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Förord 

Resurscentra för kvinnor är en projektbaserad verksamhet, som finns på ca 120 
platser i landet. Resurscentraverksamheten kan beskrivas som en regionalpolitisk 
jämställdhetssatsning i form av särskilda insatser för kvinnor. På uppdrag av 
länsstyrelserna i Södermanland och Västmanland har vi, med lokala resurscentra 
för kvinnor som bas, genomfört en studie av metoder för att förstärka kvinnors 
situation på arbetsmarknaden och tillvarata deras initiativ och kompetens i det 
regionala och lokala utvecklingsarbetet. Studien redovisas i följande två rapporter.  

Särskilda insatser för kvinnor. En studie av lokala resurscentramodeller i Söder-
manland och Västmanland (rapport 1) belyser projektledares och näringslivs-
ansvariga tjänstemäns syn på näringslivsfrågor i allmänhet och resurscentra för 
kvinnor i synnerhet. Rapporten avser en uppföljning av fem lokala resurscentra för 
kvinnor; Eskilstuna, Katrineholm och Vingåker i Södermanlands län samt 
Hallstahammar och Surahammar i Västmanlands län. Syftet är dels att beskriva 
respektive resurscentrums profil och kontext och dels att identifiera hinder och 
möjligheter för resurscentraverksamheten. I rapportens avslutande diskussion 
sammanfattas vad som främst förenar och skiljer de olika resurscentramodellerna. 

I Särskilda insatser för kvinnor. Metodutveckling med resurscentra för kvinnor som 
bas (rapport 2) vidgas perspektivet till att även omfatta andra aktörer på olika 
nivåer. I rapporten diskuteras metodutveckling inom ramen för Europeiska social-
fonden, inom vissa verksamheter som syftar till att bryta den könsuppdelade 
arbetsmarknaden samt utifrån lokala resurscentra för kvinnor. Syftet är dels att ge 
en fördjupad analys av berörda resurscentra i Södermanland och dels att analysera 
metodutveckling som inriktas på att förstärka kvinnors situation på arbetsmarkna-
den. I rapportens avslutande diskussion sammanfattas den studerade metodutveck-
lingens möjligheter och begränsningar.  

Projektet är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Södermanland och Västmanland 
samt Centrum för Välfärdsforskning (CVF) vid Mälardalens högskola. Vi vill tacka 
Ing-Marie Andrée, Per Ringsell, Agneta Wikblom och Karin Tilly vid de båda 
länsstyrelserna för ett inspirerande och givande samarbete. I projektets initialskede 
och under arbetets gång har Mats Forsberg och Sven E O Hort från CVF bidragit 
med värdefulla synpunkter och i dess slutskede även Göran Sidebäck. 

Ett stort tack vill vi rikta till alla som ställde upp på intervjuer. Det är intervjuperso-
nernas beskrivningar som utgör det huvudsakliga underlaget till rapporterna. 
Studiebesök och intervjuresor till Bryssel, Eskilstuna, Flen, Hallstahammar, 
Katrineholm, Mariestad, Ronneby, Surahammar, Trosa, Vingåker och Västerås har 
varit både inspirerande och lärorika. Ann-Britt Johansson och Eva-Karin Magnus-
son har medverkat till rapporternas tillkomst genom att skriva ut intervjuerna från 
banden ordagrant. 
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1. Inledning 

Resurscentra för kvinnor är en regionalpolitisk jämställdhetssatsning för att för-
stärka kvinnors situation på arbetsmarknaden och i det regionala/lokala utveck-
lingsarbetet. Resurscentra är en projektbaserad verksamhet, som finns på ca 120 
platser i landet.  

I föreliggande rapport redovisas en studie av fem lokala resurscentra för kvinnor i 
Södermanland och Västmanland. Studien belyser projektledares och näringslivs-
ansvariga tjänstemäns syn på näringslivsfrågor i allmänhet och resurscentra för 
kvinnor i synnerhet. Några frågor som behandlas är: Vad planeras hända med 
resurscentra efter projekttidens slut? Vilka erfarenheter kan projektet tillföra 
ordinarie verksamhet? Hur kan resurscentra bidra till att främja jämställdhets-
arbetet? 

Jämställdhetsarbetets organisation, mål och medel 

Idag finns en väl utvecklad jämställdhetsstruktur på olika nivåer. På central nivå 
utgörs organisationen av jämställdhetsministern, en jämställdhetsenhet inom 
Regeringskansliet och Jämställdhetsombudsmannen (JämO). På regional nivå finns 
sedan 1995 en länsexpert för jämställdhetsfrågor i varje län. Jämställdhetsexperten 
utarbetar länets jämställdhetsstrategi och har en samordnande roll i det regionala 
jämställdhetsarbetet.1 

Jämställdhet är ett politiskt mål, dvs. regering och riksdag har beslutat att jäm-
ställdhet ska uppnås. Jämställdhetspolitikens övergripande mål är ett samhälle där 
kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla 
väsentliga områden i livet. Det innebär en jämn fördelning av makt och inflytande, 
samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika villkor och förutsättningar när 
det gäller företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. 
Det innebär också lika tillgång till utbildning och möjligheter till utveckling av 
personliga ambitioner, intressen och talanger, delat ansvar för hem och barn samt 
frihet från könsrelaterat våld.2 

I jämställdhetsarbetet kan tre huvudstrategier urskiljas: jämställdhetslagen, main-
streaming och särskilda insatser för kvinnor och män. Den nuvarande jämställd-
hetslagen trädde i kraft 1992 och skärptes 1994 och 1998.3 Jämställdhetslagen 
innehåller två huvuddelar, en med förbud mot könsdiskriminering och en om aktivt 
                                                 

1  Jämställdhetspolitiken inför 2000-talet. Regeringens skrivelse 1999/2000:24. 
2  Prop. 1993/94:147 Delad makt - delat ansvar 
3  Regeringen förbereder vissa ändringar av jämställdhetslagen, bl.a. avseende osakliga löneskillna-

der mellan kvinnor och män. Se SOU 1999:91 En översyn av jämställdhetslagen. 
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jämställdhetsarbete på arbetsplatsen. Mainstreaming innebär att jämställdhetsfrågor 
ska ingå i all ordinarie verksamhet och inte bedrivas som ett enskilt område bred-
vid. Särskilda insatser för kvinnor och män kompletterar huvudfåran - ”main-
stream”.  

Resurscentra för kvinnor, en projektbaserad verksamhet på central, regional och 
lokal nivå, utgör ett exempel på strategin särskilda insatser.  

Resurscentras tillkomst och organisation 

Resurscentraverksamheten föregicks av regionalpolitisk opinionsbildning, bl.a. 
kampanjen ”Hela Sverige skall leva” och projektet ”Kvinnokraft” vid Glesbygds-
verket. Kvinnoperspektivet vidareutvecklades av Friberg (1993), vars skrift Den 
andra sidan av myntet - om regionalpolitikens enögdhet låg till grund för lanse-
ringen av resurscentra i mitten av 1990-talet.  

De regionalpolitiska propositionerna under 1990-talet har ett könsperspektiv. 
Regeringens principiella hållning är att könsperspektivet ska vara en integrerad del 
av regionalpolitiken, men samtidigt framhålls behovet av särskilda insatser för 
kvinnor. 

I Bygder och regioner i utveckling (prop. 1993/94:140, s. 30) görs bedömningen att 
regionalpolitiken bör utformas utifrån ett könsperspektiv. 

Problembeskrivningar och analyser bör utgå ifrån att kvinnor och män har 
olika behov och förutsättningar och åtgärder bör utformas så att de 
kommer både kvinnor och män till del. Samtidigt behöver särskilda 
insatser för kvinnor göras. 

I Regional tillväxt - för arbete och välfärd (prop. 1997/98:62) framhålls att 
särskilda insatser bör göras ännu en period för att stimulera tillväxtorienterade 
utvecklingsprojekt med ett tydligt jämställdhetsperspektiv.  

Utifrån behovet av särskilda insatser för kvinnor inrättades, enligt förslag i Bygder 
och regioner i utveckling (prop. 1993/94:140), såväl ett nationellt som regionala 
och lokala resurscentra. Enligt förslaget bör särskilt intresse riktas mot kvinnor i 
glesbygds- och landsbygdsområden samt kvinnliga företagare.  

På central nivå samordnar Nutek och Glesbygdsverket resurscentraverksamheten 
genom ett Nationellt resurscentrum (NRC), som placerades på Nutek. Försöks-
verksamheten med NRC förlängdes under åren 1998 och 1999. NRC ska främst 
inriktas mot att stödja och samordna regionala och lokala resurscentras verk-
samheter samt sprida information (prop. 1997/98:62).  
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På regional nivå fick länsstyrelserna, enligt regleringsbrev 94/95, uppdraget att 
initiera regionala resurscentra för kvinnor, vilka ska utformas efter varje läns 
förutsättningar och behov. Länens jämställdhetsexperter engagerades i arbetet med 
regionala resurscentra.4 I Bygder och regioner i utveckling (prop. 1993/94:140, s. 
153) anförs: 

Huvuduppgiften för länsexperten skall vara att utifrån de nationella målen 
för jämställdhetspolitiken och länets jämställdhetsstrategi främja jäm-
ställdhetsarbetet i länet… Länsexperten kommer att vara ett väsentligt 
kompetensmässigt stöd bl.a. i arbetet med de regionala resurscentrumen 
för kvinnor samt i arbetet med att införa ett könsperspektiv i det regionala 
utvecklingsarbetet.  

I förhållande till jämställdhetsorganisationen (jämställdhetsminister etc.) råder en 
oklar roll- och ansvarsfördelning när det gäller resurscentraverksamheten. På 
central nivå utgör NRC en sidoordnad snarare än samordnad del av jämställdhets-
organisationen. På regional nivå har detta skapat organisatorisk förvirring. En del 
länsexperter menar t.ex. att resurscentra för kvinnor motverkar regeringens direktiv 
om mainstreaming, medan andra ser resurscentra som länets huvudsakliga 
jämställdhetssatsning. 

En utgångspunkt för att inrätta resurscentra var att formen för respektive läns 
centrum avgörs av de enskilda länens förutsättningar och traditioner, vilket har 
resulterat i en mångfald organisationsformer. Försök till systematiserad beskrivning 
av länens organisation av resurscentraverksamheter har gjorts av Bull & Sundin 
(1996) och Axelsson m.fl. (1999). I denna studie kommer den valda organisationen 
i Södermanland och Västmanlands län att redovisas. I fokus står olika modeller för 
lokala resurscentra.  

Projekt har en början och ett slut - och sedan? 

En gemensam nämnare för resurscentraverksamheten är att den drivs i projektform 
med statsbidrag.5 Ett projekt avgränsas från reguljär verksamhet främst genom på 
förhand planerade tidpunkter för igångsättning och upphörande ( Sahlin 1996). Att 
sätta igång projekt, som engagerar många människor, innebär även att planera för 
dess upphörande. Projektets avslutning och övergång i en annan form förbises dock 
ofta (Sjöholm 1996).  

                                                 

4  Enligt jämställdhetspropositionen Delad makt - delat ansvar (1993/94:147) tillsattes en 
länsexpert på jämställdhetsfrågor i varje län.  

5  Av den totala projektfloran i landet utgör resurscentra en mindre del. Exempelvis har 1.654 EU 
Mål 3-projekt registrerats under perioden juli 1995 - februari 1999. Sammanlagt har 143.231 
personer deltagit i något av projekten (AMS 1999). Resurscentraprojekt drivs dock ofta inom 
EU:s strukturfondsprogram. 
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På central nivå, från NRC:s sida, saknas en klar linje för vad som ska hända efter 
projekttidens slut. Ansvariga för regionala och lokala resurscentra har olika 
uppfattningar om resurscentras framtida organisation; två tredjedelar anser att 
resurscentra i framtiden ska integreras i kommunens/länens ordinarie verksamhet 
medan en tredjedel anser att verksamheten ska vara fristående. Att verksamheten är 
”mogen” att integreras anser 50 procent (Axelsson m.fl. 1999). Bland projektledare 
förespråkar således en majoritet integreringslinjen.  

Även mellan regionerna skiljer sig synen på resurscentra som en fristående eller 
integrerad verksamhet. Resurscentra i mellersta Sverige är mest positiva till inte-
grerad verksamhet. Södermanland och Västmanlands län har målsättningen att 
arbetsuppgifterna ska integreras i ordinarie verksamhet efter projekttidens slut. 

Målen är emellertid en sak, praktiken en annan. I praktiken är integrering av 
resurscentra en komplicerad process. Förutsättningarna för en integrering varierar 
av olika skäl. Resurscentra har t.ex. olika profiler, olika målgrupper och verkar i 
olika kontexter. Vi kommer avslutningsvis att diskutera vad som förenar respektive 
skiljer de studerade resurscentra, bl.a. avseende integrering.  

Uppdraget, metod och data  

Uppdraget 

På uppdrag av länsstyrelserna i Södermanland och Västmanland genomförs en 
studie av metoder för att förstärka kvinnors situation på arbetsmarknaden och 
tillvarata deras initiativ och kompetens i det regionala/lokala utvecklingsarbetet. 
Uppdragstagare är Centrum för Välfärdsforskning (CVF) vid Mälardalens hög-
skola. Uppdraget syftar övergripande till att identifiera metoder/nya lösningar för 
ökad sysselsättning bland kvinnor i Södermanlands och Västmanlands län. Studien 
påbörjades i juni 1998 och avslutas i juni 2000.6 

Föreliggande rapport - en del av uppdraget 

Lokala resurscentra för kvinnor utgör en bas i arbetet med att identifiera metoder 
för att förstärka kvinnors situation på arbetsmarknaden. Föreliggande rapport avser 
en uppföljning av fem lokala resurscentra för kvinnor; Eskilstuna, Vingåker och 
Katrineholm i Södermanlands län samt Hallstahammar och Surahammar i Väst-
manlands län. Arbetsrapportens syfte är dels att beskriva respektive resurscentrums 

                                                 

6  På uppdrag av Nutek genomförde vi en utvärdering av regionala och lokala resurscentra för 
kvinnor under perioden september 1998 - januari 1999 (se Axelsson m.fl. 1999). I februari 1999 
återupptogs arbetet med länsstyrelseuppdraget.  
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profil och kontext och dels att identifiera hinder och möjligheter för resurs-
centraverksamheten. 

Den valda metoden  

Undersökningen baseras på fallstudier av fem lokala resurscentra, som studeras 
med kvalitativa metoder (jfr Kvale 1997). Förutom kvalitativa forskningsintervjuer 
har vi tagit del av nationella, regionala och lokala dokument (propositioner, 
projektbeskrivningar, projektledares arbetsrapporter etc.) som är relevanta för 
resurscentraverksamheten. Den valda metoden motiveras av att vi behandlar ett 
område där den teoretiska och empiriska kunskapen är begränsad.  

Valet av resurscentra/kommuner har styrts av studiens uppläggning, som är baserad 
på kvalitativ analys av ett antal fallstudier. Vid valet av enheter till denna typ av 
studie kan två motsatta strategier tillämpas, nämligen att maximera eller minimera 
skillnaderna mellan undersökningsenheterna. I denna studie har vi tillsammans med 
uppdragsgivaren försökt maximera skillnaderna mellan deltagande resurs-
centra/kommuner. Denna strategi kan sägas öka möjligheten att se vad som skiljer 
och förenar resurscentraverksamheten. 

Studien är komparativ, dvs. ger möjlighet att jämföra resurscentras profil och kon-
text i fem olika kommuner. Det innebär att inte bara variationen mellan olika 
kommuner utan även invarianser är intressant att studera. Om vissa drag är 
gemensamma, oavsett resurscentras profil och kontext, pekar det på mer generella 
hinder och möjligheter.  

Materialet - om intervjuerna 

Vi har genomfört tematiska intervjuer, dels med projektledare/ledning och dels med 
näringslivsansvarig tjänsteman i de aktuella kommunerna (se bilaga 1).  

Information om berörda resurscentra från projektledare/ledning har samlats in vid 
två tillfällen, dels juni-augusti 1998 och dels april-maj 1999.7 Beskrivningarna 
bygger sammantaget på tio intervjuer med projektledare/ledning i respektive 
resurscentrums lokaler. Övergripande teman vid första intervjutillfället var projek-
tets organisation, målgrupp, metoder, samverkan samt möjligheter och hinder. 
Andra intervjutillfällets teman avsåg övergripande förändringar sedan förra inter-
vjun, nätverk, jämställdhet samt framgångsfaktorer och färdriktning för respektive 
resurscentrum. 

                                                 

7  Utvärderingen av regionala och lokala resurscentra, som genomfördes med hjälp av kvantitativa 
intervjuer i form av postenkät, gav värdefulla uppslag till teman att fördjupa i våra kvalitativa 
intervjuer.  
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För att få en uppfattning om resurscentraverksamhetens kontext har närings-
livsansvarig tjänsteman i de aktuella kommunerna intervjuats. Intervjuerna ägde 
rum i respektive tjänstemans arbetsrum under april-maj 1999. Utifrån resurscentras 
olika inriktning har olika företrädare för kommunerna intervjuats. I Eskilstuna, 
Katrineholm och Hallstahammar har kommunens näringslivsdirektör intervjuats. I 
Vingåker har två personer intervjuats; kommunens utredningschef och informa-
tionssekreterare. I Surahammar har intervjun gjorts med kommunchefen.  

Näringslivsansvarig tjänsteman i de berörda kommunerna har besvarat samma 
frågor, vilka har sammanförts under följande teman: näringslivsutveckling, 
tillåtande miljö, ”kvinnors intressen” i näringslivsarbetet, synpunkter på tillväxt, 
jämställdhet och nätverk, framtida strategier, särskilda insatser för kvinnor, vad 
skiljer resurscentrum från andra aktörer samt framgångsfaktorer för resurscentrum. 

Projektledare/ledning liksom näringslivsansvarig tjänsteman är intervjuade i egen-
skap av sin profession som ansvarig för resurscentraverksamheten respektive 
ansvarig tjänsteman i kommunen. Bandinspelningar av intervjuerna har skrivits ut 
ordagrant för att därefter struktureras enligt intervjuguidens teman. En viss 
redigering av utskriften har gjorts och text som inte bedömts som relevant för 
intervjuguidens teman har tagits bort.  

Samtliga intervjupersoner har tillsänts en bearbetad sammanställning av intervjun 
för att korrigera eventuella missuppfattningar från vår sida. Dessa samman-
ställningar redovisas i rapporten och ligger till grund för påföljande analys och 
diskussion. 

Materialet ger även möjlighet att jämföra olika beskrivningar med varandra och 
relatera dessa till intervjupersonens position/profession. En utgångspunkt är att 
beskrivningarna är objektiva i den meningen att fakta om resurscentras profil och 
kontext kommer fram. Men beskrivningarna är också subjektiva i den meningen att 
de färgas av intervjupersonens position/profession.  
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2. Lokala resurscentra för kvinnor i Södermanland 

Enligt regleringsbrev 94/95 ska samtliga länsstyrelser initiera uppbyggandet av 
regionala resurscentra, vilka ska utformas efter varje läns förutsättningar och 
behov. I Södermanlands län är verksamheten organiserad utifrån lokala resurscentra 
i kommunerna, vilka binds samman i ett länstäckande nätverk. 

Länsstyrelsens utgångspunkter är att ett lokalt resurscentrum (LRC) ska vara en 
”öppen port” för kvinnor, som söker information och rådgivning om företagande 
och kompetensutveckling.8 LRC ska vara öppet både för kvinnor som är arbetslösa 
och kvinnor som överväger att förändra sin arbetssituation. Varje resurscentrum 
utformas utifrån lokala behov. Södermanlands regionala resurscentrum (RRC) 
samlar länets lokala resurscentra i ett nätverk. RRC ska vara en resurs för LRC:s 
kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsutbyte, idéspridning etc. 

I Södermanland inrättades lokala resurscentra 1996-97 i sex av nio kommuner, 
Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs, Trosa och Vingåker. Av dessa har resurs-
centrum i Strängnäs och Vingåker avvecklats. Eskilstunas resurscentrum ingår 
sedan februari 1999 som en ordinarie del i kommunens näringslivsenhet och har sitt 
fokus på kvinnors arbetsmarknad.  

I föreliggande studie ingår resurscentrum i Eskilstuna, Katrineholm och Vingåker. 

                                                 

8  PM: Lägesrapport, Dnr 103-6282-1995 
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ESKILSTUNA 

Näringslivsverksamhet  

I Eskilstuna kommun är näringslivsverksamheten en direkt fristående enhet under 
kommunstyrelsen. Näringslivsenheten består av två heltidsanställda personer samt 
olika projekt. Vid intervjutillfället i april 1999 pågår en omorganisation. Närings-
livsenheten planeras tillhöra en närings- och utvecklingsenhet med betydligt fler 
anställda, som kommer att arbeta med olika typer av strategisk planering etc.  

Näringslivsutveckling 

Näringslivsarbetet i Eskilstuna kännetecknas, enligt näringslivsdirektören, av 
samarbetet med företag på orten. En gemensam ståndpunkt är att samarbete 
praktiskt taget är det enda sättet att utveckla någon verksamhet; ”att det finns, så att 
säga, fler som äger problemen eller möjligheterna”. Vidare framhåller näringslivs-
direktören vikten av infrastrukturen. Det gäller såväl utbildning, där t.ex. gymna-
sieskolan och högskolan ses som en viktig resurs, som att det fungerar med 
transporter och kollektivtrafik.  

Tillverkningsindustrin, särskilt verkstadsindustrin, präglar historiskt sett syssel-
sättningen i kommunen. Mot denna bakgrund utgör lokalfrågor en viktig fram-
gångsfaktor i att skapa den nya industrin. Kommunen har påtagit sig ett stort ansvar 
genom att köpa upp gamla industrilokaler i centrala Eskilstuna mot att företagen 
har etablerat sig i ytterområdena. För verksamheterna skapar nya lokaler 
förutsättningar för ny teknik, nya produkter och därmed nytt kunskapsinnehåll. 
Exempel på företag som utvecklat nya produkter med högre kunskapsinnehåll är 
Volvo och Assa. Samtidigt har industrin förändrats från att vara hemmabetonad till 
att produkterna till 80-90% säljs på export. Denna utveckling ställer andra krav på 
personalens utbildning och, säger näringslivsdirektören, 

vad man ska ha klart för sig då, det är att de här företagen har ju också 
ändrat karaktär så till vida att det är mycket mer tjänster i produktionen 
idag än det var tidigare. 

Kommunen har bidragit med direkta insatser för att påskynda omvandlingen ifrån 
gamla lokaler till nya, vilket näringslivsdirektören menar är intressant också med 
tanke på att lokalfrågor har betraktats som lite av en förlegad näringspolitik. I 
gamla industrilokaler inryms numera statliga och kommunala verksamheter, t.ex. 
högskolan och socialkontoret. Vidare finns småföretagarhotell, där ett nyföretag-
ande har kommit igång inte minst på grund av att det har funnits billiga och kanske 
också lite charmiga lokaler att tillgå. 
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När det gäller framtida tillväxtfaktorer i kommunen anser näringslivsdirektören att 
tillverkningsindustrin har varit och är i fokus, men framhåller samtidigt att 
tillverkningsindustrin idag i stor utsträckning innehåller tjänster. Industrin är inte 
densamma som för tio år sedan. Numera, fortsätter näringslivsdirektören, arbetar vi 
mest med att få tjänsteföretag till Eskilstuna men också med att utveckla 
tjänsteföretag från start. De två senaste lokaliseringarna till Eskilstuna, Postgirot 
och SE Banken IT, är utpräglade tjänsteföretag med rikstäckande verksamhet. Att 
man väljer Eskilstuna beror främst på att orten är tillräckligt stor och har tillräcklig 
utbildningskapacitet. 

På frågan vad Svealandsbanan betyder för näringslivsarbetet svarar näringslivs-
direktören att den är en symbol. Han framhåller att det var en tung process att 
övertyga omvärlden om satsningen, och när Svealandsbanan kom ”då blev det 
också något slags kvitto på att Eskilstuna var på väg, det hände positiva saker”. Det 
var en startsignal för mycket annat. Arbetspendlingen har kommit igång, dels åker 
många till Stockholmsområdet och dels innebär utlokaliseringar att många reser till 
Eskilstuna och jobbar. 

Tillåtande miljö 

Näringslivsarbetet bedrivs, enligt näringslivsdirektören, i en tillåtande miljö. Det 
finns en samsyn avseende nödvändigheten av ett utvecklingsarbete som skapar 
tillväxt. Vidare finns en policy som innebär att för att klara vård och omsorg på ett 
bra sätt behövs tillväxt; människor som har arbete, tjänar pengar och betalar skatt 
etc. ”Om man med tillåtande miljö menar att man kan få ta ut svängarna”, säger 
näringslivsdirektören, ”så tror jag också att man har en ganska hög toleransnivå”.  

”Kvinnors intressen” i näringslivsarbetet 

Hur vill näringslivsdirektören beskriva ”kvinnors intressen” i näringslivsarbetet?  

Lite schabloniserat kan man ju säga att de har samma villkor och samma 
möjligheter som alla andra… Men visst, mycket av näringspolitik eller 
näringslivsverksamhet har hittills varit inriktad på manligt betonade 
branscher.  

Att så är fallet tror näringslivsdirektören sammanhänger med den statliga synen på 
vad som är viktigt och utvecklingsbart. Traditionella åtgärder riktas ofta till 
mansdominerade branscher. Ett exempel är byggnadsarbete:  

det är väl den mest omhuldade verksamheten där man gödslar med pengar 
så fort det blir nedgång i konjunktur och annat och man sätter in ROT-
bidrag, beredskapsjobb, utbildningar osv. Och det är förstås en bransch 
som är väldigt duktig på påtryckningar, både fack och företag kan det här 
och hittar kanaler till beslutsfattarna. Men det i sig innebär ju också då att 
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det är en satsning på män, eftersom det inte finns särskilt många kvinnor i 
byggbranschen. 

Den typ av åtgärder man sätter in vid arbetslöshet, även från kommunens sida, har 
fortfarande en konventionell karaktär, t.ex. byggnads- och skogsarbete. 

Ett tidens tecken, menar näringslivsdirektören, är att olika bemanningsföretag med i 
huvudsak kvinnlig personal är på väg att flytta till Eskilstuna. Även här finns 
riksintressen såtillvida att lagstiftningen numera tillåter konkurrens i att förmedla 
arbeten. Det börjar hända en del också på andra områden i Eskilstuna, t.ex. handeln, 
som är en kvinnodominerad bransch. Men, fortsätter näringslivsdirektören, det 
finns ingenting som talar för att tillverkningsindustrin ska vara så mansdominerad. 
Det kan bero på att det är svårt att få tjejer att välja teknik eller naturvetenskap, 
vilket förändras långsamt. Från företagens sida finns också en oförmåga att pre-
sentera sin verksamhet på ett sådant sätt att man får klart för sig att jobben inte i 
första hand kräver verkstadskunskaper utan snarare datautbildning. 

Synpunkter på tillväxt, jämställdhet och nätverk 

Med tillväxt menar näringslivsdirektören 

växande ekonomier, där det finns en utveckling och där man skapar nya 
resurser och hela tiden har en uppåtgående spiral. 

Tillväxt kanske kan mätas på andra sätt än med bruttonationalprodukten och 
motsvarande på kommunal nivå, men i begreppet ligger hur välståndet förändras på 
en ort. Ökad tillväxt innebär, enligt näringslivsdirektören, ökad sysselsättning. 
Tillväxt måste vi ha, säger näringslivsdirektören, även om den kan vara lite måttlig, 
för att få en dynamik, utveckling och jobb. 

Näringslivsdirektören förespråkar jämställdhet, men påpekar att målet inte är 
uppnått och exemplifierar med stora löneskillnader mellan kvinnor och män. En 
förklaring till bristande jämställdhet kan sökas i kvinnors större ansvar för hem och 
familj. Näringslivsdirektören anser att vi också lever i ett ojämlikt samhälle på 
många andra områden; att man på grund av utbildning, ras, härkomst etc. har olika 
förutsättningar för att vara jämställd. Han menar att det kanske behövs än mer 
riktade insatser för att väga upp det här, och säger 

Rättvisa behöver inte alltid vara att man ger alla lika mycket av allting, 
utan det kan ju vara att man behöver skjuta till resurser lite extra. 

Näringslivsdirektören ser nätverk som relativt löst knutna kontakter, som innebär 
samarbete och utbyte av kunskaper. Han uppfattar nätverk som nästintill ett 
modeord. Det finns olika typer av nätverk, varav en del har funnits tidigare även 
om benämningen varit en annan. Enligt näringslivsdirektören har det med all rätt 
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kritiserats att män sedan länge har utnyttjat sociala nätverk; man träffas i bastun, på 
Rotary, loger etc.  

Professionella nätverk bygger, enligt näringslivsdirektören, i stor utsträckning på att 
använda modern teknik. Professionella nätverk innebär också ett nytt arbetssätt och 
en ny organisation. En konsult, som t.ex. ska rita ett hus, arbetar numera ofta i ett 
ganska löst knutet nätverk med andra underkonsulter och tillsammans gör de en 
produkt.  

Framtida strategier 

Eskilstuna har som industristad med mansdominerade arbetstillfällen till viss del 
haft samma problem som bruksorter, nämligen att unga kvinnor väljer att flytta och 
inte kommer tillbaka. Näringslivsdirektören förordar en arbetsmarknad med mång-
fald och arbete för alla. Om man skulle se det med en ung kvinnas ögon, säger 
näringslivsdirektören, är det viktigt att det finns intressanta arbetsuppgifter och att 
inte kommenderas till det som blir över. Tidigare har många ungdomar försvunnit 
till högskoleorter. Numera innebär Högskolan i Eskilstuna att fler ungdomar 
stannar kvar och en del flyttar in. 

Men frågan handlar om så mycket mer, fortsätter näringslivsdirektören, hur man 
organiserar arbete och hur man har möjlighet att bo och leva på en ort. En bra 
barnomsorg, skola och äldreomsorg är viktigt ur jämställdhetssynpunkt, eftersom 
kvinnor fortfarande drabbas mest om det inte fungerar. Som tidigare framgått ligger 
tyngdpunkten på att få tjänsteföretag till Eskilstuna, vilket är viktigt för kvinnors 
möjligheter till arbete. Rationaliseringarna i den offentliga sektorn har varit hårdast 
när det gäller kvinnoarbetsplatser, främst inom vården. Vidare måste kvinnors 
möjligheter att starta egna verksamheter utvecklas. 

Särskilda insatser för kvinnor 

Näringslivsdirektören anser att det behövs särskilda insatser för kvinnor. En större 
del av arbetsmarknadsverkets resurser skulle t.ex. kunna gå till kvinnor för att få 
dem att välja utbildningar eller arbeten på ett mer okonventionellt sätt. Det behövs 
även särskilda resurser för att påverka kvinnors företagande eller nyföretagande. En 
del i detta kan vara utbildningar som är mer anpassade till kvinnors situation. 
Näringslivsdirektören ställer sig däremot avvisande till könskvotering. 

Näringslivsdirektören tror inte på kommunal affärsrådgivning, vare sig den riktas 
till kvinnor eller män. Han menar att affärsrådgivning ska utvecklas av befintliga 
organisationer, t.ex. Almi, eller näringslivet själva. Däremot kan det finnas behov 
av affärsrådgivning för kvinnor, eftersom kvinnor är försiktigare och arbetar inom 
områden där man traditionellt inte har haft särskilt utvecklad rådgivnings-
verksamhet.  
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Vad skiljer resurscentrum från andra aktörer 

Enligt näringslivsdirektören sätter projektledningen i hög grad sin prägel på 
verksamheten. Projektledarna vid Eskilstunas resurscentrum arbetar öppet och brett 
och har mycket kontakter. De har en ständig dialog med kvinnor runtom, utbild-
ningar, seminarier, kurser, konferenser men också direkta samarbeten med företag 
för att hitta möjligheter. RC är långt ifrån en traditionell byråkrati.  

Det obyråkratiska sättet att arbeta ser näringslivsdirektören som det som främst 
skiljer RC från andra aktörer. Arbetet är inte alls lika schemabundet utan mer 
behovsrelaterat. På frågan om det finns möjligheter att arbeta på samma 
obyråkratiska sätt efter integreringen av projektet svarar näringslivsdirektören att 
det går, men det är inte enkelt. Det finns betydande svårigheter och risk för att 
rutiner, lagar och regler kan hämma verksamheten.  

Framgångsfaktorer för resurscentrum 

Eskilstuna resurscentrum utgör ett exempel på ett framgångsrikt RC i den 
meningen att projektet har förts över i mer reguljära former. Enligt närings-
livsdirektören är A och O att verksamheten har varit bra. En viktig del i att RC har 
varit framgångsrikt är att det behövs lite okonventionella insatser. Vidare har RC 
fått ett bra stöd, inte minst från arbetsförmedlingen. Verksamheten har även fått 
stöd från kommunen. Men, fortsätter näringslivsdirektören,  

det som har fått det här att bli en inplacering i kommunal verksamhet, det 
är helt och hållet då att de politiska partiernas kvinnor har funnit varandra 
och talar i tungor om hur viktigt det här är… Det är bra, men det har också 
gjort att det har blivit politiskt omöjligt att säga någonting annat än ja till 
det här.  

