kvinnor, att erbjuda mötesplatser för kvinnor, att skapa nätverk
för kvinnor, att bistå kvinnor som vill starta företag eller finna en
anställning, samt att driva projekt som ökar kvinnors inflytande
i regionalt tillväxtarbete. Vägledning, rådgivning och kompe7
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digt. Upplägget av den senaste omgången av Tillväxtverkets
resurscentra-program (2010–2012) har kritiserats för att det kan
påverka resurscentras utbredning i Sverige. Denna effekt beror
dels på programmets ambition att fördela resurserna till färre,
men större, resurscentra och dels på att fler typer av organisationer välkomnats att ansöka om medel än vad som tidigare varit
fallet (Sweco Eurofutures 2011).
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Denna typ av rådgivning har visat sig vara värdefull för de kvinnor som tidigare fått sina affärsidéer utdömda av traditionella
rådgivare som saknat insikt i de branscher som kvinnor oftast
driver företag inom, dvs tjänste- och upplevelsenäringar (Fürst
2002, Johansson 2008, Boström m.fl. 2010, Lindberg 2011a).
Behovet av särskild affärsrådgivning riktad till kvinnor motiveras
alltså dels av bristande kompetens om specifika branscher hos
traditionella affärsrådgivare. Det motiveras även av den symboliska kopplingen mellan företagande och vissa typer av maskulinitet, vilket gör att kvinnor som startar och driver företag avviker
från normen (Ahl 2002, Holmquist & Sundin 200 2, Pettersson
2002, Berglund 2007). Kvinnor har upplevt sig bli ”oseriöst bemötta av leverantörer, banker och andra företagsfrämjare” men
vittnar efter att ha tagit hjälp av resurscentra om ”ett annorlunda
och positivt bemötande, om att ha blivit respekterade, ha fått
självförtroende och nytt mod” (Fürst 2002, sid 22 & 30). Pedagogen Susan Hanson (2009, sid 249) har beskrivit hur stereotypa
föreställningar om kön påverkar hur olika företagare behandlas:

tensutveckling har därmed varit tre centrala redskap i resurscentras arbete (Fürst 2002, Lindberg 2011b, Lindberg m.fl. 2012,
Stenmark 2012). Resurscentras viktigaste uppgifter har beskrivits
med följande ord:
”Resurscentra har varit en port in och en sluss vidare genom
den information och rådgivning som resurscentra förmedlat
genom sina medarbetare, kontaktnät och Internet. Resurscentra har varit en mötesplats för enskilda kvinnor för att komma
samman, bryta isolering och utbyta erfarenheter. Resurscentra
har erbjudit nätverk en samlingsplats, så att de kunnat utvecklas och konsolideras.” (Fürst 2002, sid 15)
Många resurscentra har bedrivit affärsrådgivning speciellt riktad
till kvinnor för att hjälpa dem att starta eller utveckla företag.
Resurscentras rådgivare har fungerat som bollplank i processen
och har med hjälp av ett coachande förhållningssätt stöttat kvinnorna att identifiera och uppnå sina egna mål. Den rådgivning
som utvecklats vid resurscentra skiljer sig från traditionell affärsrådgivning i och med att den betonar 1) möjligheter istället för
risker, 2) en jämlik relation mellan rådgivare och klienter istället
för en hierarkisk relation där rådgivaren ses som expert och
klienten som novis, 3) coachning utifrån klientens egna mål istället för en bedömning av affärsidén utifrån rådgivarens horisont.

”Many people and institutions continue to treat all women (or
men) according to preconceived beliefs about femininity and
masculinity, assuming that certain abilities and behaviours are
the norm for each gender.”
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Den senaste omgången av Tillväxtverkets resurscentra-program
(2010–2012) begränsar dock resurscentras möjligheter att bibehålla kvinnor som målgrupp, eftersom programmet inte längre
finansierar riktade insatser till kvinnor. Den främsta målgruppen
ska istället vara politiker, tjänstemän och andra personer som
har i uppdrag att skapa regional tillväxt. Förändringen är tänkt
ska öka resurscentras påverkan på de ordinarie strukturerna. Det
finns dock vissa möjligheter för resurscentra att finansiera riktade
insatser till kvinnor genom Tillväxtverkets program Främja kvinnors företagande (Sweco Eurofutures 2011).

