Winnet Centre of Excellence
Winnet Centre of Excellence är en centrumbildning som etablerats under 2011 av Winnet
Sverige (www.winnetsverige.se) för att synliggöra 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.
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.
Den regionala tillväxtpolitikens fem insatsområden
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
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 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.
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 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
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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 mansdominerad, 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.
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 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 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 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.
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