Näringslivsdirektören anser att verksamheten i Eskilstuna har funnit sin form. RC 
ska höra till näringslivsenheten men ändå ha en ganska stor självständighet. Han 
menar att utfallet av integreringen också handlar om ambitionen hos projekt-
ledningen; att man inte tror att gräset är grönare på andra sidan. Enligt näringslivs-
direktören har projektledningen en väl optimistisk bild av det ordinarie närings-
livsarbetet.  

Resurscentrum i Eskilstuna 

Eskilstunas resurscentrum ”Företagsamma kvinnor” startade som ett samverkans-
projekt mellan länsstyrelsen, Eskilstuna kommun och arbetsförmedlingen i 
Eskilstuna och planerades pågå under perioden september 1996 - juni 1998. 
Projektet förlängdes i drygt ett halvår och ingår sedan februari 1999 som en 
ordinarie del i kommunens näringslivsenhet.  
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Projektet har finansierats av länsstyrelsen, Eskilstuna kommun, arbetsförmedlingen 
och Nutek. I projektets styrgrupp ingick representanter för kommunstyrelsen (3 
personer), näringslivsenheten, arbetsmarknadsförvaltningen, länsstyrelsen, arbets-
förmedlingen samt projektledningen. Efter projektets integrering har styrgruppen 
ersatts av en referensgrupp och kompletterats med representanter för Mälardalens 
högskola och kvinnliga företagare.  

Resurscentrum i Eskilstuna är fysiskt placerat i Företagens Hus. Två projektledare 
anställdes 1996 på 1,5 tjänst för att driva verksamheten. Efter projektets integrering 
i februari 1999 delar projektledarna på en fast tjänst och resten av tiden finansieras 
med projektmedel. Projektledarna var först tveksamma till denna lösning men ser 
en fördel i att projektmedel ger större flexibilitet i arbetet.  

Mål, målgrupp och metoder  

Målen för Eskilstunas resurscentrum är att öka andelen kvinnor på arbets-
marknaden, öka antalet kvinnliga företagare, synliggöra och bättre ta tillvara 
kvinnors kompetens samt samordna befintliga resurser. Målgruppen är kvinnor som 
söker information och rådgivning om möjligheter att förändra sin situation; kvinnor 
som är etablerade på eller står utanför den reguljära arbetsmarknaden och 
företagandet. Metoderna avser information, föreläsningar, samverkan, enskilda 
samtal, rådgivning och stöd. Vidare har projektledarna inom ramen för RC initierat 
och drivit två EU mål 3-projekt ”Marknadsanalysen.9  

Verksamheten bygger på frivillig aktivitet från målgruppens sida. Projektledningen 
beskriver målgruppen som ”aktiva förändringsbenägna kvinnor” i alla åldrar, med 
en majoritet runt 40-50 år. Kvinnor med invandrarbakgrund uppges vara mest 
utsatta. Vad gäller utbildningsbakgrund bland de kvinnor som kommer till RC 
säger en av projektledarna  

En gång i tiden när dom gick ut i arbetslivet, så var dom tämligen 
välutbildade, då var kraven lägre. Idag har kraven ökat så dom anses som 
lågutbildade. Lustigt egentligen. Många kvinnor har någon slags handels-
skola…  

Projektledningen informerar om verksamheten i alla sammanhang och upplever 
som ”den positiva mixen” att arbetslösa, anställda och företagare träffar varandra. 
”Mäkleriet” har kommit att höra till projektets styrka.  

Det är det som aldrig händer annars. Det är då man kan få effekten av att 
någon söker någon, eller någon ska starta en firma som kanske skulle 

                                                 

9  Verksamhetsberättelse 1997/1998, Resurscentrum för kvinnor i Eskilstuna 
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behöva den kompetensen. Det är då man kopplar, det är då man får nytta 
av det här ”mäkleriet”.  

Projektledningen framhåller att det viktigaste är att vara synlig men i övrigt gäller 
att hitta olika metoder, eftersom ”man når olika grupper med olika metoder”. Ett 
sätt att nå flera olika grupper är genom föreläsningar. I samband med en 
föreläsningsserie bildades nätverk, bl.a. ett internationellt nätverk för att skapa 
kontakt mellan svenska kvinnor och invandrarkvinnor.  

Olika metoder har stått i fokus under olika perioder. Stöd och råd i enskilda samtal 
har utvecklats till en huvudsaklig metod. Samtalen handlar om utvecklings-
möjligheter, arbete, branschbyte, studier och eget företagande. I enskilda samtal 
dominerar kvinnor som tänker starta eller har startat företag. Samtalen handlar 
oftast om företagsidéer, vilket kan innebära allt ifrån lånemöjligheter, hyres-
kontrakt, försäkringar, företagsformer, marknadsföring och exportfrågor till 
personalfrågor eller ”mjukvaran” i företagande. Projektledningen får fungera som 
kvinnliga affärsrådgivare.10 

Projektledningen anser att enskilda samtal är bra för alla men speciellt för kvinnor, 
eftersom de i hög grad saknar tradition och erfarenhet av företagande. Kvinnliga 
ensamföretagare har behov av att bolla idéer och tankar med någon som kan ge stöd 
till fortsatt utveckling. Enligt projektledningen behandlar andra aktörer, Almi, 
Nyföretagarcentrum m.fl., i huvudsak ekonomiska frågor. Vidare ansluter sig 
kvinnliga ensamföretagare sällan till en traditionell företagarorganisation, säger en 
av projektledarna, eftersom 

man har mycket mer tradition som företagare när man är man. Fler 
förebilder, mer vana, och då har det kanske varit mer självklart. Jag tror 
faktiskt att det är mer tradition och sen har man väl upplevt det som 
tämligen ”gubbigt”. 

Möjligheter 

Projektledningen beskriver möjligheterna i sitt arbete som ”ganska oändliga”. 
Styrgruppen fastställer målen för verksamheten och projektledarna ansvarar för 
budget, daglig drift och de metoder som används. Utifrån målen, säger 
projektledningen,  

                                                 

10  Inom regionalpolitiken finns två insatser som är speciellt riktade till kvinnor, dels 
resurscentraverksamheten och dels kvinnliga affärsrådgivare i stödområden. Södermanland 
tillhör inte stödområdena och har inte kvinnliga affärsrådgivare i Nuteks regi.  
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får vi fokusera på det vi uppfattar som väsentligt att jobba för i den här 
gruppen… Det har varit väldigt tillåtet att göra det mesta möjliga av vad vi 
vill.  

Vidare framhåller projektledningen att RC har en aktiv styrgrupp, en drivande 
ordförande samt goda kontakter med arbetsförmedlingen. Styrgruppen har spelat en 
aktiv roll, bl.a. genom att fortlöpande diskutera projektets mål och innehåll, ge 
uppmuntran och synpunkter.  

Hinder 

Projektledningens synpunkter avseende hinder i arbetet berör den egna organisa-
tionen/arbetssituationen men också mer övergripande hinder, som påverkar det 
dagliga arbetet.  

Ett hinder i arbetet, enligt projektledningen, är att projektet inte är tillräckligt 
sammanvävt med övriga delar av näringslivsenheten med gemensam planering etc. 
Detta innebär att mycket kunskaper och erfarenheter om näringslivet i Eskilstuna 
som skulle kunna komma kvinnorna till del tappas bort. Projektledningen menar att 
det i huvudsak är en organisatorisk fråga och att projektformen som sådan, liksom 
att vara ett projekt bland flera andra, begränsar möjligheterna till gemensamma 
insatser. 

Projektledningen anser att projektformen visserligen ger möjligheter men samtidigt 
är ett hinder i sig. Projektet är avgränsat och har begränsningar i resurser och tid. 
Det innebär att ”då räknas man inte riktigt på samma sätt” vare sig inom 
näringslivsenheten, bland politiker eller företagare. En av projektledarna säger  

När vi väl får presentera vår verksamhet, så tycker alla att den är väldigt 
bra men det är ingenting man självklart räknar med. En paradox. 

Vidare kan projektkonkurrens utgöra ett hinder. Det finns, enligt projektledningen, 
många projekt som inte känner till varandra och inte drar nytta av varandras arbete. 
Projektledningen framhåller vikten av att vara ”spindlarna i nätet” och känna till 
alla projekt för att kunna hänvisa. De menar att ”det finns så många projekt, så det 
borde finnas något som passar alla utifrån individuella behov”.  

Projektledningen ser jämställdhet som en fördelningsfråga och en maktfråga. Alla 
är för jämställdhet i teorin, i praktiken är det svårare att tillämpa. Enligt projekt-
ledningen går majoriteten av medel avseende utbildning, fortbildning, arbets-
löshetssatsningar, företagande etc. till män. De menar att tjänste- och service-
branschen är missgynnad och efterlyser en fördelning efter kön och bransch. 
Projektledarna påpekar att detta är stora och generella hinder men som likväl 
påverkar deras dagliga arbete. 
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Vad skiljer resurscentrum från andra aktörer 

Projektledningen menar att resurscentrum ”är steget före”, till RC kommer man 
oftast först. RC samordnar resurser, tipsar och hänvisar till andra aktörer. Vad som 
även skiljer RC från andra aktörer är att ge tillgång till nätverk. 

Enligt projektledningen utgör RC en neutral plats, dit kvinnor kan komma för att få 
råd och stöd. De enskilda samtalen är en unik del av RC-verksamheten och har 
tidigare saknats i näringslivsverksamheten. Samtalen handlar om utvecklings-
möjligheter, arbete, branschbyte, studier och eget företagande. Efter integreringen 
ser projektledningen en risk att RC blir betraktat mer som en myndighet. 

Tillåtande miljö 

Projektledningen anser att arbetet bedrivs i en tillåtande miljö såtillvida att ”inom 
våra ramar så gör vi i stort sett vad vi finner klokt”. Samtidigt ställs krav på att RC 
har en klar inriktning mot arbetsmarknad och näringslivsutveckling liksom på 
resultat och dokumentation. Vidare framhåller projektledningen att samtalen tar 
mycket kraft och energi och att det krävs professionalitet för att inte bränna ut sig. 
På frågan om ”friheten” kommer att bestå i den nya organisationen blir svaret ”ja, 
men man får inget gratis, det tror jag vi får jobba mot”. 

Nätverk 

Projektledningen ser som sin uppgift att initiera, inte att driva, nätverk. Hittills har 
sociala nätverk etablerats, men avsikten är att även utveckla yrkesnätverk. De 
menar att blivande företagare som representerar olika branscher kan ha 
yrkesmässigt utbyte av varandra. Det internationella sociala nätverket, som 
tillkommit genom RC-verksamheten, är under utveckling till att även bli affärs-
mässigt. Projektledningen samverkar vidare med andra lokala resurscentra och 
försöker att etablera nätverk över kommungränserna. 

Jämställdhet 

Har Eskilstunas resurscentrum bidragit till att främja jämställdheten i kommunen 
och i så fall på vilket sätt? Ja, i hög grad, anser projektledningen, med tanke på var 
RC befinner sig idag, ”det är ju det jämställdhetsarbetet handlar om i det här fallet, 
att bli en naturlig del av befintlig verksamhet”. 

En diskussion om resurscentrums inriktning i styrgruppen har, enligt projekt-
ledningen, resulterat i att verksamheten ska inriktas på näringslivsutveckling, inte 
jämställdhetsfrågor. Effekterna, säger projektledarna, av att fokusera på kvinnors 
situation på arbetsmarknaden och att ta tillvara kvinnors kompetens och resurser 
handlar naturligtvis om jämställdhet. De menar dock att det kan vara strategiskt att 
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inte använda ordet jämställdhet, eftersom språket styr och många då slutar att 
lyssna till idéerna, men ”sedan får man ändå prata om det i klartext många gånger”. 

”Kvinnors intressen” i näringslivsarbetet 

Kan man tala om kvinnors intressen i generella termer? Projektledningen fram-
håller bredden i kvinnors intressen men också demokratiaspekten: 

Om kvinnorna är 50% av befolkningen, så måste det få synas i alla beslut. 
Precis som männens 50%. Idag är det inte så, och då menar jag att 
kvinnors intressen är ju så breda och vida, så det räcker inte att en eller två 
kvinnor diskuterar det, det måste vara mängden kvinnor för att bli rättvisa 
med männen… När man blir fler, får man vara mer där man är med sina 
egna intressen, alldeles oavsett om man är kvinna eller man.  

Framgångsfaktorer för resurscentrum 

Vilka faktorer är viktiga för resurscentras framgång? Med framgång avses att 
projektet bör upprepas eller föras över i mer reguljära former. Eskilstunas 
resurscentrum har varit framgångsrikt såtillvida att projektet har förts över i mer 
reguljära former. Projektledningen var efter det första verksamhetsåret klar över att 
RC på sikt skulle bli en del av befintlig verksamhet, men hur och när var inte 
preciserat. De betonar vikten av att såväl finansiärerna som styrgruppens ordför-
ande har varit drivande ifråga om att integrera RC i kommunens näringslivsenhet. 

Andra framgångsfaktorer, enligt projektledningen, är att stämma av projektets 
inriktning genom en ständig uppföljning, att fokusera på möjligheter, att ha breda 
kontaktytor, att vara nyfiken, att ha ”hög svansföring”, och säger en av projekt-
ledarna 

Sen tycker jag inte heller att vi har varit så prestigefulla, alltså det här att 
bjuda upp. Vi kan ju säga att det är tufft, men jag tycker inte att vi har haft 
någon prestige i det. Det har legat i uppdraget, tycker jag, och det tror jag 
att vi har haft nytta av. 

Vidare framhåller projektledningen att ”det är en fördel att man är två, för får man 
tillräckligt många knuffar, så kanske svansföringen blir lite lägre”.  

Resurscentrums fortsatta verksamhet 

Sedan februari 1999 ingår Eskilstuna resurscentrum som en ordinarie del i 
kommunens näringslivsenhet. Projektledningen framhåller att inte bara andra 
resurscentra utan även andra aktörer, Nyföretagarcentrum, Almi, länsarbets-
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nämnden m.fl., har förhållit sig mycket positiva till integreringen av Eskilstunas 
resurscentrum.  

Enligt projektledningen är kvinnliga företagare och arbetslösa kvinnor ”så 
osynliga”, men i och med integreringen ingår RC som en del i näringslivsarbetet 
och målgruppen får en mer självklar position i näringslivet.  

Idag säger jag att jag jobbar med näringslivsfrågor, men med fokus på 
kvinnors arbetsmarknad… Jag tror att det är viktigt att markera det, därför 
att även kollegor tänker inte alltid på det, utan vi är något sånt här 
sidoprojekt. Det stärker väl ännu mer tanken med integrering, som vi har 
haft ända från början. 

Projektledningen ser i huvudsak möjligheter i den nya organisationen. När RC inte 
längre är ett projekt som kommer att försvinna efter ett tag räknas man på ett annat 
sätt och kan ställa krav på att man delar med sig av erfarenheter inom gruppen. 
Enligt projektledningen har RC tidigare varit ett av flera projekt och ”var och en 
har jobbat med sitt. Egentligen så har vi inte haft någon samverkan. Men vi har 
bjudit upp”. De menar att det finns en gemensam vilja att se helheten, men att 
förutsättningar har saknats genom att gruppen inte varit samlokaliserad.  

Men, säger projektledningen, ”även om vi kan ställa krav, så kan vi inte luta oss 
tillbaka och tro att vi ska bli uppbjudna”. Samtidigt finns förutsättningar för en 
positiv utveckling, t.ex. att de är två som arbetar med näringslivsfrågor med fokus 
på kvinnors arbetsmarknad och har referensgruppens stöd.  
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KATRINEHOLM 

Näringslivsverksamhet 

Näringslivsverksamheten i Katrineholms kommun är, enligt näringslivsdirektören, 
relativt konventionellt organiserad. En förvaltning, underställd kommunstyrelsen, 
ansvarar för verksamheten, vilket han ser som ett uttryck för att näringslivsfrågor 
av tradition varit knutna till kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd. 
Förvaltningens uppgift är att svara för näringslivsfrämjande verksamhet, 
marknadsföring och turism. 

Näringslivsutveckling 

Tillverkningsindustrin utgör historiskt sett den dominerande företagsstrukturen i 
kommunen. Tre av Sveriges storföretag (SKF, Scania samt Ericsson) är t.ex. sedan 
flera år tillbaka representerade i kommunen. Detta har, enligt näringslivsdirektören, 
satt sin prägel på kommunens näringsliv och näringspolitik. För kommunens 
näringslivsansvariga utgör företagen och dess ledning naturliga samtalspartners. 
Stora företag kan ha vissa fördelar beroende på att de har resurser. De kan också 
relativt tydligt ange sina behov och önskemål, vilka kommunen i vissa avseenden 
kan ha lättare att svara upp emot. Det känner vi, säger näringslivsdirektören 

att både mindre företag och kvinnliga företagare känner som lite orättvist- 
det händer att man säger att kommunen prioriterar de större och det ligger 
nog väldigt mycket i den kritiken, åtminstone om vi ser historiskt. Och 
därför måste vi, vi måste se samspelet mellan stora och mindre företag där 
det på olika sätt gäller att låta de här världarna mötas och bli en värld. 

 

Karakteristiskt för de stora företagen är mansdominansen på chefs- och lednings-
nivåer. Jag har inte, säger näringslivsdirektören, sett mer än någon enstaka kvinna i 
dessa sammanhang.  

Näringslivsdirektören anser att tillverkningsindustrin även i fortsättningen kommer 
att utgöra en central tillväxtfaktor i kommunen, inte minst sett ur sysselsättnings-
perspektiv. Den har och kommer även i fortsättningen att ge många av kommunens 
invånare sysselsättning och utgör därmed en grund för många människors 
personliga tillväxt. Tillverkningsindustrin ser dock annorlunda ut idag än för t.ex. 
10-20 år sedan. Automatisering, produkt- och teknikutveckling har fört med sig att 
gamla jobb har försvunnit och nya har skapats. Det ställer andra kunskaps- och 
kompetenskrav hos de anställda men innebär också ett annat arbetsinnehåll. Det är 
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fel, menar näringslivsdirektören, att tro att tillverkningsindustrins tid är förbi, 
däremot måste den hela tiden utvecklas. 

Kommunens näringslivsarbete är, säger näringslivsdirektören, både utåtriktat och 
inåtriktat, där det utåtriktade riktar sig mot företagen ”att tillsammans med dem ge 
grundläggande förutsättningar för utveckling”. Det inåtriktade däremot innebär att 

inte försvara men informera om de här frågornas betydelse in i den 
kommunala organisationen så att näringslivets betingelser är en naturlig 
del av all verksamhetsplanering. Det betyder, eller jag tror att det är viktigt 
för de som jobbar med barnomsorg att se sammanhanget mot näringsliv 
och företagsamhet likaväl som det är det på den tekniska sidan att det finns 
vägar, vatten och avlopp, mark, tomtmark och liknande. Det är en viktig 
del av min uppgift att sprida kännedom och förståelse kring de här 
frågorna. 

Näringslivsdirektören betraktar samverkan mellan företag och mellan företag och 
kommun, företag och andra offentliga aktörer samt mellan offentliga aktörer som 
en primär framgångsfaktor. En annan faktor är kompetensförsörjning, vilken han 
ger en vidare betydelse än kompetensutveckling. Med kompetensförsörjning avses 
att bistå och arbeta fram näringslivsutvecklingen i kommunen med hjälp av 
kompetensutveckling, ”hur man kan rekrytera och utveckla befintlig kompetens 
samt skaffa ny kompetens”. 

Näringslivsdirektören anser att näringslivets utveckling kräver både vertikal och 
horisontell integration. Vertikal i så motto att insatser på kommunal och lokal nivå 
hänger samman med insatser på regional nivå, vilket i sin tur har en tydlig koppling 
till nationella insatser. Den horisontella integrationen griper över olika sektorer, 
både inom offentlig verksamhet och i branscher, som kräver överlappning för att 
befrukta och tillföra varandra befintliga resurser. Näringslivsdirektören anser dock 
att Sverige har en lång väg att gå innan en utveckling mot vertikal och horisontell 
integration slagit rot. 

Tillåtande miljö 

Näringslivsdirektören anser att det idag, generellt sett, finns större utrymme för att 
arbeta med otraditionella metoder i näringslivsarbetet. Han tycker sig också märka 
en större benägenhet att tänka i och söka kreativa lösningar. Det finns dock hinder 
som ofta är individ- och traditionsrelaterade. De kan, i kombination med brist på 
kreativitet, leda till att den lagliga tillåtelse som finns inte utnyttjas fullt ut. Gamla 
tankesätt och utgångspunkter har svårt att överges och får dominera. Till detta 
kommer, säger näringslivsdirektören, att vissa existerande regelverk i form av 
lagstiftning med åtföljande tillämpning, motverkar möjligheten att använda 
okonventionella lösningar.  
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Kommer då RC att få fortsätta sitt annorlunda arbetssätt vid en integrering? 
Näringslivsdirektören ser ingen skillnad utan menar att all näringslivsverksamhet 
ska kunna bedrivas i en tillåtande miljö. Han kan dock se hinder i horisonten i form 
av traditioner, förändringsmotstånd etc., faktorer som kan begränsa utrymmet för en 
tillåtande miljö. 

”Kvinnors intressen” i näringslivsarbetet 

Utgångspunkten när man talar om kvinnors intressen, menar näringslivsdirektören, 
måste vara att alla resurser som finns inom företag och samhälle behövs för 
kommunens utveckling. Kvinnor har i vissa avseenden utgjort en outnyttjad resurs. 
Givet en sådan inställning bör stöd till kvinnor och kvinnligt företagande innebära 
att kvinnors intressen tillgodoses. 

Synpunkter på tillväxt, jämställdhet och nätverk 

Näringslivsdirektören anser att tillväxtbegreppet ofta begränsas till att handla om 
ekonomisk tillväxt i form av resultat, lönsamhet, produkt- och personalutveckling 
samt jämställdhets- och marknadsutveckling. Han ger dock tillväxtbegreppet en 
vidare innebörd. Ekonomisk tillväxt behöver inte per definition ge mer 
sysselsättning. Däremot utgör tillväxt en förutsättning för individuell och personlig 
tillväxt t.ex. i form av förbättrad miljö, livsinnehåll och livskvalitet. 

Näringslivsdirektören ser nätverk som en samverkansform eller umgängesform 
”som kan se ut nästan hur som helst”. Det avgörande är att något förenar de som 
ingår i nätverket. Han anser det svårt att ange skillnaden mellan affärsnätverk och 
sociala nätverk. I grunden ser han ingen skillnad  

alla nätverk ger något och det är därför du är med i ett nätverk…ett 
nätverk kanske du känner i plånboken, ett känner du i hjärtat och ett 
känner du i själen eller kroppen.  

Jämställdhet är, säger näringslivsdirektören, att alla människor ska ha lika 
möjligheter att utveckla sig själva, ”varken religion, kön eller ras skall ha någon 
betydelse i en viss given situation”. 

Frågan om vad som utmärker en jämställd regional tillväxtpolitik, upplever han 
svår att besvara. Men, säger han, den består av flera delar  

egentligen så tror jag att tillväxtpolitik måste i vissa avseenden var 
ojämställd i den meningen att man lyfter vissa grupper, att man måste 
prioritera vissa grupper. 



Centrum för Välfärdsforskning 

22 

De som prioriteras kan t.ex. vara kvinnor eller invandrare; det kan också handla om 
miljöinriktade insatser. I botten, säger näringslivsdirektören, handlar det om 
humanitet och etik  

att vi måste ha lika möjligheter där inte någon trycks undan beroende på 
kön, ras och etnisk härkomst och allt detta, men samtidigt så måste 
regional och näringspolitik ge möjlighet att ta tag i grupper och faktorer 
och jobba med dem som då kanske andra uppfattar som ojämställt - den 
förmånen får inte vi - och det här är jättesvårt. 

Framtida strategier 

Näringslivsdirektören anser det svårt att ha en uppfattning om vilken strategi som 
behövs för att kvinnor och män ska bo kvar eller flytta tillbaka till orten. 
Grundtanken måste dock vara att näringslivet utvecklas så att båda kvinnor och 
män vill leva i, vistas och verka i en levande region.  

En region som inte lever, då vill varken män eller kvinnor bo där… för jag 
skulle inte vilja leva i en region eller ett samhälle där det bara var män  

Särskilda insatser för kvinnor 

Näringslivsdirektören anser att det, generellt sett, kan vara nödvändigt att ibland 
fokusera olika områden i näringslivet. ”Näringslivsansvariga och regionalpolitik 
måste ha möjlighet att ta tag i grupper och faktorer och jobba med dem”. Att ge 
vissa grupper förmåner kan dock av andra grupper uppfattas som ojämställt och 
orättvist. Med tanke på den mansdominans som varit förhärskande i kommunens 
näringsliv och företagsamhet samt ”det stora och höga steg” som det innebär för 
kvinnor att ge sig in i näringslivet, så kan det, enligt näringslivsdirektören, vara 
befogat att under en viss period fokusera kvinnors näringsliv och företagsamhet.  

Särskilda åtgärder för kvinnor, t.ex. i form av affärsrådgivning för kvinnor, kan 
motiveras under en viss begränsad period utifrån att kvinnor utgör en resurs som 
har mycket att tillföra. Målet måste dock vara, säger näringslivsdirektören, att den 
övergår till en allmän affärsrådgivning, riktad till både kvinnor och män. 

Vad skiljer resurscentrum från andra aktörer 

Näringslivsdirektören ser en större ödmjukhet och ett ”trevande och prövande” hos 
de som agerar inom resurscentrum som en skillnad vs andra aktörer. Detta ser han 
som en fördel utifrån att det idag saknas givna svar när det gäller näringslivets 
utveckling. Det som är rätt idag behöver inte vara rätt i morgon, säger han  
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och därför så tror jag att den här ödmjukheten, ja, man får känna sig fram 
vad som är rätt eller fel, medan andra aktörer sagt att så här och så här gör 
vi. Det är ju ofta att man försöker visa styrka genom en säkerhet och den 
styrkan tror jag man kan ifrågasätta. Om man ska komma rätt så behöver 
man, så kan man inte vara så säker. 

Framgångsfaktorer för resurscentrum 

Näringslivsdirektören ser inte organisationsformen som den viktigaste för resurs-
centrums framgång utan de som agerar inom organisationen, ”vad de gör, vill och 
orkar”. Ett kriterium för framgång är att igångsättandet föregås av att berörda parter 
reflekterar över hur stödet till kvinnligt företagande skall se ut. De som utför det 
stödjande arbetet bör vara kvinnor eftersom de  

bättre än vi förstår andra kvinnor så kan de successivt lära oss, vi kan 
successivt lära oss av dem för att få mer förståelse. 

Katrineholms resurscentrum för kvinnor har fått som uppgift att under det pågående 
tredje projektåret arbeta för en integrering i kommunens reguljära näringslivs-
verksamhet. Näringslivsdirektören ställer sig mycket positiv till en integrering. Den 
kan, menar han, leda till att RC tillför den ordinarie verksamheten insikt, kunskap 
och kontakter. 

Frågan om vilka krav som kan ställas på den ordinarie verksamhet där RC ska 
integreras, ställer han sig frågande inför. Det intressanta är inte krav utan 
resurscentrums behov, t.ex. vilka är behoven och hur kan de bemötas. Det är RC 
som formulerar kravspecifikationen. 

Resurscentrum i Katrineholm  

Resurscentrum i Katrineholm startade i mars 1997 som en ideell förening. RC 
föregicks av ett nätverk för kvinnliga företagare, initierat av fyra kvinnliga före-
tagare. Nätverket ville verka för att lyfta fram kommunens kvinnliga företagare. 
Resurscentrum finansieras av Länsstyrelsen, Katrineholms kommun samt arbets-
förmedlingen. Projektet var från början tänkt att pågå i två år. Våren 1999 beslutade 
finansiärerna att förlänga projektet i ytterligare ett år. I beslutet anmodas projektled-
ningen att arbeta för en integrering av RC i kommunens ordinarie närings-
livsverksamhet. 

Resurscentrum är fysiskt förlagt i nära anslutning till kommunens näringslivsenhet. 
Resurscentrums ledning består av två kvinnor, som båda arbetar 50 procent. 
Föreningen har arbetsgivaransvar. Vidare finns en styrelse bestående av sju 
kvinnliga företagare, en kvinnlig revisor samt en referensgrupp. I referensgruppen 
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ingår representanter för föreningens finansiärer, t.ex. länsstyrelsens jämställdhets-
expert, kommunstyrelsens ordförande samt chefen för arbetsförmedlingen.  

Mål, målgrupp och metoder 

Kommunens näringsliv kännetecknas av en traditionellt manlig företagsstruktur. 
Genom att lyfta fram och synliggöra kvinnligt företagande vill resurscentrum verka 
för att attityderna till kvinnligt företagande ska förändras. Målsättningen är att 
kvinnliga företagare ska ses som en resurs i kommunens näringsliv.  

Analogt med detta är kvinnor som är eller avser att bli företagare resurscentrums 
målgrupp. Innevarande år kommer målgruppen att utökas och även omfatta 
kvinnliga företagsledare.  

Affärsrådgivning, stöd samt att utgöra bollplank till kvinnor som är företagare eller 
har tankar på att starta eget utgör några av resurscentrums metoder. I affärs-
rådgivningen ingår även att avråda kvinnor vars företagsidé inte är bärbar eller 
behöver utvecklas etc. Det senare, framhåller projektledningen, är en grannlaga 
uppgift som måste hanteras på ett sätt som inte påverkar kvinnans självförtroende 
negativt.  

Förutom affärsrådgivning ordnar resurscentrum föreläsningar, seminarier, kurser i 
relevanta företagsämnen, som t.ex. data, ekonomi, marknadsföring etc. men även 
inom områden som berör personlig utveckling.  

Resurscentrum bedriver även uppsökande verksamhet i syfte att informera om 
resurscentrums verksamhet, målsättning och målgrupp etc. Informationen sker bl.a. 
till utbildningsinstanser som t ex vuxenutbildning, folkhögskolor etc. Opinions-
bildning kring jämställdhetsfrågor anger projektledningen som en annan central 
metod i resurscentrumverksamheten, inte minst med tanke på målsättningen att 
lyfta fram kvinnligt företagande. 

Möjligheter 

Resurscentrum utgör, enligt projektledarna, en möjlighet att skapa nätverk för 
kvinnor som är eller avser att bli företagare. Deltagandet i ett kvinnligt nätverk kan 
förstärka kvinnornas identitet som företagare. RC ger också möjlighet att lyfta fram 
och synliggöra kvinnligt företagande, vilket kan leda till att kvinnor i kommunen, 
som har tankar om att starta eget, får förebilder och vågar ta steget. Resurscentrum 
för kvinnor kan vidare fungera som en kontaktarena för kvinnliga småföretagare 
och/eller ensamföretagare som inte är anslutna till etablerade företagsföreningar 
som t.ex. Företagarnas riksorganisation (FR). Enligt resurscentrums ledning, kan 
FR upplevas ”för stort och för tjusigt” för en kvinnlig ensamföretagare.  
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RC ger också möjlighet att lyfta fram jämställdhetsaspekter i näringslivsfrågor, t.ex. 
att kvinnligt företagande ska betraktas på samma sätt som manligt företagande. 
Kvinnors företagande behövs även för att skapa bredd och mångfald i kommunens 
näringsliv.  

Hinder 

”NUTEK för en man låter betydligt bättre än kvinnligt resurscentrum”. Citatet, som 
är hämtat ur en intervju med en av resurscentrums projektledare, symboliserar 
projektledningens uppfattning om svårigheten att få legitimitet för verksamheten. 
Legitimiteten ökar när det framgår att det lokala resurscentrat ingår i ett nationellt 
resurscentrum, organisatoriskt placerat under Nutek. Den lokala pressen, samt vissa 
politiska företrädare, visade i projektets början negativism och misstänksamhet 
både vad gällde resurscentrum, målgrupp, målsättning och verksamhet. RC 
beskrevs bl.a. som en bidragstagande organisation. Detta och den bristande legi-
timiteten, anser projektledningen, har utgjort det stora och svåra hindret. 

Ett annat hinder utgör den ”cementerade” synen på att det är industrin, speciellt 
tillverkningsindustrin samt storföretag, som står för tillväxt och sysselsättning. 
Småföretag som sysselsättningsskapande faktor har, enligt projektledningen, svårt 
att få genomslagskraft. Det kan, menar en av projektledarna, bero på att ”det kan 
vara svårt för män att tänka smått” Det traditionella synsättet riskerar att kvinnliga 
företagare inte ges någon betydelse för kommunens näringsliv. 

Under det senaste året har projektledningen uppfattat att insikten har ökat om 
behovet av att lyfta fram kvinnligt företagande. Som exempel åberopas ett ”öppet 
hus”, med inbjudna företrädare för olika banker. Efter detta, tycker sig projekt-
ledningen, ha skönjt en positivare inställning från bankerna, både till resurscentrum 
och kvinnligt företagande.  

Vad skiljer resurscentrum från andra aktörer 

Projektledningen anser att skillnaden mellan RC och andra likartade aktörer är att 
kvinnor kan komma till RC med en företagsidé eller tankar om att starta eget utan 
krav på att ha en färdig budget eller en genomtänkt affärsplan. RC fungerar som ett 
bollplank och ett stöd på vägen från idé till förverkligande. Det betyder dock inte 
att alla idéer applåderas. Lika viktigt är att bromsa en idé som förefaller alltför 
orealistisk. 