Resurscentras roll i det regionala tillväxtarbetet
dem en ökad andel av samhällets resurser (Forsberg m.fl. 2004,
Eriksson m.fl. 2008). Länsstyrelserna gavs i uppdrag att bilda regionala resurscentra för kvinnor och bildandet av lokala resurscentra för kvinnor uppmuntrades. Prioritering av särskilda insatser
för kvinnor i regionalpolitiken fanns också med. Några år senare
– 1998 – övertog Nutek (nuvarande Tillväxtverket) ansvaret att
förmedla de statliga medlen till regionala och lokala resurscentra (Axelsson & Ungmark 2000, Forsberg m.fl. 2004, Eriksson m.fl.
2008). Under årens lopp har statens satsning på resurscentra för

I denna del ges en översikt över befintlig kunskap om resurscentras roll i det regionala tillväxtarbetet med avstamp i befintlig
forskning och övriga studier. Syftet med dessa studier har varit
att öka förståelsen för resurscentras förutsättningar att påverka
tillväxtarbetet i den egna regionen.
Statligt stöd till resurscentra för kvinnor initierades, som tidigare
nämnts, i början av 90-talet i Sverige. Syftet var att öka kvinnors
delaktighet i det regionala utvecklingsarbetet och därmed ge
9
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Ovanstående genomgång av resurscentras syfte och aktiviteter visar att målgruppen för resurscentra i första hand har varit
olika grupper av kvinnor. Några av de grupper som resurscentra fokuserat är arbetslösa kvinnor, kvinnor som vill utvecklas i
arbetslivet, kvinnor med projektidéer, kvinnor som vill starta eller
utveckla företag, samt kvinnor med utländsk bakgrund (Fürst
2002). Resurscentra har stöttat och informerat dessa kvinnor att
förverkliga sina ambitioner och utöka sina kontaktnätverk.

S A M M A N S TÄ L L N I N G AV B E F I N T L I G …

kvinnor regelbundet modifierats (Forsberg m.fl. 2004, Hudson &
Rönnblom 2007). Från att i början ha givits i uppdrag att verka
för att kvinnor skulle bli delaktiga i det regionala utvecklingsarbetet, uppmanades de 2005 att medverka till att skapa ”hållbar
tillväxt” genom att förbättra kvinnors villkor och förutsättningar
inom de regionala tillväxtprogrammen och de regionala utvecklingsprogrammen (Forsberg m.fl. 2004, Näringsdepartementet
2004). Hållbar tillväxt innebär att ”nuvarande och kommande
generationer kvinnor och män kan erbjudas sunda ekonomiska,
sociala och ekologiska förhållanden” (Regeringskansliet 2004,
sid 10).

2007). I den senaste programomgången (2010–2012) utvidgar
Tillväxtverket resurscentras uppdrag till att omfatta alla de fem
insatsområden som nämns i Sveriges nationella strategi för
regional konkurrenskraft 2007–2013. De fem insatsområdena är:
1) Entreprenörskap och innovativa miljöer, 2) Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud, 3) Tillgänglighet, 4) Strategiskt
gränsöverskridande samarbete, 5) Landsbygdsutveckling. Det
är dock fortfarande det insatsområde som rör entreprenörskap
som dominerar i de ansökningar som beviljats, vid sidan av det
insatsområde som rör arbetsmarknaden (Sweco Eurofutures
2011). Detta är inte förvånande med tanke på att just arbetsmarknad och näringslivsutveckling utgjort grundpelare i många
resurscentras verksamheter under årens lopp (Axelsson & Ungmark 2000). Samtidigt har även landsbygdsutveckling funnits
med i flera resurscentra sedan starten (jmfr Friberg 1993).