En annan skillnad utgör det faktum att RC inte är en myndighet och att RC därmed 
kan arbeta i en obyråkratisk anda. Kvinnor kan känna sig friare i kontakten med 
RC. Kvinnor behöver inte, säger en av projektledarna, ”väga varenda ord på 
guldvåg för att känna att - jäklar nu gick det åt skogen - utan vi fungerar verkligen 
som ett bollplank”. Presumtiva kvinnliga företagare kan kostnadsfritt besöka RC 
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för att diskutera ekonomi, bokföring etc., vilket projektledningen ser som en annan 
skillnad. 

Kvinnor som har tankar på att starta eget får möjlighet att under prestigelösa former 
träffa andra kvinnliga företagare, som kan ge råd och stöd utifrån sina erfarenheter. 
Genom att ansluta sig till nätverket kan kvinnliga företagare, oavsett företagets 
storlek, känna tillhörighet med andra företagare, vilket kan ha stor betydelse för en 
kvinnlig småföretagares identitet som företagare. 

Tillåtande miljö 

Resurscentrums projektledning anser att de bedriver verksamheten i en tillåtande 
miljö. De får arbeta på ett okonventionellt sätt trots att ”det här är ju naturligtvis 
inte det mest effektiva sättet att arbeta ur ett kort perspektiv”. Ur ett längre perspek-
tiv ser de dock klara fördelar ”vilket kan vara svårt för andra att se”. 

Nätverk 

Resurscentrums projektledning anser det svårt att definiera nätverk som antingen 
sociala eller affärsmässiga. Det som utmärker affärsmässiga eller professionella 
nätverk är, menar projektledningen, att de tillkommer i vissa miljöer och situationer 
och att ”man har nytta av varann”. Nytta i form av tips och råd i företagsfrågor eller 
att det utvecklas någon form av samverkan, t.ex. att företagare med olika inriktning 
går samman och lämnar gemensamma offerter ”för att kunna ta hem större jobb och 
bli konkurrenskraftiga”.  

Katrineholms resurscentrum vill i första hand arbeta med att samordna 
professionella nätverk ”därför att sociala nätverk man man skaffa sig utan oss”. 
Projektledningen har dock erfarit att deltagarna i affärsmässiga nätverk också 
”gillar varann- man känner att det stämmer och därmed är man beredd att 
samverka”. I teorin kan det således förekomma rena affärsnätverk men i 
verkligheten är nätverken ofta både sociala och affärsmässiga. 

Tidsbrist är, enligt projektledningen, en gemensam nämnare hos kvinnor som ingår 
i affärsmässiga nätverk. De kräver därför att deltagandet i nätverkets aktiviteter 
skall ha ett mervärde  

det måste ge mig mer än att jag går bort och dricker kaffe, att jag måste få 
med mig nånting som jag har nytta av, antingen att jag känner att jag har 
blivit stärkt som person eller att jag har fått en bra kontakt eller att jag har 
lärt mig nånting, man vill ha ett mervärde av den tid man sätter av. 
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Jämställdhet  

Resurscentrum projektledning tror inte att deras verksamhet på kort sikt har någon 
betydelse för att främja jämställdheten i kommunen. Däremot kan det ur ett längre 
perspektiv ha betydelse ”för varje liten knackning på den här motståndets mur 
bidrar ju till att främja jämställdheten”. De tycker sig dock märka att det ”går åt rätt 
håll även om det är svårt att visa i siffror”. Den planerade integreringen av RC i 
kommunens ordinarie näringslivsverksamhet ses som tecken på en viss attityd-
förändring hos de som tidigare var negativa till RC och jämställdhet. Det idoga 
arbetet och att de klarat av den ”första skärselden utan att ge upp” ser projektled-
ningen som orsak till den förändrade inställningen Det finns dock fortfarande en 
viss skepsis bland näringslivets företrädare.  

”Kvinnors intressen” i näringslivsarbetet 

Enligt projektledningen känner kvinnliga företagare sig inte hemma i traditionella 
företagarföreningar, som t.ex. Företagarnas riksorganisation. Skälet beror bl.a. på 
att endast de gamla, traditionella företagen räknas samt att kvinnor har svårt för att 
positionera sig på samma sätt som män. Det senare känner sig både kvinnliga 
företagare och unga, manliga företagare främmande inför. Därför, menar 
projektledningen, har kvinnor intresse av att det skapas arenor där kvinnliga 
företagare kan komma samman och bilda nätverk tillsammans med andra kvinnliga 
företagare från den egna eller andra branscher.  

Framgångsfaktorer för resurscentrum 

Viktiga framgångsfaktorer för RC är, enligt projektledningen, att det finns ett behov 
av resurscentrum för kvinnor samt att RC uppfattas av omgivningen som ett forum 
för att stärka kvinnligt företagande Vidare krävs att de som leder RC är engagerade 
eldsjälar som förmår att kämpa när motståndet och oförståelsen inför behovet av 
resurscentrum är kompakt. 

En annan mycket viktig faktor är, enligt projektledningen, stödet från politikernivå. 
Projektledningen för Katrineholms resurscentrum tillskriver stödet från kommun-
styrelsens kvinnliga ordförande som ytterst värdefullt. En stödjande och engagerad 
referensgrupp ansågs vidare utgöra en viktig framgångsfaktor. 

Resurscentrums fortsatta verksamhet 

Resurscentrum i Katrineholm var från början ett projekt fristående från kommunens 
övriga näringslivsverksamhet, vilket enligt projektledningen var en medveten och 
nödvändig modell. Inflytande och reella påverkansmöjligheter, i frågor som rör 
kommunens näringslivsverksamhet, kräver dock att RC i fortsättningen integreras i 
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den ordinarie näringslivsverksamheten. För som det är nu, säger en av projektle-
darna  

känns det ungefär som om näringslivskontoret har en verksamhet där och 
vi har en här och där händer en massa saker som t ex tillväxtavtalet, och 
som är oerhört centralt, men vi finns inte med så att säga. Och det beror 
inte på att vi inte har någon kompetens att tillföra utan för att vi ses som 
lite utanför. Där tror vi åtminstone att om vi vore en del av den här 
näringslivsverksamheten så skulle man inte kunna bortse från oss. Då tror 
jag att vi skulle ha en annan påverkansmöjlighet.  

Som tidigare framgått har RC i Katrineholm fått förlängd projekttid i ytterligare ett 
år. Under den tiden ska de, på anmodan från två av finansiärerna, kommunen och 
arbetsförmedlingen, verka för en integrering av RC i kommunens ordinarie 
näringslivsverksamhet. Vid intervjutillfället var organisationen och formen för 
integreringen oklar. Projektledarna anser att det behövs ”öronmärkta pengar” även i 
fortsättningen, dvs. att integreringen inte enbart ska resultera i en tjänst utan att RC 
utformas som en egen enhet inom näringslivsenheten med egen budget. Risken är 
annars, menar de, att ”RC tunnas ut och man glömmer bort att det finns kvinnliga 
företagare i kommunen”. 

Integrering kräver att etablerade aktörer inser att det behövs lite extra för att lyfta 
fram kvinnligt företagare ”för det kommer inte på köpet så att säga”. Vidare att det 
arbetssätt och de metoder som resurscentrum utvecklat tas tillvara och får 
tillämpas. Det är viktigt att även fortsättningsvis få arbeta i en tillåtande miljö, 
säger en projektledare; ”att man får ta tid och plats”. 
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VINGÅKER 

Näringslivsverksamhet 

I Vingåker kommun är näringslivsverksamheten organiserad i ett Företagarcenter, 
som finansieras av kommunen och företagarna på orten. Företagarcenter har en 
styrelse bestående av representanter för kommunen och näringslivet. Vid inter-
vjutillfället i april 1999 befinner sig verksamheten i ett uppbyggnadsskede.  

Följande beskrivning av näringslivsarbetet i Vingåker baseras på intervjuer med 
kommunens utredningschef (1999-04-22) och informationssekreterare (1999-04-
23). De sammanfattar sina delvis olika roller i näringslivsverksamhetens 
organisation enligt följande. Utredningschefen har av kommunstyrelsen fått i 
uppdrag att vara kontaktman mellan kommunen och näringslivet. Informations-
sekreteraren ingår i kommunens marknadsföringsgrupp tillsammans med Företagar-
centers representant och utredningschefen.  

Utredningschefens perspektiv: 

Näringslivsutveckling  

Kommunen har ett bolag som hyr ut industrilokaler och samarbetar med 
Företagarcenter. Enligt utredningschefen är intresset för etablering i Vingåker inte 
stort. I hans arbetsuppgifter ligger att fånga upp förfrågningar och arbeta med 
externa kontakter. Han arbetar i olika nätverksgrupper, bl.a. i ett internationellt 
nätverk, som handlar om att knyta internationella affärskontakter. Utredningschefen 
ser detta som ett långsiktigt arbete, där Vingåker måste ha ett bra program att visa 
upp. I ett kommunalt arbete, ”Vingåkers framtid”, utarbetas program för besöks-
näring, utbildningsfrågor och kommunikationer. Utredningschefens främsta upp-
drag är att arbeta för att få tillbaka tågstoppet i Vingåker. Han anser att kom-
munikationer utgör en grundbult för att Vingåker ska vara attraktivt att flytta till.  

Att få vingåkersborna att bo kvar och ungdomar att flytta tillbaka ser 
utredningschefen som framgångsfaktorer. Vingåker måste då kunna erbjuda en bra 
utbildning, vilket är svårt för en liten kommun. Andra viktiga faktorer är 
besöksnäring, kommunikationsfrågor och boendemiljö.  

När det gäller framtida tillväxtfaktorer i kommunen framhåller utredningschefen 
vikten av att ha ett attraktivt grundklimat och att fånga upp alla intressenter. Han 
menar att Sverige sedan länge är ett industrisamhälle och att industriproduktion 
måste finnas kvar. De gamla traditionerna, industrispåren bildligt talat, fortsätter 
utredningschefen, är egentligen ett problem i Vingåker. Barnen har följt sina 
föräldrar i spåren och fortsatt i tekoindustrin, som inte längre finns kvar, eller i den 
tunga industrin och inte gått till fortsatt utbildning. Men visst, säger 
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utredningschefen, finns intresse av att få tjänsteproduktion och välutbildade 
människor till Vingåker. 

Tillåtande miljö 

Enligt utredningschefen har näringslivsarbetet tidigare inte bedrivits i en helt 
tillåtande miljö, eftersom det funnits samarbetssvårigheter mellan politiker och 
näringsliv. Han menar dock att med en generationsväxling håller miljön på att 
förändras till att bli mer tillåtande. 

”Kvinnors intressen” i näringslivsarbetet 

Hur vill utredningschefen beskriva ”kvinnors intressen” i det lokala närings-
livsarbetet? Utredningschefen hänvisar till olika EU-projekt, som har tillkommit för 
att möta arbetslösheten efter tekoindustrins avveckling. Han menar att lågutbildade 
kvinnor med den yrkeskunnighet som fanns i tekoindustrin har fångats upp i olika 
projekt och framhåller vikten av att denna process har satts igång. Många kvinnor 
har börjat studera, omskola sig, vidareutbilda sig, i Kunskapslyftet etc. 

Synpunkter på tillväxt, jämställdhet och nätverk 

Med tillväxt menar utredningschefen de faktorer som styr möjligheterna att etablera 
arbetstillfällen, attrahera företag att flytta till Vingåker och människor att vilja bo 
kvar. Han hänvisar till de regionala tillväxtavtalen och kommunens förslag till 
tillväxtfaktorer, dvs. besöksnäring, utbildningsfrågor, kommunikationsfrågor och 
boendemiljö. 

Med jämställdhet menar utredningschefen att män och kvinnor behandlas jämlikt 
under alla omständigheter, i privatlivet och i arbetslivet. Han menar att jämställdhet 
innebär att bli behandlad och respekterad för den man är och inte på grund av sitt 
kön. 

Nätverk, enligt utredningschefen, är en samling grupper eller personer som har 
likartade värderingar och medel men framförallt mål. Nätverk träffas regelbundet 
och driver sina gemensamma frågor. Enligt utredningschefen beskriver affärs-
nätverk en nisch medan sociala nätverk kan avse kvinnonätverk, som sysslar med 
att förstärka kvinnors position och roll. 

Framtida strategier 

Vilken strategi behövs för att kvinnor och män ska bo kvar i kommunen eller flytta 
tillbaka? Enligt utredningschefen innebär den tidigare tekoindustrin med bara ett 
fåtal män anställda att regionen inte kan beskrivas som patriarkal. Men i nästa steg, 
fortsätter utredningschefen, om man ser till vilka som sitter i beslutsfattande 
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ställning, vare sig det är företag eller kommunen, så har det inte varit kvinnor. Idag 
finns en politisk strävan efter jämställdhet när det gäller att fördela mandat mellan 
kvinnor och män, där Vingåker står sig ganska bra. Vidare anser utredningschefen 
att kommunen som är en stor arbetsgivare måste ha ett tydligt och bra jämställd-
hetsprogram och kunna erbjuda bra arbetsplatser och bra utbildning. 

Enligt utredningschefen är kvinnorna som tidigare arbetat i tekoindustrin ofta 
lågutbildade men skickliga tillskärerskor eller sömmerskor. När tekoindustrin 
försvinner har de ingenting att falla tillbaka på. En del av kvinnorna kan arbeta kvar 
i sitt yrke, andra har valt att studera och några har flyttat från Vingåker. 
Utredningschefen menar att kvinnorna kan erbjudas olika möjligheter i Vingåker 
men ser det samtidigt som ett friskhetstecken att yngre kvinnor flyttar på grund av 
arbete eller utbildning. 

Särskilda insatser för kvinnor 

Generellt sett, förordar utredningschefen generella åtgärder, lagstiftning och 
regelverk, för att nå jämställdhet. Han anser dock att särskilda åtgärder för kvinnor 
behövs i Vingåker på grund av hög kvinnoarbetslöshet. Vidare finns en tendens att 
kvinnor i yrkesverksam ålder flyttar från Vingåker. Vad gäller kommunala affärs-
rådgivare för kvinnor anser utredningschefen att som samhället ser ut idag behövs 
det nog, men på sikt är svaret nej.  

Vad skiljer resurscentrum från andra aktörer 

Kärnan Hantverkshus och Resurscentrum för kvinnor i Vingåker avvecklades 
januari - mars 1999. Den huvudsakliga anledningen till avvecklingen, enligt utred-
ningschefen, var att EU-bidraget har tagit slut och projekttiden har gått ut. Han 
menar att vad som främst skilde Kärnan/RC från övriga aktörer var att projektet 
vände sig till kvinnor. Kärnan avsåg att värna om kvinnor i en region med mycket 
speciell arbetsmarknad med en avvecklad tekoindustri. 

Framgångsfaktorer för resurscentrum 

Vilka faktorer är viktiga för resurscentras framgång? Med framgång avses att 
projektet bör upprepas eller föras över i mer reguljära former. Viktiga fram-
gångsfaktorer, enligt utredningschefen, är engagemang, närvaro och ledning. Han 
framför, med stora reservationer, att det kan ha funnits brister i engagemang och 
närvaro i grupperna och aktiviteterna i Vingåkers resurscentrum. Utredningschefen 
anser, generellt sett, att man ska vara försiktig med att föra över projekt i reguljär 
form; ”de måste ha en självbärande kraft på något vis”. 



Centrum för Välfärdsforskning 

32 

Utredningschefen anser att ett framtida resurscentrum i Vingåker ska rikta sig till 
arbetslösa kvinnor och blivande kvinnliga företagare. Han ställer sig positiv till en 
integrering av ett framtida RC i kommunens näringslivsverksamhet.  

Informationssekreterarens perspektiv: 

Näringslivsutveckling  

Företagarcenter arbetar, enligt informationssekreteraren, med en strategi för 
näringslivsarbetet i kommunen, där man framhåller miljöcertifiering och utbild-
ningsfrågor. 

Vad gäller framgångsfaktorer i det lokala näringslivsarbetet betonar informations-
sekreteraren kompetensutveckling. Hon menar att man nu börjar se vikten av att ha 
välutbildad personal. Flera företagare i kommunen har t.ex. gått med i EU mål 4; 
ett program om kompetensutveckling. 

I Vingåker har den tillverkande industrin hittills varit i fokus. En stor industri, 
Scapa Scandia, finns fortfarande kvar medan Ljungströms, som sysselsatte många 
kvinnor, endast har ett 50-tal anställda kvar. Denna typ av industri ser 
informationssekreteraren som instabil och när det gäller framtida tillväxtfaktorer 
vill hon lyfta fram småföretagsamheten. Hon menar att småföretagsamhet, som kan 
avse upp till 250 anställda, skapar en större stabilitet. Enligt informa-
tionssekreteraren finns framtida möjligheter inom tjänstesektorn, särskilt barn-
omsorg och äldreomsorg. Hon ser social tillväxt som en viktig faktor, t.ex. 
Dammsdalskolan (särskola) som växer hela tiden. En annan viktig tillväxtfaktor är 
kommunikationer. Det hett eftertraktade tågstoppet i Vingåker skulle t.ex. ge 
utrymme för att kombinera arbete via Internet och arbetspendling.  

Tillåtande miljö 

Bedrivs näringslivsarbetet i en tillåtande miljö? Ja, jo, säger informationssek-
reteraren, ”men det beror på vad man har för ståndpunkt”. En viss profilering 
överensstämmer inte alltid med att få varje arbetstillfälle som är möjligt till 
Vingåker. Att t.ex. inte vilja ha en kemisk industri anses inte riktigt rumsrent, ”så 
riktigt tillåtande är det väl inte då”. Det finns som med allting annat, fortsätter 
informationssekreteraren, ett tak för vad man gör och inte gör. 

”Kvinnors intressen” i näringslivsarbetet 

I näringslivsarbetet behövs, enligt informationssekreteraren, ett resurscentrum, där 
man arbetar med näringslivsfrågor med fokus på kvinnors villkor och behov. Men 
”Gnosjöanda” tar hon avstånd ifrån  
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Vi ska inte bygga på ett patriarkat för att få det att fungera utan vi ska 
kunna vara jämbördiga och få det att fungera och ta tillvara det som är bra 
i Gnosjö, dvs. samarbetsformen mellan företag. 

Synpunkter på tillväxt, jämställdhet och nätverk 

Det finns, enligt informationssekreteraren, olika typer av tillväxt. Ekonomisk 
tillväxt behöver inte vara sysselsättningsbefrämjande. Ekonomisk tillväxt inom 
industrin är t.ex. inte sysselsättningsbefrämjande, eftersom rationaliseringar innebär 
mindre jobb. En tillväxt som är sysselsättningsbefrämjande handlar om tjänstedelen 
och den sociala tillväxten. 

Informationssekreteraren hänvisar till begreppet infrastruktur, som hon definierar 
som ”de underliggande faktorer som gör det möjligt för ett samhälle att fungera” 
istället för den snävare definitionen kommunikationer. Hon menar att då synliggörs 
vikten av barnomsorg och äldreomsorg som tillväxtfaktorer, dvs. att möjliggöra för 
människor i produktiv ålder att kunna arbeta. 

Med jämställdhet menar informationssekreteraren lika villkor för kvinnor och män. 
Jämställdhet borde vara en självklarhet, säger informationssekreteraren, men i de 
flesta dokument är det en passus som egentligen inte betyder något. Att kvinnor 
inte sitter i styrelser motiveras t.ex. ofta med bristande kompetens, men vad som 
menas med kompetens redovisas inte. Kan det, frågar sig informationssekreteraren, 
vara så att kompetens handlar om att ingå i nätverk, utifrån vilka män brukar väljas 
till olika styrelser. 

Enligt informationssekreteraren har nätverk alltid funnits. Män har klart uppbyggda 
nätverk, men de kallar det inte för nätverk. Det är snarare brödraskap, dvs. män är 
vana att jobba tillsammans. Män har ett stort kontaktnät, säger informations-
sekreteraren, medan kvinnor aktivt måste bygga upp sina kontakter.  

Informationssekreteraren ser sociala nätverk som mindre funktionsinriktade än 
affärsnätverk. Sociala nätverk ger snarare en trygg plattform, vilket är lika viktigt 
som att man kan ha en ekonomisk utkomst av ett nätverk. Hon beskriver vidare 
hela EU som ett enda stort nätverk, där kontakter i kommissionen etc. är avgörande 
för projektens behandling. 

Framtida strategier 

Vilken strategi behövs för att kvinnor och män ska bo kvar i kommunen eller flytta 
tillbaka? Enligt informationssekreteraren måste man skapa förutsättningar för att 
kunna bo kvar, dvs. att det finns arbetstillfällen för alla, men också förutsättningar 
för att människor ska vilja flytta tillbaka. Hon framhåller att Vingåker av olika skäl 
är attraktivt för barnfamiljer, bl.a. finns bra barnomsorg och en trygghet för barnen.  
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Jag kan förstå, säger informationssekreteraren, att unga människor flyttar från 
Vingåker för att hitta nya vyer men 

man ska också känna att hit vill jag flytta tillbaka när jag bildar familj. Om 
vi kunde uppnå det, då skulle vi kunna vända trenden.  

En väl utbyggd social infrastruktur ser informationssekreteraren som viktig för att 
vilja flytta tillbaka. Vidare framhåller hon att det finns ett rikt kulturutbud riktat 
mot både barn och vuxna i Vingåker. En annan viktig bit är att kunna sin historia 
och känna att man har rötter någonstans. Kommunen som arbetsplats måste också 
gå i bräschen och visa att kvinnor och mäns arbete är jämställt, dvs. betala kvinnor 
och män lika mycket.  

Särskilda insatser för kvinnor 

Åtgärder för kvinnor behöver skapas, säger informationssekreteraren, eftersom alla 
åtgärder är skapade för män.  

Mannen är ju normen för oss och så länge det är så och inte människan 
som norm så behövs det särskilda åtgärder. Även om man ska vara 
försiktig ibland så att det inte blir permanenta särskilda åtgärder för det ska 
man ju inte heller göra. Men innan det blir balans så behövs det särskilda 
åtgärder, det är jag övertygad om. Vi kommer inte att kunna åstadkomma 
något annars. 

Informationssekreteraren anser att kommunala affärsrådgivare för kvinnor behövs, 
utifrån att kvinnors behov och villkor inte alltid möter förståelse. Hon menar att 
kvinnor har ett annat sätt att tänka, ”man funderar kanske lite mer över hur mycket 
man behöver låna, och det är inte säkert att den man träffar på banken har förståelse 
för det tankesättet”.  

Vad skiljer resurscentrum från andra aktörer 

Kärnan Hantverkshus och Resurscentrum för kvinnor i Vingåker avvecklades i 
januari - mars 1999. Avvecklingen var, enligt informationssekreteraren, en 
ekonomisk fråga. Alla var överens om att Kärnan har fyllt ett behov och var viktig. 
Hon beklagar att det offentliga rummet för kvinnor inte längre finns kvar men har 
full förståelse för motiveringen att projektpengar inte kan användas till drift. Men 
resurscentradelen kommer att finnas kvar och förläggas vid Företagarcenter.  

Vad som främst skilde Kärnan från andra aktörer, enligt informationssekreteraren, 
var att projektet var riktat till kvinnor. Kärnan var en satsning på kvinnor, där man 
försökte ta bort så många hinder som möjligt att delta bl.a. genom att erbjuda 
barntillsyn. Hon framhåller att verksamheten byggde på frivillighet, att kvinnor 
kunde komma och gå som de ville och gick dit av egen vilja, vilket skapar pro-
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cesser inom människor. Kärnan hade också besökare i alla åldrar och invandrar-
kvinnor fick en arena att agera på. 

Kärnan vände sig till alla kvinnor och var en brobyggare 

därför att vi har ju många resurser i samhället men som av olika anled-
ningar då inte har känts lika tillgängliga för kvinnor som de borde ha gjort. 
Och en av Kärnans uppgifter och kanske huvuduppgift var att vara 
brobyggare, att liksom kunna visa vägen. Om det sen var mot eget 
företagande eller studier, det berodde på vilken kvinna som frågade. 

Framgångsfaktorer för resurscentrum 

Informationssekreteraren anser att faktorer som är viktiga för resurscentrums 
framgång är desamma som överhuvudtaget rättfärdigar RC, dvs. att synliggöra 
kvinnor. Hon framhåller att jämställdhet också är en kunskapsfråga som kräver 
utbildning och att RC är viktig utifrån aspekten att synliggöra.  

Att överhuvudtaget synliggöra kvinnor gör att det startas processer, att 
man kanske vågar uttrycka sina tankar på ett annorlunda sätt därför att de 
blir legitima.  

Informationssekreteraren ser det som viktigt att fokusera på näringslivsfrågor och 
kvinnor. Resurscentrum kommer att få en större företagsinriktning i och med att det 
sammanförs med Företagarcenter. Hon menar att det är viktigt att kartlägga 
kvinnliga företagare och se till att de blir positiva förebilder för andra och att arbeta 
vidare med nätverksbyggandet. Att visa att kvinnor har kraft att både starta och 
driva företag bara de får den vägledning och stöttning som behövs i början. Men 
alla kan inte bli företagare; det kan vara den nya kvinnofällan. Visst finns det 
hotbilder, säger informationssekreteraren, men det finns också mycket möjligheter. 

Informationssekreteraren anser att en framtida integrering av RC borde vara en 
självklarhet. Hon menar att integrering handlar om att tillägna sig kunskap, vilket 
förhoppningsvis kommer att ske under projekttiden. Processer har ändå startat, 
säger informationssekreteraren, som gör att man från kommunalt håll kanske ser att 
resurscentraverksamhet är lönsamt utifrån olika perspektiv.  

Resurscentrum i Vingåker 

Vingåkers resurscentrum har varit integrerat med projektet Hantverkshus för 
kvinnor och barn. Projektet startade i oktober 1996 och planerades pågå i tre år. 
Projektet har finansierats av länsstyrelsen, Vingåkers kommun, arbetsförmedlingen 
och Europeiska Socialfonden Mål 3. Ansökan om medel från ESF avslogs för år 
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1999. I januari - mars 1999 avvecklades projektet, som sedan mars 1997 benämns 
Kärnan Hantverkshus och Resurscentrum för kvinnor.  

Den fortsatta beskrivningen avser hantverkshuset och resurscentrum under 
benämningen Kärnan. Kärnan har haft lokaler i ett hyreshusområde centralt i 
Vingåker. En heltidsanställd projektledare har ansvarat för Kärnans verksamhet. 
Vingåkers kommun har haft arbetsgivaransvar. Projektet har haft en styrgrupp 
bestående av representanter för Vingåkers kommun, länsstyrelsen, arbets-
förmedlingen, studieförbunden och projektledningen. Vidare har projektet haft fem 
anställda med olika ansvarsområden samt ett 10-tal ALU-anvisade kvinnor. En ny 
projektledare anställdes i mars 1998. Våra intervjuer med projektledaren ägde rum i 
juni 1998 och april 1999.  

Mål, målgrupp och metoder  

Enligt projektansökan (maj 1997) är syftet med Kärnan att skapa ett offentligt rum 
för kvinnor; att aktivera kvinnor att ta ansvar för sin utveckling och att bygga upp 
aktiviteter utifrån kvinnors möjligheter och behov. Målet är att hälften av de 
kvinnor som deltagit i planerade aktiviteter ska ha fått arbete eller utbildning efter 
tre år. Projektets målgrupper är långtidsarbetslösa kvinnor med bristande grund-
utbildning och förändringsbenägna kvinnor. Angivna åtgärder är vägledning, råd-
givning, motivering, stimulans, kompetensutveckling, starta eget och föreläs-
ningar.11  

Enligt projektbeskrivningen har åtgärder för att motivera och stimulera tagit nästan 
alla resurser i anspråk under projektets första sex månader. Utifrån de erfarenheter 
som redovisas anges fortsatta aktiviteter inom stimuleringsarbete, i vissa fall med 
specificerad målgrupp, enligt följande: stöd och rådgivning, vägledningskurser 
(målgrupp: långtidsarbetslösa och/eller arbetshandikappade samt invandrarkvinnor 
som studerar SFI eller just avslutat SFI), individuell utbildning (målgrupp: 
långtidsarbetslösa och arbetshandikappade), rådgivning och utbildning i starta eget 
(målgrupp: långtidsarbetslösa kvinnor och/eller kvinnor som vill testa en affärsidé 
och har en idé att starta eget), pröva på kurser och andra utbildningar, föreläsningar, 
mentorsprogram (målgrupp: förändringsbenägna arbetslösa kvinnor, adepter).  

Vid första intervjutillfället beskriver projektledaren metoder och arbetssätt enligt 
följande. Kärnan har fasta aktiviteter för keramik, måleri, sömnad, vävning samt en 
dator med internetuppkoppling. Vingåkers kommun har en lång tradition av textil 
och hantverk och en avsikt med att inrätta hantverksstationer har varit att kvinnor 
ska kunna vidareutveckla sina kunskaper inom olika områden. Kärnan har även 
caféverksamhet, dit besökare kan komma för att dricka kaffe och finna social 

                                                 

11  Ansökan Europeiska Socialfonden Mål 3 1997-05-29 
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gemenskap. Kärnans besökare har tillgång till barnpassning. En ALU-anvisad 
kvinna arbetar som handledare för respektive verksamhet.  

I Kärnans verksamhet ingår vidare att kvinnor kan få hjälp med studier och 
studieteknik i ”lärknuten”, att anordna föreläsningar samt vägledningskurser. ALU-
anvisade handledare erbjuds alltid att ta del av vägledningskurs. 

Verksamheten är öppen för alla kvinnor. Enligt projektledaren är de flesta kvinnor 
som kommer till Kärnan arbetslösa, men även yrkesverksamma kvinnor använder 
sig av Kärnans resurser. En dag i veckan har Kärnan kvällsöppet. Besökare betalar 
endast för det material som används. 

Samverkan förekommer främst med arbetsförmedlingen och studieförbunden. 
Kärnan samverkar även med näringslivet så till vida att skyltfönster i Vingåker får 
användas för att marknadsföra verksamheten och rekrytera besökare. Projektledaren 
försöker även etablera kontakt med socialförvaltningen, eftersom social-
bidragsberoende kvinnor skulle kunna aktivera sig och stärka sitt självförtroende på 
Kärnan.  

Projektledaren framhåller att flera arrangemang i Kärnans regi har varit mycket 
populära och välbesökta. Det gäller bl.a. en internationell vecka, där invandrare 
från olika länder visade upp sina kulturer i form av kläder, dans, mat m.m. En 
annan händelse i Kärnans historia var en hantverksmässa för kvinnor i Vingåker. 
Mässan lockade ett 50-tal utställare och närmare 600 besökare. En friskvårdsdag 
med olika aktiviteter engagerade många besökare. Vad gäller föreläsningar, säger 
projektledaren, har uppslutningen varierat beroende på ämnet. ”Tyngre ämnen” 
som t.ex. Kvinnor och män på 90-talets arbetsmarknad lockade endast ett mindre 
antal besökare. 

Möjligheter  

Möjligheterna, som projektledaren ser det, är att man verkligen upptäcker vilken 
resurs Kärnan kan vara. Kvinnor i Vingåker har genom Kärnan möjlighet att 
utvecklas inom alla områden och, fortsätter projektledaren,  

ska det hända någonting, så tror jag att det är vi kvinnor som får stå för 
den utvecklingen. Kärnan är ju ett redskap i det hela. 

Andra möjligheter är att arbetet på Kärnan är stimulerande och att besökarna 
uppskattar verksamheten. Projektledaren anser att det behövs en naturlig samlings-
punkt för kvinnor i Vingåker och hoppas därför att Kärnan ska få fortsätta sin 
verksamhet. 
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Hinder 

Som hinder anger projektledaren att två år är alldeles för kort tid. Hon skulle vilja 
arbeta mer med resurscentraverksamheten; med att fånga upp och vidareutveckla 
kvinnors idéer inom textil och hantverk. Projektledaren har kommit i kontakt med 
många kvinnor som är mycket skickliga i sitt hantverk, exempelvis lapptäckes-
teknik. 

Andra hinder kan vara uppfattningar om att även män har behov av stöttning och 
social samvaro, dvs. motsvarande insatser. Projektledaren anser dock inte att det 
ena utesluter det andra. Särskilda insatser för kvinnor behövs, enligt projektledaren, 
för att höja kvinnors status. Alla är inte positiva till jämställdhet, även bland 
kvinnor finns motståndare. Projektledaren har hört ”rykten på byn” om att på 
Kärnan finns riktiga manshatare och att ”här peppar vi kvinnorna, sen går dom hem 
och sätter gubben på plats”. Projektledaren menar att det också kan vara ett hinder 
för att kvinnor ska våga gå till Kärnan och förordar en mjukare linje. 

Min företrädare drev kanske jämställdhetsfrågor och kvinnofrågor hårdare 
än vad jag gör. Jag är kanske något mjukare i framtoningen. Jag tror att jag 
kan identifiera mig med kvinnan här i Vingåker. 

Vad skiljer resurscentrum från andra aktörer 

Projektledaren menar att vad som främst skilde Kärnan från andra aktörer var att 
man vände sig till kvinnor. Kärnan vände sig till en bred grupp; invandrarkvinnor, 
arbetslösa kvinnor, äldre kvinnor, unga kvinnor, ensamstående mödrar och 
yrkesverksamma kvinnor. Enligt projektledaren har styrkan med Kärnan varit att ge 
kvinnor ett socialt kontaktnät och stimulans att gå vidare i någon form.  

Nätverk 

Nätverk kan, enligt projektledaren, vara allting ifrån syföreningen till Lions. För 
mig, säger projektledaren, är ett nätverk att skapa kontakter, utbyta tankar och 
idéer. Även rådgivning i form av mentor och adept är ett slags nätverk. Ett nätverk 
innebär framförallt att man har möjlighet att träffa någon som befinner sig i samma 
situation och inse att man inte är ensam om sina problem. Kärnan har bidragit till 
att skapa ett socialt nätverk. Projektledaren ser ett socialt nätverk som mer spontant 
än affärsnätverk, som har mer planerad verksamhet.  

Jämställdhet 

Med jämställdhet menar projektledaren att män och kvinnor arbetar och existerar 
under lika förhållanden. Det innebär bl.a. att vara anställd på lika villkor, lika lön 
för likartat arbete, att unga kvinnor inte diskrimineras på grund av att de har barn 
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samt att kvinnor inte utsätts för sexuella trakasserier. Jämställdhet innebär också att 
bli lyssnad på och att bli tagen på allvar. 

Projektledaren anser att Kärnan har bidragit till att främja jämställdheten i 
kommunen genom att lyfta fram kvinnofrågor. Kärnan har varit en plattform för 
många kvinnor att gå vidare, t.ex. till Kunskapslyftet. 

”Kvinnors intressen” i näringslivsarbetet 

Projektledaren relaterar kvinnors intressen i näringslivsutveckling till s.k. mjuka 
områden, såsom relationer till andra människor, tjänsteföretag, hantverk, barn och 
omsorg. Hon menar att kvinnor tänker och fungerar på ett annat sätt än män, vilket 
gör att kvinnor kan lösa konflikter och problem på ett annat sätt. Projektledaren 
efterlyser ett annat sätt att tänka i utvecklingsarbete, att inte enbart utgå från 
ekonomiska utan även andra värderingar. Kvinnor har, enligt projektledaren, en stor 
utvecklingspotential inom tjänstesektorn, inklusive äldreomsorg och barnomsorg.  

Framgångsfaktorer för resurscentrum 

Vilka faktorer är viktiga för resurscentrums framgång? Med framgång avses att 
projektet bör upprepas eller föras över i mer reguljära former. Projektledaren anser 
att det idag är mätbara faktorer som är viktiga, t.ex. hur många företag har startat, 
hur många nätverk har bildats etc. Hon skulle önska att det istället var en blandning 
av mätbara och andra faktorer, som  

känslan man har med sig när man går ifrån ett möte, ifrån ett nät-
verksmöte, ifrån en föreläsning osv. Att man har fått det här lyftet, man 
har kommit till insikt om någonting. 

Resurscentrums fortsatta verksamhet 

Som tidigare framgått har Kärnan Hantverkshus och Resurscentrum för kvinnor 
avvecklats. Enligt projektledaren var den huvudsakliga anledningen till avveck-
lingen av Kärnan uteblivna medel från ESF Mål 3, vilket anslagsgivaren motiverar 
med att projekt ska drivas med en eventuell integrering i ordinarie verksamhet samt 
att projektmedel inte kan avse drift. På frågan hur projektledaren ser på 
motiveringen svarar hon  

Jag accepterar att det är så. Hade jag vetat vad jag vet idag så hade jag 
arbetat mycket mer med frågor som gällde en integrering i ordinarie 
verksamhet. Jag uppfattade egentligen aldrig det som mitt uppdrag, utan 
uppdraget var att driva projektet Kärnan. 
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I kommunen finns planer på nya projekt. Projektledaren menar att ett framtida 
resurscentrum kan driva olika projekt för att lyfta fram kvinnor, särskilt unga 
kvinnor och blivande kvinnliga politiker. Hon argumenterar för att RC ska vara 
öppet för alla kvinnor, även om viss verksamhet riktas mot speciella grupper av 
kvinnor. Vidare anser projektledaren att RC bör integreras i någon ordinarie 
verksamhet.  
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3. Lokala resurscentra för kvinnor i Västmanland 

Resurscentraverksamheten i Västmanland finansieras av EUs Regionala 
utvecklingsfond inom ramen för Mål 2 Bergslagen (i vissa fall även Mål 3), 
Länsstyrelsen, Landstinget, berörda kommuner och arbetsmarknadsverket. JämU-
gruppen vid länets länsstyrelse har det övergripande ansvaret för resurscentraverk-
samheten. Länsstyrelsens jämställdhetsdirektör är samordnare. 

På lokal nivå ansvarar projektledare (projektledning) för det operativa arbetet. Till 
detta kommer lokala lednings/styrgrupper som består av representanter för berörda 
kommuner, länsstyrelsen, övriga berörda organisationer och några från myndigheter 
fristående och aktiva kvinnor i regionen. 

Det regionala målet och huvudinriktningen för resurscentra är att öka andelen 
kvinnor och stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden så att kvinnorna kan bo 
kvar och försörja sig i Västmanland.12 Vidare att bidra till ökad samverkan mellan 
projekt, kommuner, landsting och andra organisationer när det gäller insatser för 
kvinnor samt att öka kunskapen hos både kvinnor och män om jämställdhet. I 
projektbeskrivningen framförs målsättningen att arbetsuppgifterna inom projektet 
ska integreras i ordinarie verksamhet efter projekttidens slut. 

I Västmanland inrättades lokala resurscentra 1995-98 i elva kommuner; 
Surahammar-Hallstahammar, Fagersta-Skinnskatteberg-Norberg, Köping-Arboga-
Kungsör, Sala-Heby och Västerås. I föreliggande studie ingår Hallstahammars och 
Surahammars resurscentrum. Verksamheten i de båda kommunerna bedrivs i sam-
arbete på så sätt att projektledarna delat upp målgruppen sinsemellan och arbetar 
över kommungränserna (se vidare under rubrik Resurscentrum i Hallstahammar). 

                                                 

12  Länsstyrelsens projektbeskrivning 97.05.09 
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HALLSTAHAMMAR 

Näringslivsverksamhet 

Kommunens näringslivsverksamhet, som tidigare låg under kommunens lednings-
stab, handhas sedan några år av näringslivsbolaget Rutab. Organisationsför-
ändringen skedde i samband med mediaföretaget Hollyhammars etablering i 
kommunen. Näringslivsbolaget har en styrelse som är politiskt tillsatt. Verksamma 
i bolaget är näringslivsdirektören, som handhar frågor som berör utvecklingen av 
kommunens näringsliv, näringslivssekreteraren, som sköter kontakten med 
myndigheter/instanser på regional och kommunal nivå samt kommundirektören 
som står till förfogande vad gäller kommunala myndighetskontakter.  

I kommunen finns dessutom ett bolag, Stutab, som enbart sysslar med frågor som 
berör Strömsholmsområdet och satsningen på verksamheter inom hästsport etc. 
Näringslivs- direktören ansvarar även här för marknads- och utvecklingsfrågor. 

Förutom näringslivsbolagen finns Stiftelsen Hallstahammars Etableringscentrum 
(HEC) som har till uppgift att stödja dem som i Hallstahammars och Surahammars 
kommuner vill starta eget företag eller de som är företagare och vill vidareutveckla 
sitt företag. HEC drivs med ekonomiskt stöd av lokala sponsorer och kommunen. 
Resurscentrum för kvinnor ”Kvinnors Företagande” är organisatoriskt förlagt vid 
HEC. 

Till näringslivsbolaget är kopplat ett näringslivsråd bestående av representanter från 
näringslivsbolagets styrelse, kommunen, arbetsförmedlingen, Företagarnas riks-
organisation (FR) samt kommunens Köpmannaförening. Rådets funktion är att vara 
rådgivande. De formella besluten tas av näringslivsbolagets styrelse och 
kommunfullmäktige. Rådet består, med ett undantag, av män. Den kvinnliga med-
lemmen är Köpmannaföreningens ordförande. Projektledaren för resurscentrum för 
kvinnor är ej representerad i rådet. 

Näringslivsutveckling 

Näringslivsrådet kan ses som ett nätverk som förmedlar information om vad som 
sker i kommunen och vilka frågor som är viktiga att lyfta fram och diskutera. 
Exempelvis hur kommunens resurser ska samordnas för att ge bästa möjliga utfall 
för näringslivet. Hur kommunen ska bli attraktiv så att nya företag vill etablera sig i 
kommunen eller hur tillväxten i kommunen ska öka och befolkningsutflödet stanna 
upp. Vidare hur arbetslösheten ska minska samt hur kompetensen hos den 
befintliga arbetskraften ska höjas för att motsvara de krav som nya företag och 
näringar kräver. 
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Samverkan mellan olika berörda parter ser näringslivsdirektören som en väg till 
framgång i det lokala näringslivsarbetet. Näringslivsrådet tillkom för att underlätta 
samverkan. Förhoppningen är att rådet ska utveckla en samsyn i frågor som rör 
befolkningsutveckling, näringsliv, sysselsättning och tillväxt. Den processen tar tid, 
menar näringslivsdirektören, eftersom det kan vara svårt att tänka nytt i frågor som 
handlar om framtidens företag och i vilka näringar de nya sysselsättningsskapande 
företagen finns. Det finns fortfarande ”på vissa håll”, enligt näringslivsdirektören, 
motstånd till att se nya näringar i termer av sysselsättningsskapande företag. 

Tillåtande miljö 

Inom Hallstahammars kommun finns lämningar från industrins ”fornstora dar” i 
form av stora industrifastigheter. ”Ska vi då anse att det är kulturhistoria” säger 
näringslivsdirektören. Kommunen har valt att bevara och förädla fastigheterna för 
att kunna erbjuda nya näringar en bra och attraktiv företagsmiljö. Kommunens 
satsning på att dra till sig nya näringar, och att dessa ska bedrivas i gamla 
industrifastigheter, möts inte av alla kommuninvånare med entusiasm. Tron på den 
traditionella industrin när det gäller att skapa sysselsättning är fortfarande stark. 

”Kvinnors intressen” i näringslivsarbetet 

Kvinnors intressen kan, enligt näringslivsdirektören, vara att det finns en verk-
samhet liknande resurscentrum som leds av en kvinna, för ibland 

kan det ju vara bra då att ha en enkom för att bygga upp de här nätverken, 
att ha en dam då 

Tror du att det är viktigt, tror du det? 

Jo, men det är klart jag upplever det ju att ibland är det bättre för mig att 
prata med en karl än att gå till någon av er och prata. Och det behovet har 
säkert, det har säkert ni också så att säga, och ur den synpunkten finns ett 
klart samband. 

Synpunkter på tillväxt, jämställdhet och nätverk 

Näringslivsdirektören anser att det är lätt att betrakta tillväxt som produktions-
orienterat och i termer av sysselsättning. Produktionsorienterat i betydelsen att fler 
produkter tillverkas, att det går bra för industrin så att den ökar i volym och 
förhoppningsvis även i sysselsättning, ”oavsett detta är vilken liten handlare som 
helst eller en stor industri som Bulten”. På lång sikt är det lika viktigt för tillväxten 
i kommunen att de företag som finns går bra och att det finns arbetskraft som 
motsvarar industrin/företagens krav. Det senare är dock inte enkelt, menar 
näringslivsdirektören. Det tar tid att kompetensutveckla den befintliga arbetskraften 
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så att den kan hävda sig och bli attraktiv för dem som etablerar nya näringar i 
kommunen. 

Näringslivsdirektören uppfattade frågan om jämställdhet som svår att besvara och 
precisera. Men med jämställdhet menas väl, säger han, människors lika värde ”att 
båda könen ska vara lika och för min del och utifrån min roll så ska killar och tjejer 
få samma förutsättningar för att starta företag eller få utbildning”. 

Nätverk är, enligt näringslivsdirektören, att olika grupper/instanser i kommunen 
knyter sig samman. Den förändring som sker i kommunens näringsliv medför att 
det idag är svårare att bilda nätverk än förut. Kontakterna finns ”bakåt i tiden hos 
de direktörer som fortfarande är i tillverkningsindustrin men som nu finns 
någonstans ute i Sverige”. De aktörer som företräder nya näringar agerar i för 
kommunen främmande miljöer. Det kan, säger näringslivsdirektören, vara svårt att 
skapa nätverk mellan ”det gamla och det nya” 

säg nu att vi kopplar till media eller till hästsport och där är ju vi ganska 
okunniga egentligen. Vi sitter inte i Stockholm, vi är inte med ute på 
fredagskvällarna när de går ut och tar sig en pilsner och pratar litegrann 
eller ute på Solvalla, utan vi sitter här i vår lilla kammare. Och det känner 
man emellanåt att - de nätverken ligger ju en bit ifrån  

Näringslivsdirektören anser att affärsmässiga och personliga nätverk ligger ganska 
nära varandra. Om kontakten fungerar på det personliga planet ”man vet vad 
personen sysslar med och dennes intressesfär, så kan kontakten utnyttjas även 
affärsmässigt - de går lite hand i hand de där två”. 

Framtida strategier 

En vanlig uppfattning i samhällsdebatten är dels att utflyttningen av unga 
människor (speciellt unga kvinnor) från mindre orter utgör ett problem, dels att det 
är sunt att unga människor flyttar för att skaffa sig en utbildning/yrke. Det som är 
viktigt, menar näringslivsdirektören, är dock att de återvänder till hemkommunen 
när de etablerat sig i arbetslivet, bildar familj etc. För en sådan utveckling krävs att 
hemorten upplevs fördelaktig ur boende- och miljösynpunkt, att det finns en bra 
och fungerande skola samt en fungerande barn- och äldreomsorg.  

Särskilda insatser för kvinnor 

Näringslivsdirektören ser, utifrån sin roll, ingen skillnad när det gäller att stötta och 
hjälpa kvinnor och män som vill starta eget företag. Båda könen måste ges samma 
förutsättningar och möjligheter. Utgångspunkten, säger han, måste vara att den som 
startar ett företag får förutsättningar som bidrar till att företaget överlever och går 
bra. 
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Analogt med detta är näringslivsdirektören ambivalent till särskilda åtgärder för 
kvinnor generellt sett. Han anser dock att kommunens resurscentrum har fyllt en 
uppgift, främst genom att de medverkat till att kvinnliga företagare bildat nätverk. 
Men också genom att kvinnor som tänker starta eget företag får råd och relevant 
utbildning så att de blir medvetna om att 

när man går in i företagandet så är det ju inte meningen bara att de ska så 
att säga få starta eget bidrag och sen efter 6 månader så är det slut igen. 
Utan tanken är ju att de ska kunna vara så pass bra de produkterna och den 
marknaden att de kan överleva. 

Det kan således, menar näringslivsdirektören, finnas behov av särskilda åtgärder för 
de kvinnor i kommunen som är företagare eller tänker starta eget företag. Frågan är 
dock om det ska vara i form av ett resurscentrum för kvinnor eller om etablerings-
centrum HEC och resurscentrum för kvinnor ska ”mixas ihop” med tanke på att 
”både killar och tjejer behöver support som nyföretagare frågan är om man ska dela 
på dem”. 

Vad skiljer resurscentrum från andra aktörer 

Näringslivsdirektören ser ingen större skillnad mellan RC för kvinnor och övriga 
aktörer som bedriver närliggande verksamhet i kommunen. ALMI betraktar han 
t.ex. som ”en slags bas eller bottenplatta som ger generella stöd utifrån det 
regelverk som finns oavsett det är kvinnor eller män som vill starta företag”. Män 
och kvinnor hanteras inte olika därvidlag. 

Den skillnad som finns mellan resurscentrum och andra aktörer, anser han, ligger i 
att de kvinnliga deltagarna i Resurscentrums nätverk erbjuds möjlighet till 
utbildning och studiebesök samt att kvinnor, som har tankar om att starta företag, 
får kvinnlig affärsrådgivning. Näringslivsdirektören uttrycker tveksamhet huruvida 
den specialistkunskap i kvinnofrågor som finns i resurscentrum, existerar hos 
övriga aktörer, som t.ex. arbetsförmedlingen.  

Med tanke på att starta eget innebär stor osäkerhet så ser han en fördel i om den 
som fungerar som rådgivare inger förtroende. Det kan vara lättare för kvinnor att 
känna förtroende för en annan kvinna. 

Kvinnliga företagare eller kvinnor som tänker starta företag kan, menar närings-
livsdirektören, vara i behov av en mentor eller medföljare i samband med besök på 
bank eller liknande institution, vilket han menar är ett resultat av att kvinnligt 
företagande historiskt sett betraktas på ett annat sätt än manligt. Både män och 
kvinnor som tänker starta företag är i behov av riskkapital. Bland bankpersonal kan 
det historiska hindret innebära att kvinnor som tänker starta företag ifrågasätts och 
bedöms på ett annat sätt än manliga i ekonomiska frågor. Det kan också bero på 
osäkerhet och oförståelse inför kvinnors uppträdande. Kvinnor, säger han, ”upp-
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träder mer försiktigt och tänker igenom mera än - ja, vi grabbar kör lite, lite hårdare 
så att säga”. 

Framgångsfaktorer för resurscentrum 

Skapandet av nätverk för kvinnliga företagare ser näringslivsdirektören som en 
viktig faktor för resurscentrums framgång. En annan är att RC-verksamheten 
resulterar i att kvinnor startar företag och ökar sysselsättningen samt att de företag 
som startar lyckas i betydelsen att de finns kvar efter några år. Samtidigt säger han 
att ”mycket är vunnet bara av att några har vågat starta eget istället för att gå hos 
arbetsförmedlingen och stämpla”.  

I kommunens näringslivsråd pågår en diskussion om och i så fall hur resurscentrum 
för kvinnor ska integreras i det ”gemensamma näringslivsparaplyet”. Näringslivs-
direktören anser att det, utifrån tanken på en samordning av kommunens resurser, 
är bra om HEC och Resurscentrum för kvinnor integreras och inlemmas i närings-
livsbolaget. Han ser dock ett problem vad gäller finansieringen av resurscentrum, 
nämligen vem som ska ta det ekonomiska ansvaret om/när resurscentum övergår 
från att vara ett projekt, organisatoriskt förlagt inom HEC och finansierat av olika 
delfinansiärer, till att bli en ren kommunal verksamhet.  

Resurscentrum i Hallstahammar 

Projektet startade i augusti 1995 och var planerat att pågå i två år. Projektet 
förlängdes dock ytterligare två år. Under de första två åren var affärsrådgivning för 
kvinnor projektets fokus. I samband med förlängningen övergick projektet till att 
fungera som ett resurscentrum för kvinnor med inriktning på kvinnligt företagande. 
Projektledaren har fungerat som ledare för Hallstahammars resurscentrum med 
inriktning på affärsrådgivning för kvinnor i både Hallstahammars och Suraham-
mars kommuner.  

Resurscentrum finansieras av EU-medel, mål 2, samt länsstyrelsen, landstinget, 
kommunerna och länsarbetsnämnden. RC har en styrgrupp bestående av represen-
tanter för länsstyrelsen, kommunen, arbetsförmedlingen och Företagarnas riks-
organisation (FR). I styrgruppen ingår dessutom projektledaren för Surahammars 
resurscentrum. 

RC är från begynnelsen placerat vid Hallstahammars Etableringscentrum (HEC); 
ett nyföretagarcentrum som ger rådgivning till dem som tänker starta företag. 
Kommunen har stiftat samt utgör sponsorer för HEC. Även om HEC är organiserat 
som en stiftelse så kan det, enligt projektledaren, ses som kommunens förlängda 
arm. HEC har arbetsgivaransvar. Projektledaren har rapporteringsskyldighet både 
till HEC:s styrelse och styrgruppen. Enligt projektledaren är projektets placering 
mindre lyckad på grund av att den, i kombination med att RC bedrivs som ett 
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projekt, har bidragit till att projektet inte ses som en naturlig del i kommunens 
näringslivsverksamhet. Projektledaren upplever att hon befinner ”vid sidan av”, 
vilket framgår i följande citat; 

man blir inte tagen på allvar när man sitter så utan då blir man ett projekt, 
man är ett projekt men man blir det ännu mer genom att sitta vid sidan om. 

Mål, målgrupp och metoder 

I länsstyrelsens nyhetsbrev från mars 1996 framgår att det yttersta syftet med 
projektet är att öka andelen kvinnor på arbetsmarknaden så att kvinnor kan bo kvar 
och försörja sig i regionen. Där sägs vidare att länets resurscentraverksamheter ska 
fungera som en mötesplats för alla kvinnor. De kvinnor som särskilt ska prioriteras 
är arbetslösa och lågutbildade kvinnor, kvinnliga företagare och blivande kvinnliga 
företagare, unga kvinnor och invandrarkvinnor.  

Resurscentrum i Hallstahammar samarbetar med resurscentrum i Surahammar på så 
sätt att projektledarna arbetar över kommungränserna men fokuserar olika 
målgrupper. Målgruppen för Hallstahammars RC är kvinnor som är eller avser att 
bli företagare. I Surahammar utgör arbetslösa och invandrarkvinnor den 
huvudsakliga målgruppen. Samarbetet och uppdelningen av målgrupp innebär att 
projektledarna slussar kvinnor emellan sig.  

Uppdelningen av målgrupp kan sägas vara rationell och utgå från respektive 
projektledares utbildning, arbetslivserfarenhet, intresse och kompetens. Den är 
också ett resultat av att projektledarna finner det svårt att som ensamarbetande 
projektledare bedriva verksamhet som omfattar ”alla kvinnor”. Metoder lämpade 
för kvinnliga eller blivande kvinnliga företagare är t ex irrelevanta när det gäller 
arbetslösa och invandrarkvinnor. 

I projektets initialskede företog projektledaren en behovsinventering hos 
kommunens kvinnliga företagare för att skaffa sig underlag för verksamhetens 
inriktning. Projektledaren överraskades av att det inte i första hand var ”matnyttiga” 
behov som t ex bokföring, marknadsföring, företagsekonomi som efterfrågades 
utan kurser/seminarier i självkännedom, framträdande etc. Kvinnorna uttryckte 
också behov av en mötesplats där kvinnliga företagare kunde komma samman och 
träffa andra företagare för att utbyta erfarenheter. Behovet av mötesplats resulterade 
i ett löst organiserat nätverk ”Misteln” där kvinnliga företagare eller kvinnor med 
företagstankar kunde ansluta sig till. 

Projektledaren ser behovet av mötesplats som ett uttryck för att kvinnliga 
företagare, som ofta är ensamföretagare och sällan anslutna till intresseföreningar, 
t.ex. Företagarnas riksförening (FR), saknar naturliga arenor där de kan träffa eller 
få kontakt med andra kvinnliga företagare/konkurrenter. Skälet till att kvinnor inte 
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ansluter sig till FR tror projektledaren bl.a. beror på att kvinnor upplever 
medlemsavgiften betungande relativt nyttan med medlemsskapet. 

Behovsinventeringen resulterade i att projektledaren ordnade sammankomster, med 
eller utan program, för kvinnliga företagare. Det senare har enbart syftat till att ge 
kvinnliga företagare möjlighet att träffas och samtala, för säger projektledaren 

det är precis lika viktigt att man träffas och pratar- men om män träffas 
och pratar i Rotary eller i en annan organisation, då jobbar man. Om 
kvinnor träffas och pratar då har man trevligt. 

Det senaste året har det alltid funnits program vid sammankomsterna, t.ex. 
orienteringskurser i bokföring, marknadsföring etc., dvs. kurser relevanta för 
företagare och där syftet är att höja kompetensen för kvinnor som är eller avser att 
starta företag. 

Rådgivning, samtal och bollplank för kvinnliga eller presumtiva kvinnliga 
företagare utgör, enligt projektledaren, en väsentlig del av hennes arbete. 
Rådgivning till kvinnor som avser att starta eget företag sker ibland tillsammans 
med den som leder HEC, men ibland begär kvinnorna att få träffa en av parterna. 
Och, säger projektledaren,  

jag får hela den sociala biten också, jag får familjeförhållandena. Ja, det får 
jag, det får inte en man. För det första skulle aldrig en man fråga om hur 
det ser ut hemma hos dig? Kommer det här att fungera för dig om du 
startar företag. Ställer din man upp? Nähä, det kan jag inte ens tänka mig 
att dom skulle fråga. För det frågar man inte en man. Definitivt inte och 
dessutom så verkar det som det är lättare för dom att tala om då, den här 
sociala biten. Den får jag på köpet och den är väldigt viktig. För att, som 
jag sa innan, dom här kvinnorna har nog, många av dem-vi ska inte dra 
alla över en kam, för så är det naturligtvis inte, men en hel del av dom 
hade inte tänkt starta företag, dom kan inte företagsekonomi, dom kan inte 
marknadsföring, i alla fall inte så värst mycket mer än vad en starta eget 
kurs kanske har gett - det är inte så värst mycket. 

I rådgivningen ingår även att avråda kvinnor från att starta företag, vilket 
projektledaren, betraktar som en grannlaga uppgift. Det är viktigt att i sådana 
situationer få kvinnan att själv inse att företagsidén är för bräcklig, behöver 
kompletteras, utvecklas eller skrinläggas. Om samtalet sker på ett respektfullt sätt 
kan kvinnan, med självbehållet självförtroende, gå vidare och utveckla idén eller 
finna nya idéer. 
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Möjligheter  

RC ger, säger projektledaren, möjlighet att hjälpa och stötta kvinnor att komma 
över de hinder som en blivande eller nybliven företagare förr eller senare möter. 
Det ger kvinnor möjlighet att skapa nätverk för kvinnliga företagare och/eller 
kvinnor som avser att starta företag. Kontakten med andra kvinnliga företagare kan 
bidra till att stärka identiteten som företagare, vilket kvinnor kan ha svårt för. 

I nätverken kan vidare kvinnliga företagare dela med sig av sina erfarenheter till 
andra kvinnor, både de som är och avser att bli företagare. Det kan vara 
erfarenheter av vad som är bra respektive svårt med att vara egen företagare, t.ex. 
lönsamhet. Man kan t.o.m., säger projektledaren  

berätta att företaget går bra, vilket man inte heller kan gå runt och torgföra. 
För då finns det något som heter jantelagen som träder in. Men man 
behöver det lika mycket, man behöver tala om att det går bra. 

Nätverken kan också, enligt projektledaren, fungera som en ”kunskapskälla” där 
kvinnor tillsammans med andra kvinnor får en första inblick i företagsfrågor genom 
att delta i resurscentrums orienteringskurser. 

En annan möjlighet är att RC kan bidra till att lyfta fram kvinnliga företagare samt 
de tjänste- och servicebranscher de ofta företräder. Företag och näringar som drivs 
av kvinnor har, menar projektledaren, svårt att bli uppmärksammade och positivt 
värderade. Insikten om nyttan och behovet av att kommunen har en fungerande 
tjänste- och servicenäring glöms bort liksom att en ensamföretagande kvinna 
anställer sig själv och därmed bidrar till att minska arbetslösheten. 

Hinder 

En nationell utvärdering av regionala och lokala resurscentra för kvinnor visade att 
de aktörer, som på ett eller annat sätt är engagerade i verksamheten, upplever 
legitimitetssvårigheter. Vissa menade att kvinnoprojekt generellt sett har svårt för 
att få legitimitet (Axelsson m.fl. 1999). Denna uppfattning delar projektledaren, 
som mött både ifrågasättanden och nedvärdering i sin roll som projektledare för 
RC. Svårigheten att bli accepterad och betraktad som seriös var en ny erfarenhet i 
hennes yrkesliv och något hon inte var förberedd på. Från den här nedvärderingen, 
säger hon 

ska man då försöka sig jobba uppåt och det är betydligt jobbigare än att 
jobba sig från en högre nivå och fortsätta plant, det är ungefär så jag 
känner det. 
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Ifrågasättandet och nedvärderingen är dessutom, menar hon, svårare att hantera för 
den som arbetar ensam och inte kan dela motståndet med en kollega. Ensamarbetet 
och avsaknaden av bollplank riskerar att ”man bränner ut sig själv”. 

Svårigheten att få legitimitet tror projektledaren till en del beror på bruksmentalite-
ten, som säger projektledaren ”sitter i väggarna” 

pengar kommer från ovan, från nånstans, det behöver man inte bekymra 
sig om. Det är inget bra företagsklimat för då lägger man inte ner hela det 
sin själ det är det ena, att man inte bekymrar sig om företagsresultat, för 
det löser sig ändå, vilket det inte gör idag och inte gjorde heller. 

Det andra är vanan vid att se de stora företagen som allenarådande arbetsgivare. 
Trots den förändring som skett och sker när det gäller den traditionella industri- och 
företagsamheten inom kommunen, finns fortfarande uppfattningen att syssel-
sättning och arbetstillfällen är relaterat till de stora företagen ”för så länge bruket 
fanns det alltid en anställning att gå till, sen helt plötsligt fanns det inte det”. 

I kommunen pågår en flora av projekt som tangerar RC, vilket projektledaren anser 
kan utgöra ett hinder när det gäller att marknadsföra och synliggöra resurscentrum. 
”För ”människor i allmänhet” kan det vara svårt att urskilja olika projekt och vad 
de står för. För att lyckas med att skilja RC från mängden krävs tydlighet vad gäller 
resurscentrums inriktning och målgrupp. 

Vad skiljer resurscentrum från andra aktörer 

Projektledaren ser den förhållandevis långa tid (fyra år) som RC varit i gång som en 
skillnad jämfört med andra liknande projekt. En annan viktig skillnad är att kvinnor 
som vänder sig till RC får ett bemötande som inte är myndighetspräglat. 
Projektledare och kvinnor kan tala med varandra på lika nivå. Kvinnor får stöd och 
inte uppmaningar, t.ex. om vad de kan respektive inte kan göra, vilket stärker 
kvinnornas självförtroende. 

Kvinnorna kan också känna sig trygga p.g.a. tystnadsplikten. Kvinnor ”som går 
med en idé i bakhuvudet” känner sig väldigt ensamma och är rädda om sin 
företagsidé. Många knystar inte om den överhuvudtaget. Det dyrbaraste kvinnan 
har när hon kommer hit, säger projektledaren, är den egna företagsidén och därför 
ska kvinnan vara rädd om den 

därför är det väldigt viktigt att tala om att jag är ingen myndighet för det 
första och jag har total tystnadsplikt för det andra, jag kommer inte att säga 
nåt till någon om det här. 
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Tillåtande miljö 

På frågan om projektledaren upplever att hon fungerar i en tillåtande miljö, var 
svaret ”både och”. Genom att strikt förhålla sig till den gängse formen vid 
nätverkets sammankomster och välja orienteringskurser eller aktiviteter som män 
känner igen, så har omgivningen varit tillåtande. Däremot tror hon att en avvikelse 
från ”normen”, t.ex. en underhållningshelg för nätverkets deltagare, förmodligen 
hade mötts av protester. Det gäller, säger hon, ”att hålla sig strikt till så att man kan 
hänföra det till företagandet”.  

Nätverk 

Begreppet nätverk är ett begrepp som ofta används utan närmare angivelse av vad 
som avses i varje given situation. I resurscentrums verksamhet är nätverk ett 
centralt begrepp. En viktig uppgift för RC är att sätta igång och samordna nätverk. 
Nätverken kan se olika ut. Vissa kan bestå av relativt homogena intressegrupper 
medan andra är nätverk där medlemmarna uppvisar ett brett spektra. Nätverken kan 
vara mer eller mindre löst organiserade. 

Projektledaren definierar nätverk som en sammanslutning av individer som av eget 
intresse ansluter sig till nätverket, dels därför att de är intresserade av det som pågår 
där, dels för att få kontakt med och lära känna andra likasinnade. 

Projektledaren förordar lösa nätverk därför att det ger kvinnor möjlighet att 
”komma och gå precis som man vill”. Det krävs ingen anmälan, förutom i vissa 
aktiviteter, och det är gratis. Fasta nätverk riskerar, enligt projektledaren, att 
utvecklas till en ”inre krets där alla känner alla” och där andra som står utanför inte 
släpps in. Speciellt stor är risken på en mindre ort där den sociala kontrollen 
fungerar. 

Affärsmässiga nätverk utmärks av att företagandet utgör det gemensamma intresset. 
Den affärsmässiga kontakt som skapas kan utvecklas till en social kontakt och ge 
ett socialt nätverk på köpet. Inte minst gäller det kvinnor för, säger projektledaren, 
” sociala relationer är ju vi kvinnor duktiga på”. 

Nätverket Misteln i Hallstahammar, som tillkommit genom RC är ett affärsmässigt 
nätverk. Det erbjuder en arena där kvinnliga företagare kan träffa andra företagare. 
Ibland kan några av dem vara deras konkurrenter vilket, säger projektledaren 

kan ge positiva effekter som de kvinnliga företagarna kanske inte alls tänkt 
sig - för även om man bor på en liten ort så känner man inte varann och 
varandras företag. 



Centrum för Välfärdsforskning 

52 

Jämställdhet 

Projektledaren för Hallstahammars RC ställer sig frågande till om RC bidragit till 
att främja jämställdheten i kommunen. Möjligen har RC bidragit till att lyfta fram 
traditionellt kvinnliga företagsbranscher, vilket kan ha en viss betydelse för 
jämställdhet. På bruksorter är det i första hand företag som förknippas med manliga 
företagare som räknas. Det är heller inte naturligt att tänka i termer av jämställdhet. 
Projektledaren tror inte att någon finner det onaturligt att hon, som leder ett projekt 
för att främja kvinnligt företagande, inte är representerad i kommunens 
näringslivsråd och att det endast ingår en kvinna i rådet. 