Efter ytterligare tre år, 2008, utvidgades resurscentras uppdrag
till att även omfatta EU:s strukturfonder (Näringsdepartementet
2007). Där tillfogades att resurscentra, utöver att bidra till hållbar
tillväxt, också ska stärka kvinnors företagande. Inriktningen mot
företagande fanns med redan i en regeringsproposition 2001,
där resurscentra uppmuntrades att inrikta sig på företagsrådgivning till kvinnor samt på främjandet av kvinnors företagande
och anställning (Hudson & Rönnblom 2007). Betoningen av
kvinnors företagande fick till effekt att det periodvis varit svårt
för de resurscentra som inte fokuserat på detta område att
få tillgång till offentliga resurser för sin verksamhet (Danilda

En utvärdering av resurscentraverksamheten under åren 19982002 visar att de aktiviteter som genomförts inom resurscentra
främst handlat om att ”utveckla och öka kunskaperna om kvinnors företagande samt att bedriva utvecklingsprojekt” (Forsberg
m.fl. 2004, sid 3). En av resurscentras viktigaste målgrupper har,
som tidigare nämnts, varit kvinnor som vill förverkliga sina idéer,
ofta inom ramen för eget företagande (Fürst 2002, Boström m.fl.
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Vilka förutsättningar som finns för en sådan gemensam analys av brister och åtgärder diskuteras i en rad rapporter. Enligt
slutrapporten i den följeforskning som utfördes i anslutning till
programperioden 2006–2009 ansåg då de regionala aktörer som

Samtidigt uppger flera av de tillfrågade att resurscentra står
utanför ordinarie näringslivsarbete. Resurscentra vittnar själva
om att det är svårt att komma in på den arena där tillväxtarbetet
bedrivs och att det kan vara svårt att bli betraktad som en

I Tillväxtverkets deluppföljning av resurscentra-programmet
skrivs att:

11
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”För att lyckas i det långsiktiga arbetet med att integrera
jämställdhet som en självklar del i det regionala tillväxtarbetet
är det även nödvändigt att resurscentra och de regionala och
lokala aktörerna gör en gemensam analys av vilka jämställdhetsbrister som det finns i regionens tillväxtarbete och vad
som behöver göras för att åtgärda dessa.” (Insatser som bidrar
till jämställdhet i det regionala tillväxtarbetet 2011, sid 3)

resurscentra ska arbeta med att resurscentra är en relativt osynlig aktör i det regionala tillväxtarbetet och att de sällan deltar
i de diskussioner som förs om regional tillväxt (Ramböll 2009).
När det gäller kvinnors företagande är resurscentras synlighet
dock något större och vissa gemensamma diskussioner förs om
specifika projekt. Entreprenörskapsområdet har av resurscentra
upplevts som det område inom det regionala tillväxtarbetet
som det har varit lättats att få tillträde till, vilket kan ha att göra
med att företagande inte uppfattas som lika hotfullt som andra
jämställdhetsfrågor (Boström 2007). I den följeforskning som
genomfördes dessförinnan, under perioden 1998-2002, konstateras att det då saknades en samstämmig bild mellan involverade aktörer kring vad resurscentra ska leda till och på vilket
sätt målen ska uppfyllas (IM-gruppen 2004). I den enkät som
Tillväxtverket låtit genomföra bland regionala aktörer 2011 är 35
procent neutrala till resurscentras verksamheter och 29 procent
positiva (Insatser som bidrar till jämställdhet i det regionala
tillväxtarbetet 2011).5