Som tidigare framgått har projektledaren ofta känt sig nedvärderad och ifrågasatt i 
sin roll som ledare för RC, vilket är en ny erfarenhet i hennes långa yrkesliv. RC 
döptes t.ex. i ”folkmun” till hönsnätet vilket, säger hon 

ju direkt är menat som dom som kacklar och gör ingenting och visst jag 
tog det med en klackspark och sa att det var ett ovanligt dåligt tuppförslag 
från den som kom med det - men samtidigt så tycker man att det är en klar 
nedvärdering av vad man håller på med. 

”Kvinnors intressen” i näringslivsarbetet  

Kan man tala om kvinnors intressen i generella termer? Är kvinnors intressen 
desamma i Hallstahammar som i Stockholm? Har kvinnliga företagare eller 
högutbildade kvinnor samma intressen när det gäller regional och lokal 
näringspolitik som lågutbildade och arbetslösa kvinnor? Frågeställningarna kan 
förefalla triviala men är ändå befogade utifrån att det i dokument som berör 
nationell, regional och lokal näringspolitik, ofta talas om att denna bl.a. ska utgå 
från (alla) kvinnors behov och intressen. Det finns anledning ställa frågan vad som 
avses med kvinnors intressen. 

Kvinnor utgör ingen homogen grupp. Kvinnor har olika förutsättningar, befinner 
sig i olika livssituation etc. Kvinnors intressen i Hallstahammar kan i första hand 
vara att finna en utkomst så att de kan bo kvar på orten. De kan också ha intresse av 
att lämna orten och söka sig till mer expansiva orter i landet som kan erbjuda arbete 
eller utbildning. Frågor om vad som är kvinnors intressen måste alltid sättas in i en 
kontext. 

Projektledaren för Hallstahammars Resurscentrum (jfr även projektledaren för 
Surahammars RC) framhåller att de kvinnor som utgör deras målgrupper kan ha 
högst disparata intressen. Kvinnliga företagare har generellt intresse av att bli 
synliga och seriöst bemötta. Kvinnor som tänker starta företag eller är nyblivna 
företagare har behov av stöd och hjälp, dels inför starten, dels när de som 
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nyföretagare möter hinder. De är intresserade av att det finns en arena där de som 
företagare blir respektfullt bemötta.  

För vissa kvinnor som söker sig till RC kan intresset vara att bryta isolering efter en 
lång arbetslöshet. Det kan också vara att få stöd när de har att välja mellan 
arbetslöshet och starta eget. För kvinnor som startar eget som alternativ till 
arbetslöshet är det viktigt, framhåller projektledaren, att de kan vända sig till någon 
de känner förtroende för. Kvinnorna måste känna att de vågar uttala företagsidén 
utan risk att bli betraktade som ett problem i ”behov av åtgärd”. 

Framgångsfaktorer för resurscentrum 

I en fråga ville vi söka efter faktorer som anses viktiga för resurscentrum-
verksamhetens framgång. Med framgång avses att projektet upprepas eller överförs 
i kommunernas reguljära näringslivsverksamhet. Projektledaren bedömer att det 
stora intresse som projektet rönt tyder på att det funnits behov av en verksamhet där 
etablerade och blivande kvinnliga företagare givits möjlighet att komma samman, 
bilda nätverk och lära känna varann. Projektledaren ser således framgång relaterat 
till behov. 

En annan betydande faktor är att det finns stöd ”uppifrån”. Som samordnare av 
projektet har Länsstyrelsen och dess jämställdhetsdirektör har haft stor betydelse 
för resurscentrums framgång. Genom det stöd och den förståelse hon förmedlat 
samt med det perspektiv hon har så, säger projektledaren  

förstår hon vad vi varit utsatta för, vilket man själv inte inser eller kanske 
man inte vill inse - det tror jag är jätteviktigt att det funnits en figur som 
stöd nånstans högre upp, det är väldigt viktigt. 

Resurscentrums fortsatta verksamhet 

Resurscentrumverksamhetens fortsatta färdriktning är oklar. Projektledaren är 
kluven inför en integrering av RC i kommunens ordinarie näringslivsverksamhet. 
Det finns en risk, menar hon, att de metoder och det arbetssätt som utvecklats inom 
RC inte får utrymme vid en integrering. En annan risk är att möjligheten till positiv 
särbehandling av kvinnor minskar eller försvinner.  

Även om RC integreras måste det i vissa lägen vara möjligt att särbehandla 
kvinnor, säger projektledaren. Hon är dock osäker på huruvida politiker och 
makthavare är inne ”på det spåret”. Man får inte glömma säger hon, att 

det finns ett motstånd till att satsa på kvinnor på såna här orter - 
bruksmentaliteten bryter man inte ner så fort - den sitter fast. 
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Trots riskerna anser projektledaren att fördelarna med en integrering överväger. RC 
blir en naturlig del i kommunens näringslivsverksamhet och finns med ”när och där 
det händer”. Integrering kan utgöra den kraft som behövs för att verksamheten ska 
gå vidare. En annan fördel är att den erfarenhet och kunskap om kvinnligt 
företagande, som projektet fört med sig, tas tillvara och ”inte slängs bort”.  

Projektledaren anser att en integrering av resurscentrum kräver både syn- och 
tankeförändring hos berörda aktörer. Den företagsamhet som RC fokuserar är nyttig 
och måste uppmärksammas, trots att det inte är tillväxtföretag ”det kommer inte att 
bli 10 personer på nolltid” och inte ”skruv- och mutterföretag”, dvs tillverknings-
företag utan småföretag i tjänste- och servicesektorn. Ett fungerande samhälle 
kräver, framhåller projektledaren, tillgång till tjänste- och serviceföretag. Dessa 
företag tillför privata tjänster som ofta är riktade till kvinnor och, säger projekt-
ledaren, ”då syns dom inte men dom finns och de är viktiga”. För att integreringen 
skall bli lyckosam  

måste dessa företag bli sedda som företag och att de som sådana tillför 
bygden något och att de skapar arbetstillfällen. 
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SURAHAMMAR 

Näringslivsverksamhet 

I kommunen finns en näringslivssekreterare som tidigare var direkt underställd 
kommunstyrelsen. I den nya organisationen har näringslivssekreteraren ett sam-
hällsbyggnadsutskott, bestående av valda politiker som arbetar under kommun-
styrelsen, som sin politiska partner. Utskottets uppgift är att bevaka sysselsättnings- 
och arbetsmarknadsfrågor i kommunen. 

Näringslivsutveckling 

Kommunchefen beskriver Surahammar som en typisk bruksort som genomgått 
stora förändringar under senare år. Den traditionella industrin, stål- och 
järnhanteringen, spelar idag en betydligt mindre roll än tidigare när det gäller att 
skapa sysselsättning och nya industrier eller företag som kan ersätta ”bruket” som 
sysselsättningsgivare ”växer inte på trän”. De fabriker som fortfarande finns kvar i 
kommunen har inte sällan utländsk företagsledning och produktionen kan öka utan 
att det leder till flera arbetstillfällen. Det går inte längre att säga att ”fabriken är vår 
framtid” och den gamla tiden då bruket tog ansvar för den kommun man bodde och 
verkade i är förbi, säger kommunchefen. 

Kommunens förhoppning är att de företag som trots allt finns kvar i kommunen ska 
anpassa och/eller utveckla produkter som efterfrågas. Vidare att de unga som idag 
har möjlighet att inom kommunen skaffa sig kvalificerad yrkesutbildning, t.ex. 
inom IT-området, stannar kvar och startar egna småföretag i kommunen. 

Produktionsökning som en väg till ökad sysselsättning ser inte kommunchefen som 
given med tanke på att dagens ”fabriker kan öka sin produktion utan att det leder 
till flera arbetstillfällen”. Kommunen måste räkna med att många måste söka arbete 
utanför den egna kommungränsen. 

Den förändrade företagsstrukturen har inneburit att det finns tomma lokaler och 
bostäder i kommunen. Under senare år har kommunen inriktat sitt näringslivsarbete 
på att marknadsföra kommunen som en boendeort. Genom att förbättra kommunens 
service och boendemiljö hoppas kommunledningen att människor, som arbetar i 
närliggande kommuner, t.ex. Västerås, ska välja att bo kvar i kommunen. F.n. är 
det, enligt kommunchefen, cirka tvåtusen kommuninvånare som varje dag pendlar 
ut till andra orter för att arbeta och femhundra som pendlar in. 

En framgångsfaktor när det gäller kommunens näringsliv är, menar kommunchefen, 
att kommunen försöker anpassa sig till de förändringar som sker i omvärlden. Det 
kan vara att inte försöka konkurrera med andra orter om att dra till sig nya företag, 
utan acceptera att kommunen är en boendeort och inte en sysselsättningsort. En 
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sådan anpassning kräver att kommunen kan erbjuda en bra boendemiljö och en 
fungerande service. När fabriken inte längre är vår framtid gäller det, säger 
kommunchefen, att inte lägga sig och ge upp utan finna andra värden för dom som 
bor i kommunen - det är, utifrån ett utvecklingsperspektiv, en överlevnadsfråga.  

Tillåtande miljö 

Kommunchefen anser att utvecklingen av kommunens näringslivsverksamhet sker i 
en tillåtande miljö. Det finns politiska aktörer som fortfarande har svårt för att 
släppa kommunens historia och som gör ett visst motstånd  

ungefär hälften av den politiska grupperingen ritar fortfarande fabriker 
som ryker och vill man då byta perspektiv till nåt annat, så klart att det 
finns en del som tycker att, nej vi väntar på att det kommer nåt tungt och 
hårt som ryker igen, en fabrik. 

Förslag som utgår från nya tänkesätt möter dock inte, enligt kommunchefen, något 
direkt motstånd. Satsningen på att utveckla kommunen till en boendeort, har börjat 
accepteras även av dem som i första hand ser ”fabriken och sysselsättningen”. 
Kommuninvånarna har börjat inse att ”det bor människor i kommunen som har 
idéer om att starta eget och att därav följer företag” 

Synpunkter på tillväxt, jämställdhet och nätverk 

Kommunchefen vänder sig mot att tillväxt ofta betraktas enbart utifrån ekonomiska 
termer. Han menar att ”tillväxt är något mycket mer”, t.ex. att kommunen skapar en 
bra miljö eller gör intressanta saker som skapar trivsel för kommunens invånare. 
Mervärden som tillförs medborgarna och som inte har med pengar att göra utan 
”ger en känsla av välmående”. Ett sådant synsätt utgör ingen motsättning till att se 
ökad sysselsättning som en följd av ökad tillväxt, men säger han  

tillväxt behöver inte betyda att vi återigen ska ha hit fabriker utan tillväxt 
kan ha mänskliga värden på annat sätt än rent ekonomiska. 

Kommunchefen vänder sig emot att i alla frågor dela upp samhället i två kön. Han 
menar att han i sin yrkesutövning ska verka för att utjämna där det föreligger 
olikheter, t.ex. att utjämna eller minska på ”fel lönesättning” mellan kvinnor och 
män som beror på historiska faktorer. Men, säger han 

det här med att man skall kvotera och vara varannan, det ska vara lika, den 
grundsynen har jag inte, utan man får se på varje sak för sig. Kön ska vare 
sig ge förtjänster eller diskvalificering. 

Kommunchefen ser nätverk som en grupp människor som möts och ”har nån typ av 
tråd tillsammans”. Deltagarna i ett nätverk kan tillhöra olika organisationer. Det 
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avgörande är att ”det blir ett möte och att deltagarna finner varandra för att göra bra 
saker, som kan skapa en mänsklig tillväxt, dvs. inte har med pengar att göra”. Han 
anser inte att nätverk ska organiseras fram utan de ska växa fram och utformas av 
individerna själva. Kommunchefen ser nätverk som en nödvändighet i ett modernt 
komplicerat samhälle 

det här samhället är så komplicerat idag och med så många frågor, inte 
minst i den kommunala världen, som är en jättefabrik med många 
produkter, där man måste skapa undergrupperingar där man finner en själ 
och tycker det är trevligt att utnyttja varandras kunskaper som för nånting 
framåt. Vi går mot det alltmer, att vi sitter i alltmera informella 
grupperingar, som jag då vill kalla ett nätverk. 

Kommunchefen har svårt att ange skillnaden mellan affärsnätverk och personliga 
nätverk, eftersom ”affärsnätverk är inte min bransch”. Utifrån sin position ingår 
han dels i formella nätverk bestående av yrkesgrupper som delar vissa 
gemensamma frågor, dels i ett informellt nätverk bestående av utvalda partners 
”som trivs tillsammans och har något att tillföra varann”.  

Framtida strategier 

Kommunchefen ser kvinnors och mäns utflyttning som naturligt utifrån en 
förändrad värld.  

Vi har ingen högskola här, att man då söker nånstans och kvinnorna är 
kloka nog att ta för sig först. Det är det friska i det här. Jag tycker det är 
värre med dom pojkar som inte har begripit att man måste ta för sig. Jag är 
inte säker på att vårt mål ska vara att dom ska komma tillbaka heller, 
därför att så ser inte världen ut.  

Kommunchefens förhoppning är att alla kommuner överlever. Ett sätt att överleva 
kan vara satsningar på en attraktiv boendemiljö. Men kommunchefen tror inte på 
återflyttning därför att  

det stämmer inte med den här synen på vad vi håller på och leder våra 
ungdomar till och annat, men fråga mig istället vad gör vi så att pojkarna 
ser det på samma sätt för dom tror ibland att det är Bruket här som ska 
anställa dom och tills dess så väntar dom på våra caféer och det är 
olyckligt. 

Särskilda insatser för kvinnor 

Kommunchefen anser inte att kommunens kvinnor ”kommer på undantag” i det 
kommunala näringslivsarbetet. Det finns en grupp aktiva kvinnliga företagare ”som 
gör sig synliga”. Kommunchefen anser att frågan om det behövs särskilda åtgärder 
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för kvinnor, är svår att besvara eftersom han inte delar upp världen i två kön. Han 
menar att ingen grupp i kommunen överhuvudtaget kommer på undantag. 
Traditionellt är det dock så att vissa män syns, t.ex. storföretagens direktörer men, 
menar han  

det skyller jag inte på nån inriktning som skulle vara att det är typiskt för 
män som tar för sig bara och kvinnorna kommer i undanskymt läge, det är 
nog mera kulturella historier, men dom små företagen som är synbara, där 
är det kvinnor. 

Kommunchefen anser att det ibland kan vara befogat att sätta igång projekt när en 
ny verksamhet ska initieras, oavsett den vänder sig till män respektive kvinnor. Det 
kan också i begynnelsestadiet vara befogat med en viss satsning. Projekt måste 
dock avslutas och i bästa fall inlemmas.  

Kommunchefen ställer sig avvisande till specialprojekt utifrån ett könsperspektiv. 
Analogt med detta är han också tveksam till särskilda affärsrådgivare för kvinnor. 
Kommunchefen är överhuvudtaget tveksam till att kommunen skall syssla med 
affärsrådgivning ”jag vet inte om det är vår kompetens överhuvudtaget”. Om det nu 
ska finnas affärsrådgivning i kommunens regi bör den vända sig till båda könen. En 
kommun skall göra saker för både kvinnor och män. Man kan inte, menar 
kommunchefen, låta grupper, ”stora grupper bli ensamma och stå utanför vare sig 
det gäller kvinnor, ungdomar eller män”.  

Kommunchefen frågar sig vidare om det inte är dags att diskutera behovet av 
resurscentrum för män. Han tycker sig ha märkt att män, som förlorar sina arbeten 
på bruksorter, drabbas ännu hårdare än kvinnor, vilket skulle motivera särskilda 
åtgärder för denna grupp. 

Vad skiljer resurscentrum från andra aktörer 

Kommunchefen menar att när RC startade fanns det vissa skillnader mellan 
resurscentrum och övrig liknande verksamhet. Skillnaden anser han dock har 
minskat. Den verksamhet och det förhållningssätt som RC utformat för 
målgruppen, arbetslösa kvinnor och invandrarkvinnor, har övertagits av andra 
ordinarie aktörer i kommunen som t.ex. arbetsförmedlingen, kunskapslyftet etc. RC 
är därmed inte längre ”unik”.  

Framgångsfaktorer för resurscentrum 

Kommunchefen åberopar två faktorer som har betydelse för resurscentrums 
framgång i betydelsen att projektet som sådant överförs eller integreras i reguljära 
former. Dels att det finns en tydlig idé om hur RC ska bedrivas, dels att den som 
leder RC är engagerad. Saknas detta misslyckas projektet innan det ens kommit till 
avslutning.  
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Vid intervjutillfället våren 1999 var RC- verksamhetens framtid oklar. Kommun-
chefens uppfattning är att projekt kan och ska inte upprepas. Projekt som får pågå 
år efter år, utan att berörda parter stannar upp och reflekterar över resultatet, är 
ingen bra lösning. Det leder enbart till att ”man hamnar i en evig projekt-
organisation”. Projekt ska avslutas med att de som varit engagerade i projektet, 
initierare, finansiärer och övriga, reflekterar över och tar ställning till projektets 
utformning och resultat. Vad har det fört med sig för lärdomar, vilka kan ha nytta 
av dessa lärdomar i fortsättningen etc. 

Kommunchefen anser för sin del att arbetsförmedling, socialtjänst eller 
Kunskapslyftet utgör instanser som kan använda de metoder som utvecklats av 
resurscentrum. Det förhållningssätt som RC tillämpar gentemot den berörda 
målgruppen kan samtliga berörda instanser inta i sitt ordinarie arbete. 

Resurscentrum i Surahammar 

Surahammars resurscentrum har pågått under perioden februari 1996 - augusti 
1999. Den nuvarande projektledaren, som är heltidsanställd, har varit ledare för 
verksamheten sedan september 1997. Tjänsten hade då varit vakant en tid sedan 
den tidigare projektledaren slutat. Förutom projektledaren har ett antal 
praktikanter/ALU-anvisade verkat i projektet. 

Surahammars kommun har arbetsgivaransvar för projektledaren. Surahammars 
resurscentrum samfinansieras med Hallstahammars resurscentrum. En styrgrupp 
bestående av kvinnliga kommunalråd i Surahammar och Hallstahammar, kvinnliga 
representanter för länsstyrelsen (jämställdhetsdirektör), arbetsförmedlingen, 
bibliotek samt projektledaren för Hallstahammars resurscentrum har det över-
gripande ansvaret för att resurscentrum följer de mål och riktlinjer som finns 
angivna för centrat. Styrgruppens uppgift är också att ge projektledaren stöd och 
hjälp. Projektledaren har det operativa ansvaret för att verksamheten går i den 
riktning hon tillsammans med styrgruppen har beslutat. 

Projektledaren hade tidigare sin fysiska arbetsplats förlagd vid båda kommunernas 
kommunalkontor men sedan hösten 1998 enbart i Surahammar. Förändringen är en 
följd av omorganisation vid Hallstahammars kommun. Projektledaren uppger att 
förlusten av fysisk arbetsplats försvårar möjligheten att bedriva arbetet rationellt i 
Hallstahammar. 

Mål, målgrupp och metoder 

Projektets målsättning, som enligt projektledaren formulerats av länsstyrelsen, är 
att stimulera och motivera kvinnor till otraditionella yrkesval ”det handlar om 
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företagandet för kvinnor och det handlar om att jobba med jämställdhet, sprida 
kunskaper”. 

Surahammars och Hallstahammars Resurscentrum har utvecklat ett samarbete som 
innebär att de delat upp målgruppen sinsemellan, dvs. riktar verksamheten mot 
olika målgrupper (jfr Hallstahammars RC). Projektledaren för Surahammars resurs-
centrum har sitt fokus på arbetslösa kvinnor samt invandrarkvinnor i båda 
kommunerna. Det senaste året har även kvinnor som är sjukskrivna sökt sig till 
resurscentrum. Projektledaren för Hallstahammars resurscentrum har som uppgift 
att främja kvinnligt företagande i Hallstahammars och Surahammars kommuner. 
Uppdelningen av målgrupp innebär att kvinnor i Surahammar som är företagare 
eller har idéer om att starta företag hänvisas till projektledaren i Hallstahammar. 

Projektledaren i Surahammar framhåller att den målgrupp hon fokuserar är disparat 
och har helt andra behov och önskemål än kvinnliga eller blivande kvinnliga 
företagare. Projektledaren har anpassat sitt arbetssätt utifrån målgruppen, vilket har 
lett till att hon använder sig av andra metoder och arbetssätt än projektledaren för 
Hallstahammars resurscentrum. Den övergripande metoden är att utgå från ett 
underifrånperspektiv. De aktiviteter som förekommer bygger på kvinnors uttryckta 
behov och önskemål ”jag kan inte komma och bestämma att ja, nu är det så här att i 
höst ska vi köra datakurser eller kompetensutveckling inom data, det funkar inte 
så”. 

De flesta aktiviteter som förekommer inom resurscentraverksamheten har flera 
syften. Ett exempel på detta är ”nyttokurser” för invandrarkvinnor. Kvinnorna kan 
t.ex. ha behov av att lära sig cykla, simma eller lära sig svenska språket etc. 
samtidigt som de behöver bryta isoleringen och få kontakt med andra svenska eller 
invandrarkvinnor. Genom att delta i en cykelkurs får de lära sig att cykla, öva sig i 
svenska språket och träffa andra kvinnor.  

Projektledaren framhåller att deltagandet i resurscentrums aktiviteter bygger på 
frivillighet. Arbetslösa kvinnor har t.ex. inte anvisats till resurscentra utifrån att de 
är arbetslösa utan kvinnorna har informerats om möjligheten att ta kontakt med 
resurscentrum och delta i RC olika aktiviteter. 

Samverkan mellan arbetsförmedling, socialtjänst och försäkringskassa, anser 
projektledaren är viktig när det gäller den målgrupp hon fokuserar. Analogt med 
detta är arbetet med att åstadkomma samverkan en viktig metod i hennes arbete. 
Konkret kan det innebära att socialtjänsten informerar en aktuell kvinna om 
resurscentrum och möjligheten att delta i dess verksamhet. Om kvinnan visar 
intresse kontaktar socialtjänsten resurscentrums projektledare för ett samman-
träffande. Utifrån kvinnans önskemål och behov läggs en aktivitets- och tidsplan 
upp. Planen följs upp med jämna mellanrum. 
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Projektledaren har, utifrån underifrånperspektivet, skapat ett idéteam bestående av 
representanter för olika myndigheter/organisationer. Syftet med idéteamet är, dels 
att inventera den kompetens som finns inom kommunens olika instanser, dels att 
formulera idéer och visioner om hur denna ska samordnas på ett professionellt sätt 
för att motsvara målgruppens behov. En indirekt uppgift för idéteamet är att 
eliminera eller minimera hinder för att få tillstånd ett fungerande samarbete. 

I intervjun våren 99 visade projektledaren besvikelse över att tanken med 
idéteamet, dvs. att skapa samverkan kring kvinnors utveckling, inte riktigt blev den 
hon förväntade. Orsaken är bl.a. otillfredsställande samverkan, vilket projekt-
ledaren tror beror på att somliga av de representanter som ingick i idéteamet 
saknade legitimitet för att fatta beslut. De tvingades presentera idéerna för sina 
chefer och om dessa inte mottogs positivt så gick idéteamets idéer om intet. 

Underifrånperspektivet och det individuella arbetssättet kan, enligt projektledaren, 
betecknas som ett förarbete i en långsiktig utvecklingsprocess. Den målgrupp hon 
vänder sig till behöver en ”landningsbana” innan de kommer fram till att söka en 
annan form av stöd och hjälp, t.ex. för att starta eget. Det är jätteviktigt för den här 
målgruppen säger hon att  

få den här landningsbanan, att man liksom kan ta det lugnt med sin 
utveckling, det tar tid att hitta sig själv, det tar tid att fundera på vad är det 
egentligen jag vill. När man känner att man har kommit en bit på väg, då 
börjar man också se möjligheterna runt omkring sig….jag kanske ska 
börja söka jobb, vill jag ha ett jobb nu, ja, men då kan jag satsa på det eller 
kanske måste jag utbilda mig för jag har så dåligt på fötterna, så jag klarar 
inte av att få ett jobb om jag inte har en ordentlig utbildning eller också. 
Den här visionen som jag har om att starta eget. Nu känner jag mig mogen 
och stark nog att börja på att undersöka, finns det möjligheter för det. Hur 
ser det ut?….i ett sånt läge, när jag ser dom signalerna så hänvisar jag dom 
till Barbro.  

Möjligheter 

Resurscentrum ger, enligt projektledaren, möjlighet att arbeta med kvinnor och 
lyfta fram kvinnor som en resurs i kommunen. Vidare möjlighet att arbeta utifrån 
ett underifrånperspektiv där kvinnors behov styr verksamheten och där kvinnor 
tillsammans med andra kvinnor kan utveckla sig själva. Den ger möjlighet att stötta 
arbetslösa kvinnor som inte är motiverade eller saknar drivkraften och styrkan att 
gå vidare och skaffa sig utbildning. Projektformen samt att resurscentrum inte är en 
myndighetsbaserad verksamhet ger möjlighet att arbeta och testa otraditionella 
metoder. Resurscentrum ger även möjlighet att lyfta fram jämställdhetsfrågor i 
kommunen och bland politiker/makthavare. 
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Hinder 

Projektledaren anger flera hindrande faktorer som påverkar resurscentrum-
verksamheten. Ett avgörande hinder är att resurscentrum som kvinnoprojekt inte 
prioriteras och att legitimiteten saknas. Resurscentrum ses inte som en viktig 
aktivitet, varken för kvinnors utveckling eller för kommunen. Ett annat hinder utgör 
svårigheten att få till stånd en fungerande myndighetssamverkan. Detta tillsammans 
med diskrepans mellan retorik och verklighet och att projektet inte får de 
förutsättningar som behövs, ser projektledaren som ett hinder i sitt arbete med att 
genomföra resurscentrumverksamhetens intentioner. Hon säger 

Det är lätt att fatta beslut, säga ja till projekt, sen när det i verkligheten 
gäller att så att säga ge stöd åt det här projektet, att vara med och jobba 
med det och se till att det fungerar bra, då tappar man greppet på nåt 
sätt….det handlar om att ta ansvar för projektet, att på olika sätt vara med 
och hjälpa och stötta det här projektet, det tycker jag inte att man gör 
riktigt, man ger inte förutsättningarna. 

Ett ytterligare hinder utgör kvinnorna själva. Den målgrupp projektledaren 
fokuserar är svår att motivera ”många har tappat motivationen och är inte 
stimulerade till att göra nånting av sitt liv”. Därför krävs mycket stöd för att 
kvinnorna ska söka sig till Resurscentrum och engagera sig i den verksamhet de 
erbjuder. Det är inte bara, säger projektledaren, att gå ut och säga att ”nu träffas vi i 
resurscentrum, utan det kräver mycket”.  

Vad skiljer resurscentrum från andra aktörer 

Ett medvetet kvinnoperspektiv samt individperspektivet ser projektledaren som en 
viktig skillnad mellan RC och andra aktörer. Det innebär att varje kvinna som 
kommer till RC blir sedd och hörd. Kvinnans hela situation uppmärksammas och 
kvinnan möter förståelse. När en handlingsplan läggs upp utgår den från ett 
underifrånperspektiv, kvinnan själv påverkar handlingsplanens utformning och 
innehåll med hänsyn tagen till tidsaspekten. Genom detta tar kvinnan själv ansvar 
för sin egen utveckling. 

Tillåtande miljö  

Projektledaren uppfattar att hon arbetar i en tillåtande miljö speciellt när det gäller 
verksamheten i Surahammar. När det gäller Hallstahammar är hon mer tveksam. 

Nätverk 

Projektledaren framhåller att begreppet nätverk används i olika sammanhang utan 
att innebörden definieras. Projektledaren ser nätverk som en sammanslutning av 
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individer som utgör en viss grupp. Utmärkande för nätverken inom resurscentrum-
verksamheten är, enligt projektledaren, frivillighet, styrka, entusiasm och 
gemenskap.  

Det nätverk som vuxit fram inom RC verksamheten kan betecknas som ett socialt 
nätverk. Hit söker sig i första hand kvinnor som har stort behov av att träffa andra 
kvinnor för att få och ge stöd och hjälp eller för att bryta isoleringen. Nätverket 
utgör, säger projektledaren ”en kraft att hämta eller en chans för kvinnor att hämta 
kraft och stöd”. 

Nätverket kan också ses som en inspirations- och informationskälla kvinnor 
emellan. I nätverken kan kvinnor ge och få råd och tips om utbildningar, arbete, 
föreläsningar, böcker etc., men också få del av andra kvinnors erfarenheter. 
”Information och livserfarenhet som ger idéer”, säger projektledaren.  

Jämställdhet 

Projektledaren anser att hon bidragit till att öka medvetenheten om jämställdhet i 
kommunen genom att ordna föreläsningar i ämnet samt genom att i olika sam-
manhang och till olika grupper föra fram och diskutera frågor kring jämställdhet. 

”Kvinnors intressen” i näringslivsarbetet 

Projektledarens menar att de som sysslar med kommunernas näringslivsfrågor 
glömmer bort att ta hänsyn till kvinnors intressen. Trots den angelägenhetsgrad 
näringslivsfrågorna utgör bortser aktörerna från att kvinnor utgör en resurs. 
Projektledaren efterlyser därför en tydligare markering av och mer diskussioner om 
hur kvinnors intressen i kommunen skall tillvaratas. Inom nätverkets ramar 
diskuterar kvinnor frågor som utgår från deras intressen, t.ex. vad som behövs för 
att de ska kunna försörja sig och stanna kvar i kommunen. Den diskussionen anser 
hon dock sällan förekommer på makthavarnivå. De här kvinnorna, säger projekt-
ledaren, går inte själva ut och säger att  

så här vill vi ha det, det håller kvinnorna tillbaka, de har intresse men det 
kommer väldigt svagt till uttryck. 

Framgångsfaktorer för resurscentrum 

Avgörande för resurscentrumverksamhetens framgång är att utveckla en fungerande 
samverkan. Vidare att verksamheten är rätt organiserad och har legitimitet. Det 
senare, menar projektledaren, blir följden om resurscentrum ses som en viktig 
resurs i kommunens övriga verksamhet och att den uppfattas som ”nyttig”. 
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Projektledaren har uppfattat signaler från makt- och politikernivå att resurscentrum, 
och den målgrupp hon fokuserar, inte betraktas som betydelsefull för den fortsatta 
utvecklingen av kommunens näringsliv. Detta kommer att leda till att projektet 
läggs ner vid projekttidens slut september 99. Projektledaren menar att den sociala 
prägel som utmärker den resurscentrumverksamhet hon leder har svårare att få 
förståelse och legitimitet än om verksamheten varit riktad mot kvinnors 
företagande. Det är mer ”greppbart” och ger tydligare resultat både på kort och lång 
sikt. Insikten om att det tar lång tid för t.ex. långtidsarbetslösa kvinnor att våga ta 
steget till utbildning eller börja fundera på att söka arbete saknas.  

Nedläggningen av RC innebär, enligt projektledaren, inte enbart att RC försvinner 
utan också att de kontakter och nätverk som etablerats upphör. Hon ställer sig 
därför frågan om varför ett projekt som fungerat bra inte tillåts fortsätta och 
utvecklas. Varför inte använda den erfarenhet verksamheten skapat som en resurs 
för fortsatta satsningar. 
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4. Lokala resurscentra för kvinnor – olika modeller 

I föregående avsnitt redovisades projektledares och näringslivsansvariga tjänste-
mäns13 syn på näringslivsfrågor i allmänhet och resurscentrum för kvinnor i synner-
het. I det här avsnittet kommer vi att lyfta fram några av de likheter och skillnader 
som framgår i redovisningen. 

Resurscentraverksamheternas kontext 

De resurscentra som studerats verkar i kommuner som drabbats hårt av 
näringslivets strukturförändringar. Traditionellt har tunga industriföretag, med en 
stark manlig dominans, dominerat kommunernas näringsliv. För många av de 
manliga invånarna i Hallstahammar och Surahammar utgjorde t.ex. ”bruket” en 
säker arbetsgivare. Så länge bruket fanns kvar fanns också arbete. Både 
näringslivsansvariga och projektledare har uppfattningen att bruksandan14 till viss 
del fortfarande präglar kommunerna, t.ex. i betydelsen att det föreligger ett traditio-
nellt synsätt på näringsliv och näringslivsutveckling. Försök att locka nya företag 
och näringar till kommunen möts inte alltid av optimism bland invånarna, därtill är 
synen på de stora tunga företagen som sysselsättningsskapare/givare alltför stark. 
Det finns, både bland kommuninvånare och politiker, ett visst motstånd till att se 
och acceptera förändringens vind, vilket påverkar utrymmet att bedriva 
näringslivsverksamhet i en tillåtande miljö. 

De aktuella kommunerna i Västmanland har antagit olika strategier för att utveckla 
näringslivet. Surahammar satsar dels på den befintliga industrin, dels på att 
kommunens satsning på IT-utbildning för ungdomar skall leda till nya ”unga” 
företag. Ett ytterligare led i näringslivsutvecklingen är satsningen på en god 
boendemiljö, bra vård/omsorg, skola och service. Förhoppningen är att kommunen 
ska framstå som en attraktiv boendeort och att de som arbetar i närliggande 
orter/städer ska föredra pendling framför att flytta från orten. Kommunchefen anser 
inte att tillväxt per definition behöver innebära att nya fabriker etableras i 
kommunen utan tillväxt kan handla om att skapa mänskliga värden som inte är 
ekonomiskt betingade.  

Näringslivsdirektören i Hallstahammar ser tillväxt huvudsakligen i termer av 
produktion och sysselsättning. Kommunens näringslivsverksamhet går ut på att i 
konkurrens med andra kommuner försöka dra nya företag och näringar till sig, bl.a. 
genom att erbjuda attraktiva företagslokaler men också genom att öka kompetensen 

                                                 

13  Näringslivsansvariga tjänstemän i kommunerna benämns i fortsättningen näringslivsansvariga. 
14  Begreppet bruksanda är inte entydigt utan ges ofta flera innebörder, både negativa och positiva. 

Bristen på utveckling i Bergslagen skylls t.ex. ofta på bruksandan (Ekman 1996). 
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hos den befintliga arbetskraften. Förhoppningen är att nya företag och näringar på 
sikt ska bidra till att skapa sysselsättning.  

Näringslivsstrukturen i de aktuella kommunerna i Södermanland kännetecknas av 
traditionell tillverkningsindustri med manlig dominans på chefs- och lednings-
nivåer. Verkstads- och industriföretag i Eskilstuna och Katrineholm har erbjudit 
sysselsättning företrädesvis till män. För många kvinnor i Vingåker utgjorde den 
nedlagda tekoindustrin en sysselsättnings- och försörjningskälla. 

Företagskaraktären har satt sin prägel på kommunernas näringsliv och 
näringspolitik. Det har utvecklats en form av samförstånd mellan kommun och 
företagsledning och parterna har lätt för att tala med varandra. Man kan säga att det 
utvecklats en samsyn om att det som är bra för företagen är också bra för 
kommunen och dess invånare.  

Det finns en stark tilltro till att den traditionella tillverkningsindustrin även 
fortsättningsvis ska spela en stor roll i kommunernas näringsliv. Däremot finns det 
ingenting som säger att den i framtiden ska vara lika mansdominerad som idag. 
Förmår företagen visa på att industriarbete inte i första hand kräver verkstads-
kunskaper utan snarare datautbildning så kan unga kvinnors intresse för dessa 
branscher öka.  

Näringslivsansvariga ser tillväxt dels i form av ökad sysselsättning, dels att 
ekonomisk tillväxt inte per definition behöver leda till ökad sysselsättning. 
Däremot ger ekonomisk tillväxt förutsättningar för välstånd i form av individuell 
och personlig tillväxt, bra livskvalité och miljö.  

Samtliga näringslivsansvariga ansåg att näringslivsarbetet ”i stort sett” kan bedrivas 
i en tillåtande miljö. Förekommande hinder är individ- och kulturellt relaterade som 
t.ex. traditionella synsätt på företagsamhet/sysselsättning, lagstiftning och vissa 
existerande regelverk.  

Hallstahammar, Surahammar och Vingåker kan betraktas som utflyttningsorter till 
följd av en förändrad näringslivsstruktur. Samtliga näringslivsansvariga ansåg att 
det är bra och förståeligt när/om unga människor flyttar från orten för att skaffa sig 
utbildning, arbete etc. Däremot fanns skillnader i synen på återflyttning. En 
uppfattning utgick från förhoppningen att de unga när de etablerat sig, bildat familj 
etc. återvänder till kommunen. En annan ifrågasatte om återflyttning är förenligt 
med ”en förändrad värld”. I Hallstahammar och Surahammar sågs inte kvinnor som 
lämnar hemkommunen som det ”stora problemet”, utan de unga män som stannar 
kvar i kommunen med en orealistisk förväntan om att bruket ska återuppstå. I detta 
sammanhang framfördes tanken om behov av resurscentrum för män.  

Samtliga näringslivsansvariga betraktar samverkan och samråd mellan kommun- 
och företagsintressenter som ett viktigt medel för näringslivsutveckling. En 
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gemensam hållning är vidare ambitionen att tillgodose företagens behov av 
välutbildad och kompetent arbetskraft samt att erbjuda attraktiva och ända-
målsenliga företagslokaler. 

Särskilda insatser för kvinnor  

Resurscentrum för kvinnor är en form av särskilda insatser för kvinnor för att 
förstärka kvinnors situation på arbetsmarknaden och för att tillvarata deras initiativ 
och kompetens i det regionala utvecklingsarbetet (prop. 1997/98:62). Den regionala 
målsättningen för RC är bl. a. att öka andelen kvinnor och stärka kvinnors ställning 
på arbetsmarknaden så att kvinnorna kan bo kvar och försörja sig i länet. 

Näringslivsansvariga i de aktuella kommunerna i Västmanland hävdade att ingen 
grupp är missgynnad i kommunens näringslivsarbete. Verksamheten omfattar båda 
könen ”och måste så vara”. Behoven och inte könen ska vara styrande. Att manliga 
företagsledare är mer synliga sågs inte som ett uttryck för att män tar för sig på 
kvinnornas bekostnad utan som traditionellt och historiskt betingat. Näringslivs-
ansvariga hyser ambivalens till särskilda insatser för kvinnor. Det kan vara befogat 
i ett visst läge och under en viss period men generellt ska näringslivsarbete varken 
gynna eller missgynna någon grupp. Särinsatser utifrån ett könsperspektiv kan leda 
till att könen polariseras.  

Näringslivsansvariga i de aktuella kommunerna i Södermanland anser snarare att 
kvinnor kommit i skymundan när det gäller kommunens näringslivsverksamhet. 
Åtgärder som sätts in är fortfarande av konventionell manlig karaktär. Den 
”enkönade” satsningen kan bero på den statliga synen på vad som är viktigt och 
utvecklingsbart. Traditionella åtgärder har ofta riktats mot mansdominerade 
branscher som t.ex. byggsektorn. Särskilda insatser för kvinnor ansågs vara befogat 
med tanke på den mansdominans som präglat kommunernas näringsliv och 
företagsamhet. Det kan också vara befogat att under en viss begränsad period 
fokusera kvinnors företagsamhet, dels utifrån att kvinnor utgör en resurs som inte 
tagits tillvara och dels att det är ett stort steg för kvinnor att ge sig in i näringslivet. 
Särskilda insatser anses också vara befogat vid hög kvinnoarbetslöshet.  

Även om näringslivsansvariga ansåg att särskilda insatser för kvinnor ”ibland” kan 
vara befogat uttrycktes också rädsla för konsekvenserna. Samtliga tycks förorda att 
den principiella hållningen i näringslivsarbete ska vara att ingen grupp ska gynnas 
eller missgynnas. Om en viss grupp gynnas eller fokuseras kan andra grupper i 
samhället uppleva det som orättvist och ojämlikt. 

Projektledarna för berörda resurscentra i Västmanland är eniga om att kvinnor inte 
ses som en resurs när det gäller kommunernas näringslivsarbete, vare sig det 
handlar om resurser för att stödja kvinnor som är eller avser att bli företagare eller 
invandrar- och långtidsarbetslösa kvinnor. Vidare att kvinnliga företagare och de 
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branscher kvinnor ofta företräder är lågt värderade. Det ansågs bero på bristande 
insikt, dels om att tjänste- och serviceföretag är nödvändiga för en fungerande 
kommun och dels om att kvinnliga ensamföretagare bidrar till att minska 
arbetslösheten. 

Projektledare/projektledning för berörda resurscentra i Södermanland anser att det 
traditionellt och alltjämt när det gäller näringslivsutveckling satsas på före-
tagsamhet som ryms inom manliga domäner. Traditionen bjuder att medel inriktas 
på industrin. Bidrag till tjänste- och servicesektorn, som ofta utgör domänen för 
kvinnligt företagande, får inte lika del av satsningen. Utifrån en demokrati- och 
jämställdhetsaspekt är det dags att kvinnor och kvinnligt företagande uppmärk-
sammas och medräknas i näringslivsarbetet. 

Bristen på legitimitet- en gemensam erfarenhet 

Samtliga projektledare/ledning såg bristen på legitimitet som det stora hindret i 
deras arbete, oavsett verksamhetens målgrupp. RC som ett kvinnoprojekt och 
ovanan att tänka i termer av jämställdhet sågs som den huvudsakliga orsaken. I 
kommunernas satsning på tillväxt och näringslivsförnyelse har satsningen på 
kvinnor och kvinnors företagande ingen legitimitet. Jämställdhet ansågs inte utgöra 
en naturlig utgångspunkt i kommunernas näringslivsarbete.  

Ifrågasättande och nedvärdering är en erfarenhet som delas av flera 
projektledare/ledning, oavsett vilken målgrupp som fokuseras. Detta ses som ett 
utslag av bruksanda, patriarkal struktur och ovana att tänka i termer av jämställdhet. 
Den satsning på kvinnor och kvinnligt företagande som RC utgör har haft svårt att 
få acceptans och seriöst bemötande. Som ledare av resurscentra för kvinnor blir 
projektledare inte tagna på allvar.  

Ett skäl till bristande legitimitet kan vara att det finns en stereotypisering av det 
kvinnliga och den kvinnliga företagaren som kan ha olika ansikten. Det ena är att 
osynliggöra och nedvärdera kvinnliga företagare och det andra att betrakta för 
kvinnor vanliga branscher som handel och service som mindre viktiga. Kvinnliga 
företagare utgör dock ingen enhetlig kategori (Sundin & Holmquist 1989).  

Projektledare/ledning visade även samstämmighet avseende projektformen, oavsett 
verksamhetens målgrupp. Projektformen ansågs utgöra både möjligheter och 
hinder. Den ger utrymme för överskridande av ett traditionellt arbetssätt. Samtliga 
projektledare/ledning ansåg också att de, inom givna ramar, arbetar i en tillåtande 
miljö. De hinder som projektformen bl.a. leder till är att inte vara synlig och 
medräknad. Man blir inte ”uppbjuden” utan måste själv bjuda upp. Projektformen 
innebär även utebliven information och att RC inte deltar i beslut som rör 
näringslivsfrågor. 
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Olika målgrupper 

Gemensamt för de studerade resurscentraverksamheterna är att de bedrivs som 
projekt. Däremot finns skillnader i organisering, fysisk placering, projektledning, 
målsättning och målgrupp. Dessa skillnader har betydelse för projektets utfall.  

En väsentlig skillnad avser RC- verksamhetens målgrupp. I en utvärdering av 
landets regionala och lokala resurscentra för kvinnor uppgav ca hälften av de 
svarande att egna/blivande företagare utgjorde målgrupp medan ca hälften uppgav 
alla kvinnor (Axelsson m.fl. 1999). Föreliggande studie ger exempel på RC som 
dels fokuserar kvinnligt företagande, dels har alla kvinnor som målgrupp.  

Vingåkers RC är integrerad i Hantverkshuset Kärnan, vars syfte var att skapa ett 
offentligt rum för kommunens kvinnor. Analogt med detta kan alla kvinnor komma 
till Kärnan, dvs. även yrkesverksammma, och ta del av mångfalden aktiviteter. 
Bredden och mångfalden i Kärnans verksamhet har inneburit att RC endast utgjort 
en mindre del av verksamheten. 

Eskilstuna och Katrineholm har en ”snävare” målgrupp och en tydligare arbets-
marknads- och näringslivsprofil. Det gäller också Hallstahammars Resurscentrum. 
RC i Eskilstuna och Katrineholm leds av två kvinnor till skillnad mot övriga där en 
projektledare är ansvarig för den operativa verksamheten. Projektledarna för 
Resurscentrum i Eskilstuna ger en bild av RC som ett ”mäkleri” mellan olika 
grupper eller en initierande, förmedlande och samordnande instans för kvinnor som 
vill förändra sin situation. För kvinnor som är förändringsbenägna utgör 
resurscentrum en första instans. Därefter ”mäklas” de vidare till relevanta instanser. 

En ytterligare modell utgör resurscentrumverksamheten i Hallstahammar/Sura-
hammar. Där har projektledarna delat upp målgruppen sinsemellan. Projektledaren 
i Hallstahammar har en renodlad verksamhet riktad mot kvinnor som är företagare 
eller som avser att starta eget. Målgruppen för Surahammar är långtidsarbetslösa, 
lågutbildade kvinnor samt invandrarkvinnor. Denna gränsöverskridande modell är 
bl.a. ett uttryck för svårigheten att driva en verksamhet som ska svara upp mot ”alla 
kvinnors” behov och intresse. 

Sammanfattningsvis framgår att RC i Eskilstuna, Katrineholm och Hallstahammar 
har en tydlig arbetsmarknads- och näringslivsprofil medan RC i Surahammar och 
Vingåker uppvisar en mer social profil.  

Integrering – avveckling 

I en utvärdering av regionala och lokala resurscentra framgick att två tredjedelar av 
de svarande ansåg att RC i framtiden ska integreras i kommunens/länens ordinarie 
verksamhet medan en tredjedel anser att verksamheten ska vara fristående. 5o 
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procent ansåg att verksamheten var ”mogen” för en integrering (Axelsson m.fl. 
1999). 

I Hallstahammars näringslivsråd (där projektledaren inte är representerad) pågår en 
diskussion huruvida RC skall integreras i kommunen och i så fall hur det ska 
organiseras och finansieras. RC i Surahammar upphörde i augusti innevarande år. 
Skälet till detta uppfattades på olika sätt. Kommunchefen anser att de metoder och 
det förhållningssätt som utvecklats gentemot målgruppen kan tillämpas av berörda 
reguljära instanser. Projektledaren anser däremot att nedläggningen är ett exempel 
på oförståelse för den långa process som krävs för att motivera långtidsarbetslösa 
och invandrarkvinnor att ta steget till utbildning eller arbete. De metoder och 
förhållningssätt som RC utvecklat måste därför ses som ett förarbete i förhållande 
till andra instanser.  

Eskilstuna resurscentrum ingår sedan februari 1999 som en ordinarie del i 
kommunens näringslivsenhet, vilket främst ses som ett resultat av att kommunens 
kvinnliga politiker ”talade med samma tunga”. Katrineholms resurscentrum har fått 
ett års förlängning för att bl.a. förbereda en integrering. I vilken form detta kommer 
att ske är ännu oklart. I Vingåker upphörde Kärnan våren 1999 på grund av att 
projekttiden var slut och medel för fortsatt verksamhet saknades. Samtliga 
näringslivsansvariga i Södermanland ställer sig positiva till en integrering. 

Engagemang och stöd från styrgrupp/referensgrupp (där bl.a. projektens finansiärer 
ingår) samt kommunalpolitiker utgör viktiga faktorer för att RC-projekt ska 
upprepas eller integreras i ordinarie verksamhet. Projektledningen för resurscentra i 
Eskilstuna och Katrineholm framhöll betydelsen av stöd från kvinnliga politiker i 
arbetet för integrering. 
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5. Avslutande diskussion 

Kvinnor agerar i ett samhälle som mer eller mindre domineras av män. Visst finns 
det individer som bryter detta mönster; kvinnor med makt och maktlösa män. Men 
på en strukturell nivå lever vi i ett manssamhälle, dvs. män som grupp är 
överordnade och kvinnor som grupp är underordnade. Att så är fallet visar aktuell 
forskning, t.ex. Ty makten är din … Myten om det rationella arbetslivet och det 
jämställda Sverige (SOU 1998:6). 

Sverige brukar anses vara världsledande när det gäller jämställdhet, vilket dock inte 
hindrar att många brister kvarstår. I ett jämställdhetsperspektiv utgör arbetslivet en 
central arena på olika nivåer; alltifrån att ingå i arbetskraften till att inneha 
chefsbefattningar. Bristande jämställdhet kan handla om möjlighet att försörja sig, 
löner, karriär, lån till en affärsidé, ansvar för hem och barn, könsrelaterat våld m.m.  

En strategi för att förbättra kvinnors ställning i samhället har varit och är 
fortfarande olika former av särorganisering. I boken Kvinnor mot kvinnor (red. 
Florin m.fl. 1999) behandlas valet mellan sär- eller samorganisering. Ska kvinnor 
särorganisera sig eller organisera sig tillsammans med män för att få del av 
inflytandet? Vilket är särorganiseringens mål? Är det att på sikt integreras eller att 
kvarstå som särorganisation?  

Resurscentra för kvinnor, en projektbaserad verksamhet på nationell, regional och 
lokal nivå, utgör en form av särorganisering. Denna studie avser en uppföljning av 
fem lokala resurscentra för kvinnor; Eskilstuna, Vingåker och Katrineholm i 
Södermanlands län samt Hallstahammar och Surahammar i Västmanlands län. På 
regional nivå, från länsstyrelsernas sida, finns målsättningen att resurscentra-
verksamheten efter projekttidens slut ska integreras i ordinarie verksamhet. En 
övergripande strategi för hur särorganisering ska kunna leda till integrering har 
dock inte utvecklats. 

Utifrån intervjuer med projektledare/ledning samt näringslivsansvarig (fem av sex 
intervjuade näringslivsansvariga är män) i kommunen har en bild av respektive 
resurscentrums profil och kontext vuxit fram. I det följande diskuteras vad som 
främst förenar och skiljer de olika resurscentramodellerna samt vilka erfarenheter 
som ev. kan tillföras ordinarie verksamhet. 

En utgångspunkt var att resurscentra skulle vända sig till alla kvinnor, vilket i 
praktiken ofta har inneburit att olika resurscentra fokuserar olika målgrupper. 
Kvinnor tillhör olika klasser och har olika erfarenheter. Kvinnors erfarenheter kan 
t.ex. skilja sig utifrån etnicitet, generation, utbildning och yrke. Kvinnor utgör med 
andra ord ingen enhetlig grupp.  
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Resurscentrum i Hallstahammar/Surahammar har valt att hantera denna svårighet 
genom en kommunöverskridande modell, som innebär att fokusera olika 
målgrupper. Resurscentra i Hallstahammar har i likhet med Eskilstuna och 
Katrineholm en tydlig arbetsmarknads- och näringslivsprofil medan resurscentra i 
Surahammar och Vingåker uppvisar en mer social profil. De förra fokuserar på 
kvinnliga företagare/blivande företagare och de senare på långtidsarbetslösa och 
invandrarkvinnor.  

Gemensamt för de studerade resurscentra är att verksamheten kan betecknas som en 
form av förträning eller förberedelsestation till andra aktörer. Kvinnor kan komma 
till resurscentra med en företagsidé eller tankar om att starta eget utan krav på att ha 
en färdig budget eller en genomtänkt affärsplan. Resurscentra fungerar som ett 
bollplank och ett stöd på vägen från idé till förverkligande (Eskilstuna, 
Katrineholm, Hallstahammar). Verksamheten för långtidsarbetslösa och invandrar-
kvinnor präglas av att vägen till arbete eller utbildning är mycket lång. Insatser för 
att motivera och stimulera har tagit nästan alla resurser i anspråk för denna mål-
grupp (Vingåker, Surahammar).15 Vad som förenar de studerade resurscentra, 
oavsett målgrupper och metoder, är således att deras arbete föregår andra aktörers 
arbete.  

En annan gemensam nämnare är svårigheten att få legitimitet för resurscentra-
verksamheten. En förklaring är projektformen, och då särskilt kvinnoprojekt 
(särskilda insatser). Projektformen har både för- och nackdelar. Den främsta 
fördelen är möjligheten till okonventionella insatser och arbetssätt. Nackdelarna är 
bl.a. att inte vara synlig och medräknad, utebliven information samt att resurscentra 
inte är med och fattar beslut i näringslivsfrågor.  

Vad som främst skiljer de olika resurscentramodellerna är förutsättningarna för 
integrering. Resurscentra som inriktas mot kvinnliga företagare/blivande företagare 
är mer välkomna i ordinarie verksamhet än resurscentra med en mer social profil. 
Kommunernas näringslivsansvariga liksom politiska ledning/aktörer, särskilt 
kvinnliga politiker, har i högre grad uttalat sitt stöd för kvinnligt företagande. 
Förutsättningarna för integrering skiljer sig således efter de olika resurscentras 
profil och kontext. De olika resurscentras projektledare/projektledning liksom 
styrgrupp har också arbetat mer eller mindre energiskt för en integrering.  

Eskilstunas resurscentrum ingår sedan februari 1999 som en ordinarie del i 
kommunens näringslivsenhet. Ledningen för resurscentra har en ganska stor 
självständighet och arbetar med fokus på kvinnors arbetsmarknad. I Katrineholm 
                                                 

15  En utvärdering av mål 3 och Employment, Erfarenheter att lära av, bekräftar att vissa 
målgrupper, såsom långtidsarbetslösa, ofta har lång väg till ett arbete. Enligt utvärderarna 
behöver vägen därför avverkas i etapper och inledningsvis koncentreras på att bygga upp 
självförtroende och motivation för vidare utbildning, erbjuda grundläggande skolutbildning och 
påverka attityder till målgruppen hos avnämare etc. 
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har resurscentrum fått ett års förlängd projekttid för att bl.a. förbereda möjligheten 
till en integrering i kommunens ordinarie näringslivsverksamhet. I vilken form 
detta kommer att ske är emellertid oklart. I Hallstahammar pågår en diskussion 
huruvida resurscentrum ska integreras och hur det i så fall ska organiseras och 
finansieras.  

Resurscentra inriktade på kvinnligt företagande kan sägas utgöra ett komplement 
till andra aktörer; arbetsförmedlingen, Almi, Nyföretagarcentrum etc. Vad dessa 
resurscentra kan tillföra ordinarie näringslivsverksamhet är främst ett obyråkratiskt 
sätt att arbeta samt att initiera och samordna nätverk bland kvinnliga 
företagare/blivande företagare. Integrering innebär en påtaglig risk för anpassning 
till ett mer traditionellt arbetssätt. Men det ger även en möjlighet till inflytande i 
näringslivsfrågor. Idealt handlar integrering om en ömsesidig process, där resurs-
centra påverkas av och själva påverkar det gemensamma arbetet. 

Förutsättningarna för att integrera resurscentra med en mer social profil förefaller 
mer problematiska. Resurscentra i Vingåker16 upphörde våren 1999 och i 
Surahammar augusti 1999. Paradoxalt nog är denna målgrupp, långtidsarbetslösa 
och invandrarkvinnor, sannolikt i störst behov av särskilda insatser. Insatserna 
kräver också samverkan mellan olika myndigheter, t.ex. arbetsförmedling, social-
tjänst och försäkringskassa. För att ge resultat måste samverkan vara väl förankrad 
på såväl lednings- som handläggarnivå (Ungmark 1995, Axelsson 1997). Ett av 
Europeiska socialfondens, nya mål 3, insatsområde riktar sig till personer som står 
långt ifrån arbetsmarknaden. Insatserna, som utgör ett komplement till ordinarie 
insatser, borde kunna användas för att organisera en sådan samverkan (SOU 
1999:107). 

Har då de studerade resurscentra främjat jämställdheten i kommunen? I en nationell 
utvärdering av resurscentra för kvinnor framgick att 75 procent av de tillfrågade 
ansåg att resurscentra bidragit till att främja jämställdheten i kommunen medan 25 
procent svarade nekande. I denna studie framkommer att jämställdhetsfrågor, 
generellt sett, inte uppfattas som en naturlig utgångspunkt i kommunernas närings-
livsutveckling. Projektledarna anser dock att resurscentra på olika sätt bidragit till 
att främja jämställdheten, främst genom att lyfta fram kvinnor och kvinnligt 
företagande men också genom att öka kunskapen om jämställdhet. 

                                                 

16  I Vingåker har resurscentrum omorganiserats och kommer att fortsätta med en inriktning på 
kvinnligt företagande. 
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Bilaga 1 

Sammanställning av intervjuer med projektledare för Resurscentrum för kvinnor 

Datum Kommun Intervjuperson 

1998-06-15 Hallstahammar Barbro Sonesson 
1999-05-04 Hallstahammar Barbro Sonesson 
 

1998-06-23 Surahammar Päivi Johansson 
1999-04-28 Surahammar Päivi Johansson 
 

1998-06-25 Eskilstuna Marianne Karlberg 
1999-04-13 Eskilstuna Marianne Karlberg, Anita Pettersson 
 

1998-06-29 Vingåker Christina Engdahl 
1999-04-23 Vingåker Christina Engdahl 
 

1998-08-20 Katrineholm Anette Stoltz, Anette Hagen 
1999-04-12 Katrineholm Anette Stoltz, Carina Björk-Andersson 
 

Sammanställning av intervjuer med näringslivsansvarig tjänsteman 

Datum Kommun Intervjuperson 

1999-04-22 Katrineholm Lars-Herman Larsson 
 

1999-04-22 Vingåker Per Lindqvist 
1999-04-23 Vingåker Karina Veinhede 
 

1999-04-26 Eskilstuna Jan-Erik Andersson 
 

1999-05-10 Hallstahammar Göran Westman 
 

1999-05-10 Surahammar Jan Svensson 
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1. Inledning  

Rapporten Särskilda insatser för kvinnor. En studie av lokala resurscentramodeller 
i Södermanland och Västmanland (rapport 1) syftade till att beskriva lokala 
resurscentras profil och kontext samt identifiera hinder och möjligheter för 
verksamheten. I föreliggande rapport vidgas perspektivet till att inte enbart omfatta 
lokala resurscentra utan även andra aktörer på olika nivåer. Syftet är dels att ge en 
fördjupad analys av berörda resurscentra i Södermanland, dels att analysera 
metodutveckling som inriktas på att förstärka kvinnors situation på arbetsmark-
naden.17  

En viktig aktör på lokal nivå är arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingens 
målsättning är att fylla vakanser på arbetsmarknaden och att förmedla arbeten till 
arbetslösa personer. I Af:s uppdrag ingår att beakta kvinnor och mäns lika rätt till 
arbete samt att motverka en könsuppdelad arbetsmarknad. Arbetsförmedlingen 
deltar också som finansiär i de studerade resurscentra och utgör remissinstans för 
EU-projekt.  

Olika aktörer ges i rapporten möjlighet att framhålla ”goda projekt” i 
Södermanland.18 Ett särskilt avsnitt ägnas vidare åt metodutveckling som inriktas 
på att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden. Verksamheter med denna 
inriktning representeras av Industriellt utvecklingscentrum (IUC) Skaraborg - 
Centrum för teknisk utveckling och utbildning, Teknikan i Blekinge samt Idélab 
vid Mälardalens högskola. Vår avsikt är att problematisera metodutveckling, dess 
möjligheter och begränsningar, snarare än att ta fram en exempelsamling på ”goda 
projekt”.  

Många metodutvecklingsprojekt, som syftar till ökad sysselsättning och 
jämställdhet, bedrivs inom ramen för Europeiska socialfondens (ESF) mål 3. En 
viktig aktör på regional nivå är länsarbetsnämnden, bl.a. genom att fatta beslut om 
tilldelning av medel till länets mål 3- projekt. Slutligen har Europeiska 
kommissionen i Bryssel bl.a. till uppgift att samordna Europeiska socialfondens 
(ESF) resurser med nationella handlingsplaner för sysselsättning.  

                                                 

17  Föreliggande rapport finansieras med medel från länsstyrelsen i Södermanland och fokuserar på 
lokala resurscentra i Eskilstuna, Katrineholm och Vingåker. 

18  Exempelsamlingar på goda projekt i hela Sverige har presenterats av AMS och 
utvärderingsgruppen inom Övervakningskommittén för mål 3 (1999) liksom av oberoende 
utvärderarna Ledningskonsulterna Euroforecast (1999). 
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2. Arbetsförmedlingarnas perspektiv på projekt  

I följande avsnitt betraktas berörda resurscentra i Södermanland ur arbets-
förmedlingarnas perspektiv. Avsnittet bygger på intervjuer med cheferna för 
arbetsförmedlingen i Eskilstuna, Katrineholm och Vingåker (bilaga 1).19 Inter-
vjuernas teman avser chefernas syn på projekt i allmänhet och kommunens resurs-
centrum för kvinnor i synnerhet.  

Arbetsförmedlingen (Af) i Eskilstuna, Katrineholm och Vingåker deltar som 
finansiärer i respektive kommuns resurscentrum för kvinnor. Arbetsförmedlingen 
är vidare representerad i de studerade resurscentras styr- eller referensgrupper. 

Särskilda insatser för kvinnor  

Med jämställdhet menar Af-chefen i Eskilstuna delat ansvar för hem och familj 
samt att kvinnor och män blir likvärdigt bemötta i alla situationer. Utifrån Af:s 
perspektiv innebär jämställdhet rätt till arbete på lika villkor; att såväl kvinna som 
man ges möjlighet att få ett arbete och bli ekonomiskt oberoende. Af ska även 
motverka en könsuppdelad arbetsmarknad. 

Af-chefen förordar ”mainstreaming”, dvs. i det ordinarie arbetet ska ingå att 
kvinnor och män inte blir åsidosatta i något sammanhang, vare sig det gäller eko-
nomi, ledarskap, aktiviteter eller verksamheter överhuvudtaget. Af-chefen anser 
dock att det ibland kan vara nödvändigt med särskilda insatser i projektform. Men 
att verka för särskilda insatser för kvinnor är mer undantag än regel.  

Af-chefen i Katrineholm hänvisar till att jämställdhet generellt avser lika rättigheter 
och skyldigheter för kvinnor och män. Hon anser att kvinnliga chefer kan gynna 
jämställdheten. En chef kan påverka och kvinnliga chefer kan bli förebilder. Vidare 
skulle Af-chefen vilja förändra yrkesinriktningen hos unga människor, t.ex. så att 
kvinnor väljer tekniska utbildningar och yrken. Försök har gjorts men det finns ett 
stort motstånd. 

Särskilda insatser för kvinnor kan inte generellt betraktas som riktigt eller bra för 
kvinnor, enligt Af-chefen, men ibland är särskilda insatser motiverat. Hon hänvisar 
till ett EU-projekt (landsbygdsprojektet) som är en särskild insats, enbart riktad till 
kvinnor. Af-chefen tror f.ö. inte att en manlig chef hade prioriterat ett sådant 
projekt för kvinnor. 

Enligt Af-chefen i Vingåker innebär jämställdhet att kvinnor och män ska ha 
samma möjligheter att utvecklas både i arbetet och för övrigt. I Af:s uppdrag ligger 
                                                 

19  Vid intervjutillfället hade Af-chefen i Katrineholm nyligen tillträtt sin tjänst. 
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att uppmana kvinnor att pröva traditionellt manliga yrken och vice versa. Af 
försöker bl.a. använda praktikplatser på ett otraditionellt sätt, t.ex. att erbjuda män 
praktikplatser inom vård och omsorg.  

Af-chefen framhåller att Af:s uppdrag att motverka en könsuppdelad arbetsmarknad 
möter stort motstånd. Af har t.ex. erbjudit män att arbeta inom hemtjänsten, men 
”pensionärerna har också sina uppfattningar faktiskt, så att det är mycket hakar i det 
här”. En annan svårighet att få män att välja traditionellt kvinnliga yrken utgör 
löneförhållanden. Af-chefen upplever dock att det är svårare att bryta könsmönstret 
inom traditionellt manliga yrken, t.ex. inom verkstadsindustrin. Af kan medverka 
till att kvinnor utbildas i tekniska yrken, men på grund av fördomar ute på 
arbetsplatserna slutar de efter ett tag. Enligt Af-chefen måste satsningar på projekt 
avseende kvinnor till tekniska yrken även innefatta satsningar på arbetsplatserna. 

Enligt Af-chefen behövs särskilda insatser för kvinnor på grund av hög 
kvinnoarbetslöshet i kommunen. Många lågutbildade kvinnor har tidigare arbetat 
inom tekoindustrin. Det finns stora grupper arbetslösa kvinnor, ofta i 40-45-
årsåldern, som helt saknar självförtroende. Enligt Af-chefen är det därför viktigt 
med självförtroendeskapande åtgärder, enbart riktade till kvinnor.  

Resurscentra för kvinnor versus andra aktörer 

Enligt Af-chefen i Eskilstuna har resurscentrum för kvinnor (RC) ett berättigande 
utifrån kompetensutveckling och som bollplank för en dialog om att starta eget. RC 
kan ordna aktiviteter för kvinnor kring kompetensfrågor, ge tips och idéer samt 
hänvisa till andra aktörer. I dessa avseenden skiljer sig RC från traditionella 
instanser, t.ex. Nyföretagarcentrum och Af. Vidare är andra aktörer, enligt Af-
chefen, mer fokuserade på sin verksamhet medan RC kan se helheten på ett annat 
sätt.  

Af-chefen i Katrineholm anser att det finns behov av ett resurscentrum för kvinnor. 
Hon menar att RC utgör en kraft som kommer underifrån. RC är kraftfullt jämfört 
med andra projekt, t.ex. inom Af. 

Enligt Af-chefen i Vingåker skilde sig Kärnan/resurscentrum från andra aktörer 
främst genom att det var riktat till kvinnor.20 Af-chefen framhåller Kärnans 
självförtroendeskapande insatser för lågutbildade kvinnor men också mer sociala 
insatser för invandrarkvinnor. Han hänvisar till att en del invandrarmän inte tillåter 
att kvinnorna deltar i könsblandade verksamheter men däremot i någon form av 
”kvinnohus”.  
                                                 

20  Vingåkers resurscentrum har varit integrerat med projektet Hantverkshus för kvinnor och barn, 
vilket sedan mars 1997 benämndes Kärnan Hantverkshus och Resurscentrum för kvinnor. 
Projektet avvecklades januari - mars 1999.  