2010).4 De näringar som dessa kvinnor är verksamma i utgörs
till största delen av service- och upplevelsenäringar, inom både
privat och offentlig sektor (Holmquist & Sundin 2002, Bünger
2003, Holmquist 2008, Lindberg 2010, Lindberg m.fl. 2012). I och
med lanseringen av det pågående resurscentraprogrammet
ändrades dock som sagt resurscentras målgrupp från kvinnor
till aktörer med regionalt tillväxt-uppdrag (Sweco Eurofutures
2011).
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relevant aktör i arbetet (Insatser som bidrar till jämställdhet i det
regionala tillväxtarbetet 2011). En tidigare dokumentstudie av
de regionala tillväxtprogrammen visar att resurscentra sällan
omnämns i dessa program och att resurscentras verksamhet
inte verkar ha lett till att jämställdhet integrerats i programskrivningarna. I följeforskningsrapporten från perioden 2006-2009
konstateras att både resurscentras egen organisering och dess
omvärld har betydelse för resurscentras inriktning och handlingsutrymme. De resurscentra som organisatoriskt sett utgör
en del av myndigheter på lokal och regional nivå, t.ex. kommuner eller länsstyrelser, har lättare att förankra och legitimera
sitt arbete hos regionala aktörer. Samtidigt är de mindre fria än
de resurscentra som organiseras som t.ex. ideella föreningar vad
gäller valet av inriktning och genomförande. Inte heller kan de
integrerade resurscentra utmana tillväxtbegreppets definition
och position i det regionala tillväxtarbetet – eller tillämpa ett
uttalat genusperspektiv – på samma sätt som fristående resurscentra kan. Förankringen hos kvinnor i regionen anses även vara
större bland de fristående resurscentra (Ramböll 2009).

politiska satsningar som genomförts (Forsberg m.fl. 2004). Detta
perspektiv framförs även i den senare följeforskningsrapporten
där de regionala aktörerna uppger att resurscentra besitter
outnyttjad kompetens om jämställdhet (Ramböll 2009). Den
senaste enkät som utförts bekräftar bilden av att resurscentra
har bidragit till en positiv utveckling i länen och att verksamheten stödjer utsatta grupper som sällan har tillgång till annat stöd
(Insatser som bidrar till jämställdhet i det regionala tillväxtarbetet 2011). Möjligheterna att ge utsatta grupper stöd har dock
förändrats i den senaste programperioden, där resurscentra inte
längre kan få stöd till aktiviteter som riktas till enskilda kvinnor
(Sweco Eurofutures 2011). Denna förändring kan ha att göra
med de tidigare följeforskarnas uttryckta oro för att resurscentras
verksamheter främst försökte påverka det regionala tillväxtarbetet indirekt genom att uppmuntra till en förändring hos målgrupperna (dvs kvinnor) istället för en förändring i de regionala
aktörernas behandling av målgrupperna. Flera resurscentra
ansåg dock enligt följeforskningen att de är involverade i arbetet
med att utveckla och genomföra regionala tillväxt- och utvecklingsprogram. De bjuds in till utvecklingsarbetet, sitter med i
arbetsgrupper och nyttjas som remissinstans. Det återstod dock
frågetecken kring vilken roll resurscentra skulle ha i det regionala
tillväxtarbetet – som allmänt inbjudna, som remissinstans eller

Å andra sidan betonas att resurscentra har stor erfarenhet och
kunskap om kvinnors villkor i fråga om regional utveckling.
Resurscentra har möjliggjort för kvinnor att ta del av de regional-
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Företagsekonomen Lina Stenmark (2012) analyserar i sin avhandling hur resurscentras möjligheter att påverka den regionala utvecklingspolitiken begränsas av att den statliga politiken för
att stötta resurscentra vilar på motstridiga logiker. De tre logiker
hon lyfter fram – neoklassisk, neoösterrikisk och kritiskt emancipatorisk logik – utgår från olika antaganden om hur företagande
bäst ska främjas från statens sida. Den neoklassiska logiken föreskriver omfattande interventioner från statens sida för att skapa
ekonomisk tillväxt, genom hierarkisk och centraliserad styrning.
Den neoösterrikiska logiken föreskriver istället minimal intervention från statens sida i syfte att skapa möjligheter för människors
spontana entreprenöriella initiativ. Den kritiskt emancipatoriska
logiken föreskriver en mellanväg där förgivettagna föreställningar om företagande utmanas i syfte att frigöra marginaliserade grupper och därigenom uppnå en ”empowering ekonomi”.
Staten styr då på ett decentraliserat sätt genom att uppmuntra
samverkan, nätverk och partnerskap. I och med att inslag från
alla dessa tre logiker förekommer i politiken kring resurscentra,
står resurscentra i praktiken inför oförenliga krav. Detta ger upphov till organisatoriska problem i resurscentra, särskilt vad gäller
deras identitet och legitimitet.