Centrum för Välfärdsforskning 

4 

Det är ju inte bara dom som, så att säga, var arbetssökande, utan det var 
många utav de här kvinnorna som inte var arbetssökande. De satt hemma 
och var ganska isolerade också. Det är ju en lite annan grupp. Det är mer 
socialt jobb man har gjort där.  

Att starta eget  

Vad kan resurscentrum erbjuda arbetslösa kvinnor som avser att starta eget som 
inte arbetsförmedlingen kan erbjuda? Af-chefen i Eskilstuna hänvisar till RC:s roll 
som bollplank i en dialog om villkor och förutsättningar för att starta eget. Af är lite 
fyrkantiga, säger Af-chefen, och vill ha raka besked om affärsidé, kalkyl etc.  

Af kan erbjuda arbetslösa som har en utvecklad affärsidé en 3-veckors utbildning i 
starta eget-kunskap. Ett utlåtande ifrån utbildningsanordnaren ligger sedan till 
grund för Af:s bedömning. Af kan ge starta eget bidrag upp till ett halvår, med 
eventuell förlängning i vissa fall. Det är konkret, säger Af-chefen, då är det 
hårdvara.  

Det är innan på något sätt, när man är vilsen och behöver vägledning om 
sin situation att starta eget, det är då resurscentrum borde vara ett naturligt 
inslag, som ett komplement i den här vägledningsprocessen.  

Af-chefen i Katrineholm menar att resurscentrum, till skillnad från Af, kan erbjuda 
arbetslösa kvinnor som avser att starta eget spontana besök, kvinna mot kvinna. 
Hon tror att många kvinnor uppskattar att de möter en kvinna. Det blir ofta mindre 
formellt när kvinnor träffas. På Af är det en man som har hand om starta eget men, 
säger Af-chefen, det kanske skulle finnas både kvinnlig respektive manlig personal 
som specialiserar sig på kunder som vill starta eget. 

Enligt Af-chefen i Vingåker kan det vara angeläget att rikta självförtroende-
skapande insatser även till kvinnor som avser att starta eget. Men, fortsätter Af-
chefen, de ska vara entreprenörer också och det är angeläget att få fler företag till 
kommunen, oavsett om det är kvinnor eller män.  

Vingåkers resurscentrum har sedan 1 september 1999 startat i ny form med större 
inriktning på starta eget för kvinnor. Af-chefen menar att RC framförallt kommer 
att kunna erbjuda ett nätverk för stöd. Han förespråkar att RC ska organisera någon 
form av fadderverksamhet när det gäller nyföretagande, både för kvinnor och män. 
Det är även viktigt att RC håller kontakt en längre tid med nya företagare. 
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Beviljade starta eget bidrag - könsfördelning  

Som tidigare framgått kan arbetsförmedlingen erbjuda arbetslösa, som har en 
genomtänkt affärsidé, starta eget bidrag. I det följande redovisas könsfördelningen 
avseende beviljade starta eget bidrag, januari - oktober 1998 och 1999, i Söderman-
lands län och uppdelat på de studerade kommunerna.21 

I Södermanlands län beviljades 471 starta eget bidrag 1998, varav 40 procent till 
kvinnor och 60 procent till män. Motsvarande andelar var ungefär desamma 1999, 
39 procent till kvinnor och 61 procent till män. 

I Eskilstuna beviljades 181 starta eget bidrag 1998, varav 29 procent till kvinnor 
och 71 procent till män. Påföljande år fördelades bidragen i stort sett lika mellan 
kvinnor och män. Av 129 beviljade starta eget bidrag 1999 tillföll 49 procent 
kvinnor och 51 procent män.  

För Eskilstuna finns beviljade starta eget bidrag redovisade efter bransch och kön. 
Även om starta eget bidragen i stort sett fördelades lika mellan kvinnor och män 
1999 återfinns stora könsskillnader efter bransch. Beviljade starta eget bidrag till 
kvinnor dominerar inom vård, restaurang, undervisning (66 procent 1999) och 
handel, kontor (85 procent 1999) medan bidrag till män dominerar inom industri, 
teknik (81 procent 1999) och bygg, transport (100 procent 1999).  

Sett över båda åren har Katrineholm jämnast könsfördelning avseende beviljade 
starta eget bidrag. I Katrineholm beviljades 43 starta eget bidrag 1998, varav 51 
procent till kvinnor och 49 procent till män. Av 36 beviljade starta eget bidrag 1999 
gick 44 procent till kvinnor och 56 procent till män. I Vingåker beviljades 13 starta 
eget bidrag 1998, varav 46 procent till kvinnor och 54 procent till män. Endast 2 
starta eget bidrag beviljades 1999, båda till män. 

Samarbete mellan arbetsförmedlingar och resurscentra  

Arbetsförmedlingen i Eskilstuna utgör en av finansiärerna till resurscentrum. Af:s 
bidrag var större under RC:s uppbyggnad och är numera, efter projektstadiet, mer 
blygsamt.22 Af-chefen ingår i RC:s referensgrupp. Samarbete förekommer kring 
aktiviteter, t.ex. att Af svarar för rekryteringen till RC:s utbildningar och projekt. 
Vidare kan Af hjälpa till att sprida information, t.ex. om RC:s temadagar, samt 
hänvisa till RC. 

                                                 

21  Enligt Länsarbetsnämnden Cecilia Boström 991118 
22  Resurscentrum i Eskilstuna ingår sedan februari 1999 som en ordinarie del i kommunens 

näringslivsenhet. 
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Enligt Af-chefen är samarbetet på handläggarnivå inte optimalt utan skulle kunna 
fungera bättre. Att Af är inblandad i så många olika projekt innebär att konkreta 
samarbetsaktiviteter uppmärksammas mest. Ser handläggarna inte nyttan och 
direkta effekter av att hänvisa så faller det i glömska, säger Af-chefen, även om en 
arbetssökande kanske får jättebra tips och idéer på RC.  

Vi kanske inte ser resultatet av våra hänvisningar alla gånger. Det är 
möjligt att vi inte får den här direkta kopplingen mellan resurscentrum, en 
arbetssökande och den effekt som det har gett.  

Vidare innebär den stora projektfloran att det är lätt att försvinna i mängden, vilket 
gäller för alla aktörer som har informerat Af om sina projekt. 

Det kryllar av aktiviteter för ungdomar, handikappade, långtidsarbetslösa, 
olika grupper på olika sätt och det är både privata och kommunala sidan. 
Det är svårt att hålla igång alla i medvetande hos handläggarna också. Det 
har mycket med det att göra. Det är en flora av projekt. 

Arbetsförmedlingen i Katrineholm utgör en av finansiärerna till resurscentrum. Af-
chefen ser RC som ett komplement till Af för kvinnor som vill starta eget. Hon tror 
att kvinnorna känner sig friare i kontakten med RC. Af ger dessutom inte utrymme 
för spontana besök av kvinnor som tänker starta eget. 

Enligt Af-chefen finns det en och annan handläggare som hänvisar kvinnor till RC 
när de ger signaler om att de vill starta eget, dock inte alla. Af-chefen anser att 
samarbetet haltar och kan och bör utvecklas. 

Handläggare på arbetsförmedlingen i Vingåker motiverade arbetslösa kvinnor att 
delta i Kärnan/resurscentrum. Projektet finansierades bl.a. av Af och EU-medel. 
Enligt Af-chefen innebar EU-projektens krav på långtidsarbetslösa deltagare att Af 
fick för litet rekryteringsunderlag. Af-chefen menar att arbetslösa kvinnor som är 
motiverade skulle få delta i projektet även om de inte varit arbetslösa så länge.  

Af-chefen har upplevt Kärnan/RC som en vägledningsprocess. Af:s handläggare 
kunde använda sig av Kärnans motivationsarbete i en process, som innefattade 
återbesök på Af.  

När är man mogen att gå in i kunskapslyftet och läsa in en gymnasie-
kompetens? Då ska man göra det direkt, i så fall. Då ska man inte behöva 
ta omvägen över resurscentrum - Kärnan. 

Enligt Af-chefen förekom samarbete mellan Af och Kärnan/RC enbart på hand-
läggarnivå. Som handläggare har man kännedom om personerna som ska delta i 
verksamheten och kan föra en diskussion om någon form av yrkesplan. Af-chefen 
har uppfattningen att samarbetet fungerade bra, men det var svårt att hitta de 
personer Kärnan/RC hade önskemål om. 
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Förutsättningarna för samarbete mellan Af och det nystartade resurscentrum, med 
inriktning på starta eget för kvinnor, bedömer Af-chefen som goda, eftersom man 
finns i samma lokaler.  

Framgångsfaktorer för resurscentra 

Att resurscentrum berättigar sig själv genom att bli en naturlig samtalspartner, både 
för arbetsförmedlingen och andra aktörer, ser Af-chefen i Eskilstuna som en viktig 
framgångsfaktor. Vidare att RC vänder sig till såväl arbetslösa kvinnor som till 
kvinnor som har ett arbete och vill utvecklas. Enligt Af-chefen är den bästa 
marknadsföringen ”goda exempel” som sprids via folkmun. Även om projekt-
ledningen arbetar aktivt och utåtriktat är Af-chefen tveksam till om RC hittills 
lyckats bli tillräckligt omtalat av andra.  

Af-chefen ställer sig positiv till att RC numera ingår som en ordinarie del i 
kommunens näringslivsenhet. Han framhåller att ”det är farligt med isolerade öar” 
och ser integrering som ett steg framåt.  

Af-chefen i Katrineholm anser inte att projekt ska fortsätta i all evighet. Om man 
finner att projektet är bra, så ska det föras över i reguljära former. Man ska ta 
lärdom av projektet. Af-chefen hänvisar till att det pågår en diskussion om och hur 
en integrering av RC ska se ut. Kommunen förordar en integrering, men däremot 
finns en viss tvekan hos projektledningen till en integrering i kommunens närings-
livsverksamhet. Af-chefen tillägger att hon har mött inställningen att det är orättvist 
att det inte finns ett RC för män. 

Af-chefen i Vingåker menar att det är svårt att ha en uppfattning om fram-
gångsfaktorer för resurscentrum, eftersom den tidigare verksamheten har upphört 
och RC har fått en omstart med inriktning på kvinnligt företagande. Af-chefen ser 
RC som en långsiktig verksamhet, vilket innebär att det på sikt måste integreras i 
ordinarie verksamhet. På vilket sätt RC ska organiseras i framtiden, säger Af-
chefen, beror bl.a. på hur starka nätverken blir. 

Af-chefen ser positivt på en framtida integrering av RC i kommunen. Ett skäl till 
integrering är att näringslivskontoret har till uppgift att stimulera starta eget, oavsett 
om det är kvinnor eller män.  
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Synen på EU-projekt  

Enligt Af-chefen i Eskilstuna är det vanligt att arbetsförmedlingen medverkar i 
Europeiska Socialfondens mål 3-projekt genom att förse projektanordnare med 
arbetslösa deltagare.23 Under projekttiden erhåller deltagarna utbildningsbidrag. Af-
chefen menar att fördelarna med EU-projekt är att tvingas tänka lite otraditionellt 
och att man får tillbaka pengar från EU för nationell verksamhet.  

Enligt Af-chefen konkurrerar EU-projekt och ordinarie arbetsmarknadspolitiska 
aktiviteter med varandra. Mål 3-kommittén tar beslut om EU-projekt och Af är en 
remissinstans. Af avslår många EU-projekt, eftersom idéerna genomförs i ordinarie 
aktiviteter. Vidare avslår Af EU-projekt när det av olika skäl inte går att få fram 
deltagare.  

Europeiska socialfondens mål 3-projekt bygger på att det finns medfinansiärer och 
arbetsförmedlingen i Katrineholm utgör en sådan, vilket f.ö. är vanligt.24 Enligt Af-
chefen måste val av enkönade eller könsblandade projekt vara relaterat till projektet 
och projektets art. Hon menar dock att statusen kan öka om ett projekt riktas mot 
både kvinnor och män. 

Af-chefen menar att projekttiden alltid måste anpassas till målgruppen. Ettårs-
projekt kan vara försvarbart men i vissa fall kan det behövas längre tid. Det som 
uppmärksammats under senare år är att långa projekt riskerar ”inlåsning”, vilket 
inte är att rekommendera. Projekt ska ju syfta till att människor kommer ut i arbete. 

Arbetsförmedlingen i Vingåker medfinansierar mål 3-projekt, där den svenska 
delen utgörs av A-kassa, utbildningsbidrag etc.25 Medfinansiering är en förut-
sättning för att få EU-bidraget. Af har varit medverkande part i samtliga mål 3-
projekt på orten.  

Enligt Af-chefen är fördelarna med EU-projekt att pengarna kan användas mer 
otraditionellt. EU-medel kan användas till att anställa projektledare, skaffa lokaler, 
utrustning etc. Af-chefen menar att EU-projekt ger utökade resurser för arbetslösa, 
eftersom  

man kan begära pengar för utbildning och utrustning på ett helt annat sätt 
än man normalt kan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

                                                 

23  Enligt Länsarbetsnämndens förteckning (uppdaterad 99-12-14) har 38 projekt i Eskilstuna 
beviljats stöd från ESF mål 3. 

24  Enligt Länsarbetsnämndens förteckning (uppdaterad 99-12-14) har 10 projekt i Katrineholm 
beviljats stöd från ESF mål 3. 

25  Enligt Länsarbetsnämndens förteckning (uppdaterad 99-12-14) har 7 projekt i Vingåker beviljats 
stöd från ESF mål 3. 
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Nackdelarna med EU-projekt är, enligt Af-chefen, mycket administration och 
begränsningar vad gäller rekrytering. 

Enligt Af-chefen vänder sig mål 3- projekt och ordinarie arbetsmarknadspolitiska 
insatser till olika målgrupper. Mål 3-projekt är inriktade mot yrkesutbildning, men 
projektet som sådant är inte yrkesutbildande, medan t.ex. ordinarie arbetsmarknads-
utbildning är yrkesutbildande.  

Att byta bostadsort 

På frågan om kommunernas ökade inflytande över arbetsmarknadspolitiken gene-
rellt sett motverkar arbetslösas rörlighet, svarar Af-chefen i Eskilstuna 

Generellt kan man säga att många av aktiviteterna inom kommunen 
undanträngt vissa jobb som kunde ha blivit vikariat annars, det är den ena 
biten. Den andra är att de som har varit på aktiviteterna inte har varit sök-
benägna i den utsträckning som vi tyckte att de skulle ha varit eller borde 
ha varit. 

Af-chefen säger sig delvis uppleva en intressekonflikt mellan att stimulera 
arbetslösa till att byta bostadsort för att få arbete och att kommunen vill behålla sin 
befolkning. Af-chefen framhåller att det inte är meningen att alla arbetslösa ska 
flytta. Men Af ska stimulera arbetslösa som vill flytta och det görs också via den 
nya informationstekniken etc. Visst blir det lite olika synsätt, säger Af-chefen, 
eftersom det huvudsakliga för Af är att arbetssökande får jobb där det finns arbeten 
medan det för kommunen är viktigt att inte tappa befolkningsunderlag.  

Att kommunernas ökade inflytande över arbetsmarknadspolitiken generellt sett 
motverkar arbetslösas rörlighet är, enligt Af-chefen i Katrineholm, farhågor som 
diskuteras. Hon menar att det övergripande är att människor ska få jobb i 
kommunen, regionen eller någon annanstans; det måste vara det viktigaste och inte 
att det ska vara arbete i hemkommunen. Af-chefen tror att Katrineholm med sitt 
läge blir en attraktiv boendeort när kommunikationerna förbättras. Redan nu 
pendlar många till Stockholm. 

Af-chefen har ännu inte upplevt en intressekonflikt mellan att stimulera arbetslösa 
till att byta bostadsort för att få arbete och att kommunen vill behålla sin 
befolkning, men säger att visst kan det finnas risker. 

Af-chefen i Vingåker menar att kommunen har tagit på sig ett ganska stort ansvar 
när det gäller att få folk i sysselsättningsåtgärder. I den nya arbetsmarknads-
politiken kommer kommunen, enligt Af-chefen, inte att ha samma inflytande som 
tidigare. Kraven på Af ökar också att se till att arbetssökande är rörliga. Af-chefen 
fortsätter:  
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Jag tycker att vår kommun ändå har ställt upp, för jag menar, vad är 
alternativet? Man kan ju inte ha folk att gå arbetslösa hur länge som helst 
på orten heller. 

Upplever Af-chefen en intressekonflikt mellan att stimulera arbetslösa till att byta 
bostadsort för att få arbete och att kommunen vill behålla sin befolkning? 

Nej, jag har inte upplevt det här direkt, utan jag tycker att finns det inte 
jobb på orten, så måste man se till att folk får jobb på annan ort… Jag 
tycker inte det är någon intressekonflikt. 

Af-chefen menar att det kanske är bra för ungdomar att flytta och få yrkes-
erfarenhet. De behöver inte vara förlorade för kommunen för alltid utan när det 
finns arbete kan de flytta tillbaka. Han anser att olika krav kan ställas på olika 
grupper. Man kan kräva att ungdomar tar jobb på andra orter, men med fru eller 
man med jobb på orten och villa är det inte aktuellt att flytta.  

Sammanfattande kommentar 

När det gäller jämställdhet och särskilda insatser för kvinnor är Af-chefernas 
utsagor samstämmiga. I arbetsförmedlingens perspektiv innebär jämställdhet att 
beakta kvinnor och mäns rätt till arbete på lika villkor samt att motverka en 
könsuppdelad arbetsmarknad. Av intervjuerna framgår att Af möter ett stort 
motstånd när det gäller att bryta traditionella könsmönster på arbetsmarknaden. 
Motståndet kan t.ex. finnas på arbetsplatser, bland brukare av tjänster eller avse 
löneförhållanden. Af-cheferna förordar generellt sett ”mainstreaming” som ett me-
del att uppnå jämställdhet. Särskilda insatser för kvinnor betraktas som ett medel 
att ta till i undantagsfall.  

Övergripande skiljer sig resurscentra för kvinnor från andra aktörer genom att vara 
riktat till kvinnor. I övrigt är Af-chefernas syn på vad som främst skiljer RC från 
andra aktörer relaterad till respektive resurscentrums profil. Eskilstunas RC uppges 
svara för kompetensutveckling och utgöra bollplank i en dialog om att starta eget. 
Katrineholms RC beskrivs som en kraft som kommer underifrån. Vingåkers RC 
(Kärnan) inriktades på självförtroendeskapande insatser för lågutbildade kvinnor 
samt sociala insatser för invandrarkvinnor. 

Vad kan då resurscentrum erbjuda arbetslösa kvinnor som avser att starta eget som 
inte arbetsförmedlingen kan erbjuda? Af-cheferna hänvisar till att RC, till skillnad 
från Af, kan erbjuda tidig vägledning om att starta eget, spontana besök, 
självförtroendeskapande insatser och nätverk för stöd.  

Arbetsförmedlingen kan däremot erbjuda arbetslösa med en utvecklad affärsidé 
starta eget bidrag. Beviljade starta eget bidrag var i genomsnitt fler för män än för 
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kvinnor i de berörda kommunerna. Men beviljade starta eget bidrag skiljer sig mer 
efter bransch än efter kön. I Eskilstuna fördelades starta eget bidragen i stort sett 
lika mellan kvinnor och män 1999, men kvinnors företagande dominerar inom 
vård, restaurang, undervisning, handel och kontor medan mäns företagande 
dominerar inom industri, teknik, bygg och transport. 

Af-cheferna i Eskilstuna och Katrineholm menar att samarbetet på handläggarnivå 
mellan arbetsförmedlingen och resurscentrum haltar och kan utvecklas. Några 
utvecklade rutiner för samarbete nämns inte. I Vingåker uppges samarbetet ha 
fungerat väl, med reservation för att regelsystemet i EU-projekt begränsade 
rekryteringsunderlaget till RC. Samtliga Af-chefer ser en integrering av resurs-
centrum för kvinnor i ordinarie verksamhet som ett steg framåt.  

I de aktuella kommunerna har sammantaget 55 projekt beviljats medel från 
Europeiska socialfondens mål 3. Arbetsförmedlingen medverkar ofta som finansiär 
och med att förse projektanordnare med arbetslösa deltagare. Af-chefernas syn på 
EU-projekt tycks i stort sett sammanfalla. Som fördelar med EU-projekt anges att 
pengarna kan användas mer otraditionellt och ge utökade resurser för arbetslösa. 
Som nackdelar uppges stor administration och begränsningar vad gäller rekrytering.  

Att kommunernas ökade inflytande över arbetsmarknadspolitiken generellt sett 
motverkar arbetslösas rörlighet är farhågor som diskuteras. Aktiviteter inom 
kommunen kan t.ex. undantränga vissa jobb och leda till att deltagarna bli mindre 
sökbenägna. Kraven på att arbetsförmedlingen ska se till att arbetssökande är 
rörliga ökar. Samtliga Af-chefer menar att för Af är huvudsaken att arbetssökande 
får arbete, inte att det ska vara arbete i hemkommunen. Af-cheferna upplever i mer 
eller mindre grad en intressekonflikt mellan att stimulera arbetslösa till att byta 
bostadsort för att få arbete och att kommunen vill behålla sin befolkning. 
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3. Exempel på ”goda projekt” 

I detta avsnitt redovisas exempel på projekt som syftar till att förbättra kvinnors 
situation på arbetsmarknaden eller till att bryta traditionella könsrollsmönster på 
arbetsmarknaden. Vissa projekt riktar sig enbart till kvinnor, andra till både kvinnor 
och män. Projekten är inte slumpmässigt uttagna utan har åberopats som exempel 
på ”goda projekt” av cheferna för de aktuella kommunernas arbetsförmedlingar. 
Redovisningen bygger huvudsakligen på projektbeskrivningar, i några fall även på 
del- respektive slutrapporter. 

Utbildning för deltidsarbetslösa 

Chefen för arbetsförmedlingen i Eskilstuna åberopade tre exempel på ”goda 
projekt”. Ett av projekten, ”Utbildning för deltidsarbetslösa”, riktar sig 
företrädesvis till kvinnor och män inom vård, restaurang och undervisning. Om 
särskilda skäl föreligger kan heltidsarbetslösa komma i fråga. Utbildningens syfte 
är att höja deltagarnas kompetens och därmed öka deras möjligheter till 
heltidssysselsättning antingen i den ordinarie anställningen eller inom ett annat 
yrkesområde.  

Undervisningen är processinriktad och har ett individperspektiv. Individuella 
studie- och handlingsplaner upprättas, vilket gör det möjligt att förändra och 
anpassa utbildningens innehåll och längd till varje deltagares behov och situation. 
Kursdeltagarna ansvarar själva för sin inlärning och utveckling. Kurserna är 
schemalagda och förläggs antingen i anslutning till respektive deltagares arbetsplats 
eller till ett annat företag. Deltagarna genomgår kurserna under sin arbetslösa tid.  

Under 1999 deltog varje dag 200-300 individer i utbildningen. Den genomsnittliga 
kurslängden per deltagare var 4-5 månader. För år 2000 beräknas kursdeltagarna 
uppgå till ca 125-150. Den genomsnittliga kurslängden beräknas till 3-4 månader. 

Projektägare: arbetsförmedlingen och AmuGruppen. 
Samarbetspartner: saknas 
Finansiering: arbetsförmedlingen 

Industriteknisk grundutbildning med specialinriktningar  

Rubricerade projekt var från början tänkt att enbart rikta sig till kvinnor. 
Svårigheten att rekrytera tillräckligt antal kvinnor resulterade dock i att även män 
har deltagit i utbildningen. Enligt Af har ett 20-tal kvinnor deltagit i utbildningen.  
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Utbildningens mål är att ge grundkunskaper och förutsättningar som krävs för att gå 
direkt till arbete inom tillverkningsindustrin. Kurstiden varierar beroende på 
deltagarnas tidigare kompetens och erfarenhet. Kursdeltagare, som har förut-
sättningar, kan gå vidare till en specialinriktad utbildning och därefter söka arbete 
som verktygsmakare, maskinreparatör, montör etc.  

Arbetslöshet samt grundläggande kunskap från ett annat yrkesområde krävs för att 
delta i utbildningen. Det ska också finnas en uttalad vilja att ändra yrkesinriktning 
och den arbetslöse ska kunna tänka sig att söka arbete inom industrin. Av samtliga 
kursdeltagare uppskattar Af-chefen att ca 60 procent har fått arbete efter avslutad 
utbildning. 

Projektägare: arbetsförmedlingen 
Samarbetspartner: saknas 
Finansiering: arbetsförmedlingen  

Män i vården 

Det tredje projektet definierades som ett försöks- och jämställdhetsprojekt. 
Projektet vänder sig till arbetslösa män som tidigare har arbetat inom traditionella 
mansyrken men som är benägna att ”tänka om” och prova på ett arbete inom vård 
och omsorg. Cirka 10-15 män ska beredas plats i projektet. Projektet startade i mars 
2000 och ska pågå i 20 veckor. 

Projektägare: arbetsförmedlingen 
Samarbetspartner: Mälarsjukhuset i Eskilstuna  
Finansiering: arbetsförmedlingen  

Våga vara liten och skapa något med kraft i… 

Arbetsförmedlingens chef i Katrineholm hade vid intervjutillfället nyligen tillträtt 
sin tjänst. Två av de tre projekt hon åberopade är därför från den förmedling (Flens 
Af) hon tidigare var chef för.  

Det aktuella projektet beskrivs som ett landsbygdsutvecklingsprojekt. Av 
arbetskraften i Flens kommun är ca 15 procent direkt eller indirekt beroende av 
lantbruket för sin försörjning. Projektet vill bidra till att skapa fler arbetstillfällen 
för kvinnor som är bosatta i kommunens landsbygd. Projektet ska verka för att 
skapa en träffpunkt och ett lokalt kompetenscentra vars inriktning ska vara att 
stödja utvecklingen av produktions- och förädlingskooperativ. 

Kvinnor som har idéer ska få förutsättningar, stöd och uppmuntran att starta en 
verksamhet eller ett företag utifrån sina egna villkor. Genom att starta en 
verksamhet och åstadkomma egna inkomstmöjligheter tar kvinnor, enligt 
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projektplanen, initiativ över sitt eget liv. De ökar sina möjligheter att bo kvar i 
bygden och att kombinera hem och arbete. Speciellt unga kvinnor i lantbruket 
förväntas uppfatta detta attraktivt. 

Projektets rubricering anspelar, enligt en av projektets initiativtagare, på behovet av 
att öka kvinnors självkänsla och gjuta mod hos kvinnor att ”våga vara liten” i 
företagssammanhang. När kvinnor går samman ”händer det saker - det uppstår en 
dynamik” och när kvinnliga småföretagare går samman i nätverk utvecklas en ”stor 
kraft”. De kvinnor som deltar i projektet förväntas utgöra bollplank och mentorer 
för kvinnor i andra delar av kommunen och länet. 

Projektet pågår fortfarande. I en delrapport (1.1999) framgår att olika verksamheter 
har startats eller håller på att utvecklas, t.ex. ekologisk odling och förädling av grö-
dor/trädgårds- produkter (bl.a. tomater, gurka, rabarbermarmelad), försäljning av 
minigranar, kaféverk- samhet med egna bakverk (under sommarhalvåret), 
lammuppfödning m.m.  

Dessutom förekommer aktiviteter i form av studiebesök, rådgivning av ”experter” 
samt kurser/seminarier och studiecirklar i marknadsföring, företagsekonomi, 
kalkylering, bokfö- ring m.m. Syftet är att öka kvinnornas kompetens inom dessa 
områden. 

Projektägare: Kvinnligt Resurscentrum, Flens kommun 
Samarbetspartner: saknas 
Finansiärer: I initialskedet finansierades projektet med medel från Europeiska 
Socialfonden mål 4. Därefter har projektet finansierats med medel från Länsarbets-
nämnden, Länsstyrelsen, Lantbrukarnas Riksförbund samt Nutek.  

Samling Hälleforsnäs 
Projektet riktar sig till arbetslösa kvinnor och män och har flera olika syften. Ett 
syfte är att generera nya företag på orten, ett annat att motivera arbetslösa till 
studier. Olika studiecirklar inom de områden som gruppen visat intresse av är ett 
led i det senare. Genom att delta i en studiecirkel förväntas deltagarna bygga upp 
sitt självförtroende samt tillägna sig studievana.  

Många av de som projektet riktade sig till har, enligt slutrapporten (2000-02-02), 
varken kunskap eller förmåga att börja en utbildning direkt, eftersom det gått 
många år sedan de satt i skolbänken. För dem kan en studiecirkel fungera som en 
förberedelse för fortsatta studier.  

I projektet har 64 män och 82 kvinnor, med en jämn åldersfördelning, varit 
inskrivna. Deltagandet i projektet var frivilligt. När projektet startade fanns inget 
färdigt ”koncept” utan deltagarna bidrog med idéer och tog del i projektets 
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utformning och innehåll. Det resulterade bl.a. i att praktiska ämnen varvades med 
teoretiska. 

I slutrapporten framgår att projektet utvecklat ett gott samarbete med andra aktörer, 
vilket anses speciellt nödvändigt i arbetet med att mobilisera en utsatt bygd. 
Projektet har vidare fungerat som en mötesplats där arbetslösa kvinnor och män 
kunnat göra saker tillsammans. I studiecirklar har de fått information och kunskap 
om olika utbildningsmöjligheter, t. ex. kunskapslyftet. Projektledningen tror sig ha 
lyckats med målsättningen att öka deltagarnas medvetenhet om att de själva måste 
vara aktiva för att förändra sin situation.  

De ursprungliga planerna på att projektet skulle pågå i fem år fick skrinläggas. Ett 
skäl var Af:s försämrade möjligheter att bevilja utbildningsbidrag. Ett annat att 
deltagarna saknade intresse av att starta eget. Projektet riskerade att anta formen av 
förvaring, vilket enligt slutrapporten är oförenligt med projektets syfte. 

Projektägare: Metall avd 24 i Katrineholm 
Samarbetspartner: saknas  
Finansiering: Flens kommun, ABF i Flen, Metall Avd 24, arbetsförmedlingen  

Tillsammans är stark 
Målgruppen i rubricerade projekt är långtidsarbetslösa kvinnor. Projektets 
övergripande syfte är att skapa en kooperativ företagsskola för i första hand kvinnor 
på landsbygden. Ett delsyfte är att tillvarata outnyttjad arbetskraft på landsbygden 
och skapa en lokal mobilisering för att bevara och utveckla landsbygdens livsform. 
Projektet arbetar t. ex. med att skapa kvinnliga nätverk och att stimulera småskaliga 
tjänste- och varuproducerande landsbygdsnätverk. Projektet ska också verka för att 
kvinnor i större utsträckning ska välja otraditionella yrken.  

Projektet har, enligt projektbeskrivningen, två huvudinriktningar; praktiska öv-
ningsexempel samt individanpassade studier. Målsättningen är att 50 procent av 
deltagarna ska starta eller vara delaktiga i någon form av kooperativ verksamhet 
respektive landsbygdsutveckling vid projektets slut. 

Projektet startade i januari 2000 och avslutas den 30 juni 2000. Det kommer dock 
en fortsättning under hösten som ska pågå till april 2001. Projektet kommer då att 
ha andra finansiärer och en delvis annan målgrupp. 

Projektägare: Landsbygdsresursen 
Samarbetspartners: Länsstyrelsen i Södermanlands län, Katrineholms kommun, 
Södermanlands Kooperativa utvecklingscentrum, Länsbygderåd Södermanland, 
Studieförbundet vuxenskolan, distrikt Södermanland. 
Finansiering: Europeiska Socialfonden mål3, arbetsförmedlingen samt läns-
styrelsen. 
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Kärnan Hantverkshus och Resurscentrum för kvinnor 

I Vingåker har arbetsförmedlingen haft projekt som syftar till att få män att delta i 
vårdutbildningar och praktisera inom vård- och omsorgsyrken. Byggnadsarbetare 
har bl.a. erbjudits omställningsutbildningar för att kunna söka arbete inom 
vårdsektorn. Satsningen har fungerat bra när det gäller omsorgen; av 12 kursdel-
tagare fick t.ex. 10 arbete inom omsorgen. Resultatet blev mindre bra när det gäller 
hälso- och sjukvård, vilket Af:s chef menar kan bero både på tröghet bland 
arbetsgivare och instansernas arbetsorganisation. Försök har även gjorts när det 
gäller hemtjänsten. Här är svårigheten att bryta vissa äldres fördomar vad gäller 
mans- respektive kvinnoyrken. 

Kärnan hantverkshus och Resurscentrum för kvinnor framhöll AF:s chef som ett 
bra projekt.26 Kärnans målgrupp var långtidsarbetslösa kvinnor och invandrar-
kvinnor. Många av de kvinnor som sökte sig till Kärnan hade tidigare arbetat inom 
tekoindustrin men blev arbetslösa i samband med branschens strukturomvandling. 
Kännetecknande för dessa kvinnor är låg utbildning och dåligt självförtroende. 
Kärnan fungerade som en viktig självförtroendeskapande åtgärd genom att 
arbetslösa kvinnor kunde stödja och stärka varandra. Af:s chef anser att Kärnan i 
den betydelsen gjorde ett ”väldigt bra jobb”. Detta tillsammans med arbetsförmed-
lingens yrkesvägledning bidrog till att många kvinnor blev motiverade att gå vidare 
till utbildning, t. ex. inom kunskapslyftet. 