Samtidigt kan inte allt ansvar för att uppnå jämställdhet i det
regionala tillväxtarbetet läggas på resurscentras axlar. Länsstyrelser och regionförbund med uppdrag att utforma regionala
tillväxtprogram och tillväxtstrategier har ansvar att tillämpa
ett jämställdhetsperspektiv på alla områden och i alla faser av
tillväxtarbetet. Om jämställdhetspolitikens mål skulle införlivas i
den regionala tillväxtpolitiken skulle resurscentras handlingsutrymme ökas, enligt tidigare följeforskare (Ramböll 2009). I den
senaste enkäten uttrycker vissa av länens sakkunniga i jämställdhet en oro för att resurscentra blir en sidoordnad organisation
som inte kan påverka ordinarie strukturer (Tillväxtverket 2011).
Mot bakgrund av den låga samstämmigheten mellan resurscentra och regionala företrädare har tidigare följeforskare föreslagit att resurscentra skulle få en tydligare roll och ett tydligare
uppdrag. Även en tydligare bild av vad resurscentra ska uppnå
föreslogs (Ramböll 2009). Detta hörsammades i den nya programomgången genom att resurscentras verksamhet tydligare
kopplades till de fem insatsområden som utgör basen i Sveriges
och EU:s regionala tillväxtpolitik. Dessutom ökade kraven på
resurscentras förmåga att analysera det regionala tillväxtarbetet
ur ett genusperspektiv (Sweco Eurofutures 2011).
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som deltagare i det regionala partnerskapet (Ramböll 2009).
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Resurscentra som innovationssystem
Innovation har blivit ett allt vanligare område för politiska insatser i Sverige och övriga världen. I dessa sammanhang definieras innovationer som nya varor och tjänster kommit till nytta
i samhället. Anledningen till att det överhuvudtaget finns en
politik för att främja innovationer i Sverige har enligt historikern
Åke Uhlin (2005) att göra med att utveckling och spridning av
innovationer anses vara ett sätt att ställa om landets ekonomi
till att bli mer dynamisk och kunskapsbaserad. Företagsekonomen Fredrik Lavén (2008) konstaterar att det finns en allmänt
spridd uppfattning att innovation är drivkraften för ekonomisk
tillväxt. Eftersom innovation alltmer kommit att betraktas som
beroende av ett system av institutionella och kulturella sammanhang har intresset ökat för de samverkansnätverk som tros
bidra till utvecklingen av innovationer (Asheim 2005). En variant
av sådana nätverk är det som kommit att kallas för innovationssystem (Uhlin 2005). I dessa system samlas aktörer från olika
samhällssektorer för att stimulera utvecklingen av ny kunskap
som omsätts i innovationer (Lavén 2008). Även Triple Helix
används som beteckning för innovationssystem. I denna modell
utpekas företag, universitet/högskolor och samhälle/politik som
de huvudsakliga aktörerna i innovationssystem. Samverkan mel-

lan dessa tre aktörer anses bidra både till att ny, relevant kunskap
utvecklas och till att denna kunskap omvandlas till nya produkter och tjänster som kommer till nytta i samhället (Leydesdorff &
Etzkowitz 1996 & 1998, Lavén 2008).
I statsvetaren Malin Lindbergs avhandling (2009 & 2010) utforskas möjligheten att betrakta resurscentra för kvinnor som exempel på innovationssystem. Hennes studie visar att resurscentra
i sin organisering har samlat aktörer från olika samhällssektorer
som tillsammans har utvecklat ny kunskap som gett upphov till
innovationer. Eftersom detta stämmer överens med den definition av innovationssystem som tillämpats i forskning och politik
drar hon slutsatsen att de fyra samverkansnätverken mycket väl
kan betraktas som exempel på sådana (jmfr Marklund m.fl. 2004,
Asheim 2005, Frykfors 2005). Denna slutsats utmanar merparten
av den befintliga innovationsforskningen och innovationspolitiken eftersom de sällan har omfattat samverkansnätverk för innovation som baseras på kvinnors företagande och innovation.
Istället har mansdominerade nätverk och näringar, som tillverkningsindustri och IT, prioriterats (Pettersson 2007, Lindberg 2009
& 2010, Forsberg & Lindgren 2010).
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Resurscentra har utmanat Triple Helix-modellen genom att
involvera den ideella sektorn som en fjärde part (jmfr Leydesdorff & Etzkowitz 1996 & 1998, Lavén 2008). Tillsammans med
andra innovationsnätverk som organiserats på liknande sätt har
detta lett till lanseringen av ett alternativt begrepp – Quadruple
Helix – som synliggör även den ideella sektorns betydelse för
innovation (Carayannis & Campbell 2009 & 2010, Maldonado
m.fl. 2009, Lindberg 2010, Mac Gregor m.fl. 2010, Lindberg m.fl.
2011 & 2012).

Externt inflytande på resurscentra
Resurscentra vittnar i forskningen om hur de tvingats anpassat sina insatser efter omvärldens bemötande (Lindberg 2010).
Myndigheter på kommunal, regional och nationell nivå har avgjort deras tillgång till extern finansiering av sina verksamheter.
Myndigheternas uttalade (eller uteblivna) stöd och inbjudningar
till att delta i det regionala tillväxtarbetet har spelat en viktig roll
på det mentala planet för resurscentra. Även relationen till andra
företagsfrämjare har påverkat resurscentras sätt att bedriva sina
verksamheter. Detta beroende på om dessa varit villiga att sam-

verka och sätta sig in i kvinnors situation eller ej. Det har också
varierat i vilken mån andra aktörer tillskrivit resurscentra samma
vikt som övriga företagsfrämjare.
Flera av representanterna från resurscentra vittnar om en nagelfarning av de verksamheter som bedrivs av kvinnor på ett sätt
som de anser att de flesta män slipper. Till exempel ställs helt
andra krav på redovisning av budget och uppvisande av resultat.
De summor som beviljats till resurscentras projekt har dessutom
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Utöver att konstatera att resurscentra för kvinnor utgör exempel
på innovationssystem understryker Lindberg (2010) hur resurscentra samtidigt har utmanat de dominerande modellerna som
beskriver hur innovationssystem organiseras. De har bland annat
ifrågasatt uppfattningen att sådana samverkansnätverk för innovation skulle vara enhetliga system utan interna slitningar eller
oberoende av sociala relationer mellan människor. Detta genom
att visa hur maktrelationer och genuskonstruktioner påverkar
kvinnors respektive mäns möjligheter att bidra till och dra nytta
av sådana samverkansnätverk (jmfr Pettersson & Saarinen 2005).
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varit betydligt lägre än de summor som delats ut till mansdominerade kluster och innovationssystem via regionala och
nationella policyprogram. Även långsiktigheten i resurscentras
verksamheter har begränsats av bristande finansiering, i och
med att nya projektmedel ständigt måste sökas vilket tagit tid
och kraft från pågående aktiviteter. Samtidigt upplever vissa av
representanterna från resurscentra att vinden vänt och att de
efter många års slitsamt arbete nu äntligen bjuds in till aktiviteter kring företagande och regional utveckling och att det till
och med förs diskussioner om att resurscentra skulle kunna
utgöra ett kluster med aktiv stöttning från länet (Lindberg 2010,
Stenmark 2012).

(Lindberg 2008, 2009, 2010; Nutek 2007). Det har även poängterats att Sveriges innovationspolitik hittills försummat innovationer inom både den privata som den offentliga tjänstesektorn
(Marklund m.fl. 2004). En studie av de innovationssystem och
kluster som har prioriterats i Sverige visar det att det främst är
två grupper av näringar som dominerat: bas- och tillverkningsindustri respektive ny teknik, som båda främst består av mansdominerade branscher. En lägre prioritet har givits åt gruppen
service- och upplevelsenäringar, som till största delen består av
näringar som sysselsätter många kvinnor. Detta står i kontrast
till Sveriges jämställdhetspolitiska mål och som ett tecken på att
strategin av jämställdhetsintegrering inte tillämpas fullt ut i alla
politikområden (Lindberg 2009 & 2010).

Omvärldens inflytande över resurscentras verksamheter
återfinns därmed på tre nivåer: individuellt bemötande, resurscentraprogrammets utformning och strategiska prioriteringar
i den regionala tillväxtpolitiken. Vad gäller det senare så är det
av betydelse att service- och upplevelsenäringar har utgjort
utgångspunkt för många av aktiviteterna i resurscentra. Det är i
dessa näringar som majoriteten av de anställda och företagande
kvinnorna i Sverige arbetar (Lewén 2010). Samtidigt har denna
grupp av näringar givits en låg prioritet i nationella och regionala strategier och satsningar på företagande och innovation

Resurscentra har upplevt svårigheter att få tillträde till de policyprogram som inriktats på generella insatser för företagande och
innovation. Istället har de blivit hänvisade till de policyprogram
som inriktats på specifika insatser för kvinnors företagande,
jämställdhet eller just resurscentra för kvinnor. Det har exempelvis, som tidigare nämnts, periodvis varit svårt för de resurscentra
som inte fokuserat på kvinnors företagande att få tillgång till offentliga resurser för sin verksamhet (Danilda 2007). Omvärldens
bemötande har på så sätt lett till att resurscentra ”spärrats in” i
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I och med att resurscentra har i uppdrag att bidra till jämställdhet i det regionala tillväxtarbetet bidrar statsvetaren Malin
Rönnbloms (2002) avhandling med att belysa förutsättningarna
för sådana insatser. Hon identifierar fem begränsande principer
för jämställdhetsarbete som omvärlden förväntar sig att sådana
insatser ska följa för att vara legitima. Dessa principer föreskriver
att jämställdhetsinsatser bör utgå från att det finns essentiella
biologiska skillnader mellan könen, att jämställdhet begränsas
till en fråga om antal där kvinnors delaktighet ska vara kompletterande till mäns, att endast frivilliga åtaganden kan genomföras
och att jämställdhetsinsatser ska ske i samarbete mellan kvinnor
och män. Det sistnämnda medför att resurscentras legitimitet
ifrågasätts eftersom de i första hand organiserar kvinnor som
utför jämställdhetsinsatser på egen hand.
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de policyprogram som rört kvinnor och jämställdhet (Lindberg
2010). Detta har påverkat vilka verksamheter de kunnat bedriva
(jmfr Danilda 2008, Ramböll 2009). Sådana inspärrningseffekter har uppmärksammats av Johansson (1997) som skriver att
”den som blir beviljad ett statligt bidrag får samtidigt ingå en
överenskommelse att acceptera att bli kontrollerad”. Detta har
likheter med begreppet ”resursfälla” som använts för att beskriva
hur organisationer riskerar att reduceras till att enbart vara det
som de har resurser till att göra eller till det som de får betalt för
att göra (Wijkström & af Malmborg 2005). Inom resursberoendeteorin förklaras dessutom hur organisationer måste interagera
med andra aktörer i omgivningen för att få tillgång till externa
resurser (Wistus 2010). Det finns även en parallell till miljöpolitikforskaren Paul A Sabatiers (1986) beskrivning av hur centrala
aktörer indirekt kan påverka de mål och strategier som tillämpas
av mer perifera aktörer just via resurstilldelning.
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Tips välkomnas
Känner du till fler forskare som gjort studier om resurscentra för
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