Projektägare: Vingåkers kommun 
Samarbetspartners: AMI, LO-sektionen, Utbildningsanordnare, Länsstyrelsen 
Finansiering: Europeiska socialfonden mål3, länsstyrelsen, Vingåkers kommun, 
AMV 

Future - Från utanförskap till arbete och egen försörjning  

Projektet är ettårigt och riktar sig till långtidsarbetslösa invandrare. För deltagande 
krävs att individen är motiverad att delta i projektet samt tidigare har genomgått 
vissa arbetsmarknadsutbildningar. 

Syftet med projektet är bl.a. att motverka passivitet, stärka självkänslan, utveckla 
språkkunskaper samt vidga deltagarnas kulturkompetens. Många invandrare har 
arbetat på ortens stora tekoföretag. När fabrikerna lades ner gick de ut i arbetslöshet 
med otillräckliga kunskaper i svenska språket. Trots att många bott en längre tid i 
kommunen och höjt sin kompetens genom ett antal utbildningar, som t.ex. grund-
skolekompetens, vuxenstudier, arbetsmarknadsutbildningar, starta eget kurser m.m. 

                                                 

26  För en närmare beskrivning av Kärnan se rapport 1. 
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så har de inte lyckats bryta arbetslösheten och få inträde i den reguljära arbets-
marknaden. 

Projektägare: Vingåkers kommun, Arbetsmarknadsenheten 
Samarbetspartner: arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, Studieförbunden, Örebro 
universitet, Företagarcentrum, Köpmannaföreningen m.fl.  
Finansiering: Europeiska Socialfonden mål 3, arbetsförmedlingen, AMV och 
Vingåkers kommun. 

Uncas  

Det tredje projektet, som framhölls som ett bra exempel, riktar sig till ungdomar 
mellan 17 och 25 år som har eller lever i farozonen att få problem. Syftet med 
projektet är att öka ungdomarnas förmåga att klara sysselsättning, utbildning, eget 
boende, ekonomi etc. Ett led i detta syfte är att motivera lågutbildade ungdomar till 
studier, stärka deras självkänsla, ge dem nya erfarenheter och referenser, 
medvetandegöra deras delaktighet i samhället samt ge dem möjlighet att utveckla 
egna idéer. Särskilt unga kvinnors situation, vad gäller framtida yrkes- och 
familjeval, uppmärksammas. Projektet vill också rikta specifika insatser till unga 
män och bearbeta deras attityder till kvinnor och familjeansvar. Projektets 
målsättning är att 50 procent av deltagarna ska gå vidare till utbildning eller arbete. 

Projektägare: Vingåkers kommun 
Samarbetspartners: arbetsförmedlingen, studieförbund, kommunens ungdomsmot-
tagning, bostadsföretag, polismyndighet samt lokala föreningar. 
Finansiering: Europeiska Socialfonden mål3 och Vingåkers kommun.  

Sammanfattande kommentar 

De ”goda projekt” som redovisats uppvisar skillnader vad gäller ägarskap, 
finansiering samt samarbetspartners. Arbetsförmedlingen är projektägare i 
Eskilstuna medan kommunen är projektägare i Vingåker. I de projekt som 
åberopades av chefen för Katrineholms arbetsförmedling varierar projektägar-
skapet. Projekten finansieras på olika sätt. I Eskilstuna är arbetsförmedlingen 
ensam finansiär av de projekt som åberopades. Samtliga projekt i Vingåker samt 
två av Katrineholms tre projekt är EU-projekt, dvs. samfinansierade. De flesta 
projekt saknar, enligt projektbeskrivningar, samarbetspartners. Av del- och slut-
rapporter framgår dock både behov och förekomst av samarbete med olika aktörer. 

Projekten riktar sig till olika målgrupper. Tre projekt vänder sig enbart till kvinnor 
medan fem projekt riktar sig till både kvinnor och män. I ett projekt, som definieras 
som ett försöks- och jämställdhetsprojekt, utgör män målgrupp. I vissa fall har det 
funnits svårigheter att genomföra projekt i enlighet med den planerade inriktningen. 
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Projektet ”Industriteknisk grundutbildning med specialinriktningar” var t.ex. från 
början avsett enbart för kvinnor men på grund av otillräckligt antal sökande deltog 
även män.  

De flesta av de åberopade projekten vänder sig till arbetslösa. I en del projekt utgör 
dock inte arbetslöshet ett krav för att delta. Det gäller landsbygdsprojektet ”Våga 
vara liten och skapa något med kraft i” samt invandrarprojektet ”Uncas”. Verk-
samheten i ”Kärnan” vände sig främst till arbetslösa och/eller invandrarkvinnor 
men även kvinnor som hade arbete kunde delta i hantverkshusets aktiviteter.  

Projekten förväntas förbättra möjligheten för arbetslösa att få sysselsättning, i en 
anställning, genom att starta eget eller studier. Utifrån denna primära målsättning 
har projekten olika profiler. Vissa projekt har en tydlig yrkesutbildningsprofil 
medan andra lägger stor vikt vid projektets sociala betydelse, t.ex. att fungera som 
en mötesplats för långtidsarbetslösa, kvinnor, invandrare eller ungdomar. Vidare 
ska projekten bidra till att öka kvinnors självförtroende samt bryta arbetslösas 
isolering och utanförskap. En trivsam social samvaro kan dock riskera att motverka 
projektets primära målsättning. Projektets målsättning, starta eget, studier etc, kan 
också vara orealistisk, eftersom deltagarna saknar förutsättningar att leva upp till 
den.  
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4. Att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden 

Utifrån vårt uppdrag att studera metoder som syftar till att förstärka kvinnors 
situation på arbetsmarknaden har vi besökt tre verksamheter som vi bedömt 
intressanta ur detta syfte. Det är Industriellt utvecklingscentrum (IUC) Skaraborg - 
Centrum för teknisk utveckling och utbildning, Teknikan i Blekinge samt Idélab 
vid Mälardalens högskola. Verksamheterna kan sägas ha en gemensam nämnare; 
nämligen verka för att kvinnor ska välja otraditionella yrken/utbildning i större 
utsträckning än vad som sker i dag. Redovisningen av studiebesöken bygger dels på 
intervjuer med ansvariga för verksamheterna, dels på informationsmaterial.  

Industriellt utvecklingscentrum (IUC) Skaraborg - Centrum för 
teknisk utveckling och utbildning 

IUC och dess verksamhet (utbildning) är fysiskt förlagt vid ett nedlagt läroverk i 
Mariestads centrala del. 27 Olika faktorer avgjorde vårt val av IUC Skaraborg. En är 
att det leds av en kvinna, tekn. dr Ingegerd Dirtoft (i fortsättningen benämnd ID). 
En annan är att det inom IUC:s ram bedrivs ett Resurscentrum för kvinnor som har 
en intressant profil och det tredje att IUC Skaraborg är huvudman för Sveriges 
första utbildning för kvinnliga innovatörer och uppfinnare.  

Inom IUC:s ram ryms olika verksamheter riktade mot män och/eller kvinnor. Vi 
kommer att fokusera tre verksamheter som är relevanta för vår studie, nämligen 
brytprojekt riktat mot arbetslösa kvinnor, lokalt resurscentrum för kvinnor samt 
utbildning av kvinnliga innovatörer. 

Brytprojekt 

ID har som ledare för IUC bedrivit tre s.k. brytprojekt där arbetslösa kvinnor fick 
lära sig teknik i teori och praktik. Flera orsaker bidrog till att brytprojekten 
inriktades mot teknik. En är att arbetslösheten bland kvinnor i regionen ökade i 
samband med indragningar i den offentliga sektorn. En annan är en inventering av 
regionens företags- och industristruktur som visade att det finns många små och 
medelstora företag (ofta underleverantörer), som har behov av utveckling och 
kompetenshöjning för att kunna hävda sig i konkurrensen. En tredje orsak kan 
                                                 

27  Industriellt utvecklingscentrum, IUC är ett aktiebolag som ägs av ett tjugotal små och medelstora 
företag, kommunerna Mariestad, Töreboda, Gullspång samt Metall avd 19. IUC Skaraborg är ett 
av fjorton industriella utvecklingscentra i Sverige. Varje IUC har sin inriktning och 
specialområde som är regionalt anpassat. IUC Skaraborg har tunnplåtsbearbetning, 
produktutveckling och utbildning som verksamhetsområde. IUC satsar på kvalificerad 
yrkesutbildning för att höja den låga utbildningsnivån i regionen och underlätta en nödvändig 
utveckling och förändring av regionens industri och företagsamhet. 
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tillskrivas ID:s profession, tekniska kunnande och vision om en integrerad arbets-
marknad, som innebär att kvinnor och män får möjlighet att utvecklas utifrån sina 
egna förutsättningar. En region som vill förstärka den industriella strukturen måste, 
menar ID, beakta både mäns och kvinnors livskvalité och en teknisk miljö som 
består av båda könen är en human blandning.  

Ett av brytprojekten var inriktat mot uppfinning och innovation, övriga två projekt 
hade en mer traditionell inriktning mot verkstadsindustrin. Sammanlagt 45 
kvinnliga elever i åldern mellan 20 - 60 år har deltagit i projekten. Av dem har 21 
kvinnor idag arbete och 10 kvinnor går på Komvux eller högskola. Det finns exem-
pel på elever som gått den långa vägen från grundskoleexamen, gymnasieexamen 
och därefter sökt och kommit in på en högskoleutbildning.  

Kvinnorna som deltog i brytprojekten hade ofta arbetat inom vården. Flera av dem 
hade, enligt ID, börjat resignera och acceptera att de skulle vara arbetssökande 
resten av livet. Genom att delta i ett brytprojekt fick kvinnorna dels möjlighet att 
prova på industriarbete, dels insikt om att de hade valmöjligheter. 

Utbildning av kvinnliga innovatörer/uppfinnare 

IUC är huvudman för två ”kvalificerade yrkesutbildningar” med inriktning mot 
innovation respektive produktionsutveckling. Satsningen på utbildning av produk-
tionsutvecklare beskrivs som en nödvändighet för att motsvara industrins behov av 
kvalificerad arbetskraft.  

Utbildningen av kvinnliga innovatörer är tvåårig och omfattar 80 poäng. Utbild-
ningen är godkänd av utbildningsdepartementet. Den som söker till utbildningen 
bör ha grundläggande behörighet för högskolestudier eller liknande. Utbildningen 
vänder sig till ”idérika kvinnor som vill utveckla nya produkter och tjänster, främst 
inom teknik och naturvetenskap”. Studierna är problembaserade och genomförs i 
grupp- och projektarbeten. En tredjedel av utbildningen utgörs av praktisk tillämp-
ning på arbetsplats, vilket förutsätter att företagen ställer upp med praktikplatser 
eller som fadder för en elev eller produkt. 

Utbildningen beskrivs som sprungen ur den tekniska sektorns behov av att ta 
tillvara kvinnors erfarenhet. I ett informationsblad (En regional spjutspets) sägs att 
”kvinnors kreativitet är en dold resurs som inte utnyttjas av samhället”. Många 
kvinnor, som arbetar inom vårdsektorn, möter i sin yrkesutövning behov som de ser 
konstruktiva lösningar på. I vården eller i hemmet, d.v.s. på typiska kvinnoarenor, 
kan det finnas många marknadsnära ”behovsuppfinningar”. Fördelen med dem är 
att de kan ge stora volymer med relativt små investeringskostnader, fördelar som ID 
menar att industrin kan ta vara på.  
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Lokalt resurscentrum för kvinnor 

Ett lokalt resurscentrum för kvinnor är ytterligare en aktivitet inom IUC:s ram. 
Centret bedrivs i IUC:s lokaler och har en inriktning mot teknik - innovation. Den 
valda inriktningen syftar till att vidga kvinnors syn när det gäller yrke/utbildning. 
Resurscentret avviker från landets övriga resurscentra när det gäller finansiering 
såtillvida att det är självfinansierat, (dvs. har inte medel från EU, länsstyrelsen eller 
Nutek) och ryms inom IUC:s budget. Ett resurscentrum för kvinnor inom IUC:s 
ram innebär, enligt ID, att kvinnor kan dra fördelar av IUC:s ägarsammansättning 
och den goda kontakt hon etablerat med medlemsföretag och arbetsgivare. Det 
underlättar möjligheten för kvinnor att praktisera ute i företagen. 

Ålder och utbildning varierar hos de kvinnor som söker sig till resurscentret. Det 
finns både lågutbildade och de som har någon form av gymnasieutbildning. Vissa 
kvinnor är arbetssökande, andra har ett arbete, ofta inom vården, men vill pröva 
något nytt. Kvinnorna kan också ha en idé de vill förverkliga. Resurscentrum kan 
med sin inriktning locka till sig kvinnor som går och har idéer men som inte tänkt 
på att de kan bli uppfinnare. Dessa kvinnor utgör potentiella elever till 
innovatörsutbildningen. Väcks intresset för teknik och uppfinning kan kvinnorna gå 
vidare till IUC:s tvååriga yrkesutbildning för kvinnliga innovatörer. 

Resurscentret och IUC:s övriga verksamheter, som riktas mot kvinnor, syftar till att 
vidga kvinnors referensramar och se vilka möjligheter som finns. ID vägrar 
godkänna att kvinnor inte är tekniska. Det är, menar hon, ”en av de myter vi gått 
på, att vi säger att vi inte är tekniska” och tillägger att det mest tekniska är 
knyppling och därefter kommer vävstolen.  

Som ledare av resurscentrum och VD för IUC ser ID sig själv som en förebild. Hon 
hoppas kunna förmedla att teknik kan vara intressant för kvinnor på olika sätt, t.ex. 
att kvinnor både kan påverka sin situation och tjäna bra med pengar. Hon har också 
märkt att kvinnor, som vågar ta steget ut till en teknisk utbildning eller praktik, 
tycker att det är roligt och bejakar sin tekniska begåvning. 

Anpassad pedagogik - hårdvara blandas med mjukvara 

Kvinnor som deltar i IUC:s olika verksamheter (brytprojekt, resurscentrum för 
kvinnor samt innovatörsutbildning) varierar vad gäller ålder samt utbildningsnivå. 
ID ser inte detta som ett hinder utan som en dynamisk kraft förutsatt att 
utbildningen anpassas till målgruppen och att pedagogiken är processrelaterad 
(konstruktivistisk). Vidare att det skapas en ömsesidig och öppen dialog mellan de 
som har en längre utbildning eller nått en viss mognad och de som inte riktigt 
hunnit så långt. Den som har mer i ryggsäcken ska dela med sig till andra och den 
som inte vet ska våga fråga. I en processrelaterad utbildning ska det också finnas tid 
för reflektion.  
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De som går den tekniska utbildningen i IUC:s regi får, enligt ID, en pedagogik som 
passar kvinnor. Det finns en genomtänkt strategi för hela utbildningen, t.ex. att 
varva teoretisk utbildning med arbetsplatspraktik, hårdvara varvas med mjukvara. 

Ett terminsschema som slaviskt ska följas är inte det viktigaste i en processrelaterad 
utbildning. Frånvaron av ett strikt terminsschema behöver inte betyda att ”allting 
flyter”, däremot kräver det kontinuerlig utvärdering. I innovatörsutbildningen 
förekommer t.ex. varje vecka en uppföljning av veckans målsättning. 

Möjligheter och hinder  

ID föredrar att i första hand se möjligheter, vilka hon anser är oändliga. Hinder är 
till för att bemästra. Kvinnor som verkar i en manlig miljö eller som riktar en 
verksamhet mot kvinnor löper alltid risk för att bli ”påhoppade”, säger ID. För 
hennes del skapar satsningen på teknik och innovation i sig en acceptans och den 
teknologie doktorsgraden är ”suverän i alla manliga sammanhang”. Till detta 
kommer många års erfarenhet av uppfinningar och innovationer (bl.a. inom laser-
teknik) samt innehav av ett antal patent. 

Strategier undanröjer hinder och banar väg till framgång 

ID framhåller vikten av att kvinnor, generellt sett, både lär sig att se maktstrukturer 
och utvecklar strategier. Kvinnor som går in på traditionellt manliga arenor måste 
befinna sig i och arbeta inom den befintliga strukturen för att lyckas. Kvinnor måste 
lära sig de villkor som gäller och agera därefter, t.ex. uttrycka sig och föra fram 
budskap på ett ”accepterat” sätt  

vi vill ju ändra villkoren i arbetslivet. Vi ska mötas någonstans, men då är 
det också viktigt att vi ser det befintliga. Man ska inte krocka, för när man 
krockar då blir det ingenting, utan det handlar om att vara smidig. Det är ju 
egentligen ren diplomati att man, så att säga, lär sig att ta sig fram i de 
befintliga struk- turerna på ett sätt som gör att man får gehör. 

Utbildningen av kvinnliga innovatörer utgick från en medveten strategi som gick ut 
på, dels att få utbildningen sanktionerad ”uppifrån” (landshövding och den manligt 
industribaserade styrelsen), dels att den skulle in på utbildningsdepartementet 

så att det blir tillräcklig höjd och inte bara blir ett sånt där litet käckt och 
trevligt projekt. Att arbeta inom befintliga strukturer är oerhört viktigt, det 
var bl.a. därför som utbildningen av innovatörer skulle in på utbildnings-
departementet, den skulle tas på allvar. 
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Särskilda insatser för kvinnor 

ID är tveksam till om den inriktning och satsning hon verkat för blivit densamma 
om det suttit en manlig VD för IUC Skaraborg. ID är vidare ingen förespråkare av 
att kvinnor särorganiseras. Hon anser t.ex. inte att Resurscentra för kvinnor ska 
särorganiseras. Däremot tror hon att de ska vara avgränsade för att kunna hävda sig.  

Teknikan i Blekinge  

Teknikan är ett 3-årigt brytprojekt med länsarbetsnämnden i Blekinge som 
projektägare. Teknikan i Blekinge är fysiskt placerat i Ronneby. Skälet är att 
Ronneby, i motsats till Karlskrona, tillhör EU mål 2, vilket gjorde det möjligt att 
finansiera projektet med mål 2- medel. Förutom EU medel finansieras Teknikan av 
brytprojektmedel. Länsstyrelsen samt Högskolan i Karlskrona/Ronneby är övriga 
bidragsgivare.  

Teknikan startade ursprungligen i Stockholm och finns numera på flera orter i 
landet. Teknikan i Blekinge började planeras under lågkonjunkturen i mitten av 
1990-talet och starten skedde i maj 1997.  

Redovisningen av studiebesöket vid Teknikan vilar dels på intervjuer med 
Teknikans projektledare och en jämställdhetsansvarig vägledare på Länsarbets-
nämnden, dels på projektledarens uppföljning av Teknikan.28 I samband med 
studiebesöket hade vi också ett sammanträffande med två representanter från 
Högskolan i Karlskrona/Ronneby. En av dem utför en vetenskaplig utvärdering av 
Teknikan i Blekinge.29 

Det var där som livet var 

Blekinge län uppvisar, som flera andra regioner i landet, en ojämn könsfördelning. I 
Ronneby finns t.ex. nästan 50 procent fler män än kvinnor i åldern 20-24 år.30 Det 
är de unga kvinnorna som i första hand flyttar från länet. Länets starka inriktning 
mot företag (data och telekommunikation) inom den s.k. nya ekonomin medför ett 
växande behov av kvalificerade tekniker på högskolenivå (Ekelin 2000). 

Andelen kvinnor på datavetenskapliga och datatekniska utbildningar är låg över 
hela landet, bara 23 procent.31 En statlig utredning visar dessutom att andelen unga 
kvinnor som går IT-utbildningar minskar. Andelen högskoleexaminerade kvinnor 

                                                 

28  Uppföljning av Bryt-projekt 1999 
29  Utvärderingen av Teknikan kommer att presenteras under andra halvåret innevarande år.  
30  Blekinge Läns Tidning 00.03.07 
31  Dagens Nyheter 00.03.26 
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inom elektronik- och dataområdet sjönk t.ex. från 26 till 19 procent mellan 
läsåren1989/90 och 1998/99 (SOU 2000:31). 

Högskolan i Karlskrona/Ronneby, som startade i slutet på 80-talet, erbjuder flera 
utbildningar inom IT/telekom. Vissa av dem är speciellt riktade till kvinnor.32 
Teknikan har från starten sett Högskolan och dess inriktning mot den nya tekniken 
som intressant, inte enbart för mäns utan också för kvinnors framtida syssel-
sättning. Genom att etablera ett samarbete med Högskolan ville Teknikan 
underlätta möjligheten till studiebesök men också visa de kvinnor som deltog i 
Teknikan att ”det var där som livet var, det var där liksom utvecklingen i Blekinge 
skedde”.33 

Enligt de representanter vi träffade från högskolan kan Teknikan i viss mån 
betraktas som en plantskola såtillvida att många kvinnor som deltagit i Teknikan 
går vidare och söker in på högskolans datautbildningar som är riktade mot kvinnor. 

Teknikans syfte 

1990-talets rationaliseringar och indragningar inom den offentliga sektorn 
medförde att möjligheterna till arbete för länets kvinnor minskade. Detta i 
kombination med länets starka fokusering på data- och informationsteknologin 
innebär, enligt projektledningen, att kvinnorna i Blekinge måste få adekvata 
förutsättningar för att kunna hävda sig på dagens arbetsmarknad. 

Teknikans övergripande syfte är att förbättra kvinnors möjligheter att ta del i 
regionens utveckling och det växande arbetsutbudet inom teknik/data. Teknikan, 
som är en arbetsmarknadsåtgärd och har formen av ett vägledningsprogram, syftar 
till att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden, minska risken för fortsatt 
arbetslöshet för kvinnor samt i någon mån motverka utflyttning av unga kvinnor 
från länet. 

Målgrupp 

Teknikans målgrupp är unga arbetslösa kvinnor med 3-årig gymnasieutbildning 
inom annat område än teknik. Kvinnorna ska ha ett uttalat intresse av att prova på 
teknik/data och se det som ett eventuellt framtida arbetsområde. Antagningskravet 
på 3-årigt gymnasium utgår bl.a. från motiveringen att insatsen från Teknikan till 
fortsatt utbildning eller arbete ska vara så kort som möjligt. 

                                                 

32  Högskolan har även en särskild kurs för flickor i åttan. 
33  Dagens Nyheter beskriver i en stort uppslagen artikel förändringen av Blekinge från 

avfolkningsbygd till en av Sveriges starkaste tillväxtregioner vad gäller s.k. kunskapsföretag. 
Blekinge har den största ökningen av egenföretagande, 78,2 procent att jämföras med 
genomsnittet på 21,4 procent. Högskolan ses ”som spindeln i nätet”. (DN.00.05.29).  
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Med ”unga kvinnor” avses, enligt projektledningen, en ålder då det är realistiskt att 
tänka sig en fortsatt utbildning efter slutförd vägledningskurs. Åldern hos de 
kvinnor som deltagit i Teknikans vägledningskurs varierar från 20 till drygt 40 år. 
Flertalet kvinnor har tidigare arbetat inom vården men det finns också förskole- och 
mellanstadielärare etc. som sökt sig till Teknikan. Kvinnor som vänder vården 
ryggen har, enligt de intervjuade, ledsnat på att sitta och vänta på att telefonen ska 
ringa på morgonen men också på den låga lönen inom denna sektor. 

Teknikan använder sig av olika kanaler för att rekrytera deltagare, t. ex. informa-
tionsblad ute på arbetsförmedlingarna, broschyrer, mässor, lokalradio och annonser 
i lokaltidningar. Lokala arbetsförmedlingar har stor betydelse i rekryteringsarbetet. 
De kan i det personliga mötet informera arbetslösa kvinnor om Teknikan och dess 
inriktning. Projektledningen uppger att det funnits vissa svårigheter att rekrytera 
tillräckligt många sökande till Teknikan. Ett av skälen är problemet med att få ut 
budskapet på arbetsförmedlingarna. Ett annat är svårigheten att hitta tjejer som har 
adekvat behörighet i matematik.  

Kvinnor som blir intresserade av Teknikan kan lämna en intresseanmälan som följs 
upp med individuella samtal för att utröna om Teknikan är lämpligt för kvinnan. 
Projektledningen framhåller vikten av att kvinnor känner att de själva valt Teknikan 
därför att de är nyfikna på teknik. I samband med antagningen till Teknikan beviljas 
utbildningsbidrag. 

Metodik 

Teknikans verksamhet utgörs av en sex veckors vägledningskurs och fyra veckors 
arbetsplatspraktik. Vägledningskursen omfattar data, el, elektronik, mekanik m.m. 
Andra områden som berörs är kognitiva områden, t.ex. inlärning och minne. Vidare 
områden som berör självuppfattning, kvinnligt - manligt, samarbete, hinder och 
möjligheter etc. Teknikan gör även studiebesök hos olika utbildningsanordnare, 
t.ex. Högskolans datatekniska utbildningar i Ronneby och Svängsta samt på 
företag. Dessutom förekommer gästföreläsningar av kvinnor som valt otraditionella 
yrken. 

Teknikan har en problemorienterad ansats. Deltagarna ska lära genom att göra 
(learning by doing). Kvinnor som har annan gymnasieutbildning än teknisk är ofta 
dåligt insatta i vad olika arbeten/utbildningar inom dessa områden innebär. I 
Teknikan får kvinnor praktiskt pröva att arbeta med teknik på grundnivå, lösa 
tekniska problem och söka kunskap. Det ges också utrymme till diskussioner och 
reflektioner runt teknik och det egna förhållningssättet till teknik. 
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På samma nivå 

Projektledning och övriga som arbetar med Teknikan i Blekinge har rekryterats 
internt. Det var en medveten strategi att projektet skulle genomföras av personal 
från den egna organisationen. Innan projektet sattes i sjön fick projektledningen en 
månads utbildning vid AMI i Liljeholmen, samt en veckas praktik hos AMU-
gruppen el/tele.34 Det senare för att praktiskt få pröva på olika tekniska arbeten.  

Det begränsade teknikkunnandet hos projektledaren innebär att kursdeltagare och 
kursledare befinner sig kunskapsmässigt på ungefär samma nivå. Projektledaren ser 
detta som en fördel därför att det bl.a. leder till att de kvinnliga deltagarna inte är 
rädda för att ”göra bort sig”.  

Målsättning 

Teknikans målsättning är att 60 procent av de kvinnor som deltagit i Teknikan ska 
ha en planerad teknisk inriktning/utbildning när de lämnar Teknikan. Med det 
menas att de under tiden de deltagit i Teknikans vägledningskurs har sökt till 
teknisk utbildning i t.ex. arbetsmarknadsverkets regi eller till någon högskole-
utbildning. Målsättningen har, enligt projektledningen, överträffats med råge. Deras 
uppföljning visar att drygt 80 procent har uppfyllt målet. Detta behöver dock inte 
per definition betyda att alla som har en teknisk inriktning när de lämnar Teknikan 
verkligen går vidare till en teknisk utbildning eller ett tekniskt yrke. Det förutsätter 
t.ex. att de som söker en utbildning också blir antagna.  

Teknikan - en förberedelse eller ett mellanled 

Det speciella med Teknikan är att den är en vägledningskurs och inte en utbildning 
för kvinnor som är anpassad till länets arbetsmarknadsutveckling. Teknikan bidrar 
därmed till att göra kvinnor bättre rustade att ta del i det växande arbetsutbudet 
inom data/teknik.  

Oavsett Teknikans deltagare väljer att fortsätta till en arbetsmarknadsutbildning 
eller föredrar att gå vidare till annan utbildning, så kan resultatet av Teknikan bli, 
enligt de intervjuade, en form av förberedelse eller ett mellanled för fortsatta 
studier 

även om detta inte är tanken med Teknikan - tanken är ju inte att vi ska 
förbereda på det sättet men jag tror att det blir resultatet av det, därför att 

                                                 

34  Teknikans innehåll och metodik har utvecklats av arbetspsykolog Harriet Aurell och Inger 
Danilda vid AMI i Liljeholmen. En utgångspunkt i Teknikans metodik är föreliggande forskning 
om kvinnors yrkesroller och yrkesval. En annan är uppfattningen att skolan inte tillräckligt tar 
tillvara flickors tekniska förmåga. För den intresserade av Teknikans pedagogiska referensram 
hänvisas till Nutek:s rapport R 1999:20.  
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vi har fått mycket av de här utbildningsanordnarna på olika nivåer, 
yrkeshögskolor  

och den här Svängsta gruppen - och där man säger då att det märks så väl 
att de som kommer ifrån er är väl förberedda, de vet vad det handlar om 
och de, ja de vet vad de ger sig in på.  

Även kvinnor som redan är motiverade att söka en teknisk utbildning kan, enligt 
projektledningen, ha skäl att delta i Teknikan. Deltagandet kan bl.a. fungera som en 
bekräftelse på att kvinnans tankar om en teknisk utbildning/yrke är rätt alternativt 
fel.  

Arbetsmarknadsutbildningar är, enligt projektledningen, fortfarande könsupp-
delade. Arbetsmarknadsverket har i stor utsträckning varit inriktat på att kvinnor 
som deltar i brytprojekt ska gå vidare till AMU-utbildningar och inte till andra 
utbildningsnivåer, ”men det vi har kunnat se nu är ju att vi har flera på andra nivåer 
än AMU”. 

Möjligheter och hinder 

Teknikans stora möjlighet är, enligt projektledningen, att den kan bidra till att 
förbättra kvinnors situation på arbetsmarknaden. Den ger också arbets-
marknadsverkets vägledare möjlighet att arbeta med en grupp kvinnor där praktik 
och vägledning blandas, vilket tidigare varit omöjligt. Vägledningskursens 
tidsomfattning och arbetssätt ger dessutom förutsättningar att skapa en relation till 
de sökande som är unik. Den begränsade tiden har tidigare satt hinder för detta.  

Motståndet att tänka i nya banor är ett hinder. Teknikans målsättning är inte att 
kvinnor ska gå direkt till ett arbete efter vägledningskursen. Det har, enligt de 
intervjuade, medfört legitimitetsproblem  

det har varit svårt för oss att legitimera det eftersom vår huvuduppgift är 
att vägen till jobb ska vara så kort som möjligt. Då blir ju detta ett 
mellanled och det är ju egentligen inte det vi ska syssla med. Det var ju det 
som var sagt när kunskapslyftet kom att det skulle kunskapslyftet ta - och 
sen skulle vi ta yrkesinriktningen. 

Det har funnits vissa svårigheter att skapa nätverk och etablera kontakt med 
yrkesverksamma kvinnor inom industrin. De har också varit svårt att ”sälja idén” 
om Teknikan till lokala arbetsförmedlare och det påverkar rekryteringen av 
deltagare negativt. Det ljumma mottagandet ute på arbetsförmedlingarna, tror 
projektledningen bl.a. beror på bristande medvetenhet om vikten av att kvinnor får 
och kan ta del av hela arbetsmarknaden men också brist på kunskap om att 
jämställdhet är ett kunskapsområde. Det finns också en trötthet, bland handläggare, 
att arbeta med jämställdhetsfrågor 
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många av våra kollegor tycker att det här med jämställdhet, usch det där 
har vi hållit på med i så många år, det är alltså bara så, fortfarande.  

Särskilda insatser för kvinnor 

Sett ur ett jämställdhetsperspektiv måste kvinnor i Blekinge få ta del av regionens 
expanderande tekniska arbetsmarknad. Det förutsätter dock att kvinnor får möjlig-
het att hävda sig, men  

eftersom utbildningsväsendet, innan man blir vuxen, inte ger tjejerna den 
möjligheten så måste ju vi kompensera då och eftersom det gör ju vi, vi 
kompenserar männen. De kan ju gå hur många såna här yrkesinriktade 
utbildningar som helst utan att det överhuvud ifrågasätts om det behövs 
eller inte.  

Teknikans projektledning anser att det finns ett behov av särskilda insatser för 
kvinnor  

det finns ju för män men där betraktas de inte som särskilda därför att vi 
utgår från att männen är normen i samhället och därmed blir det vanliga 
insatser eller ordinära insatser. Vi blir alltid definierade som kvinnor, som 
det underordnade könet och som den som man gör särlösningar för. 

Den särskilda insats som Teknikan utgör är, enligt de intervjuade, att ge kvinnor 
motivation och större säkerhet så att de vågar välja teknik/data.  

Idélab Mälardalens Högskola 

Det tredje studiebesöket ägde rum vid Idélab som är ett projekt organisatoriskt 
förlagt vid Institutionen för informationsdesign och produktutveckling vid 
Mälardalens högskola. Idélab startade hösten 1998 och ska pågå till år 2002. Idélab 
har från starten haft olika finansiärer. Fr.o.m. 1999 finansieras projektet av 
Eskilstuna kommun, KKstiftelsen/Nutek, Länsarbetsnämnden, Teknikbrostiftelsen i 
Stockholm (TBSS) samt regeringens proposition via högskolan till Idélab.  

Projektet har en kvinnlig projektledare och 3- 4 anställda. Antalet anställda är 
relaterat till verksamhetens finansiering. Projektledaren värvades till projektet, 
vilket hon tror dels beror på att initiativtagarna till projektet föredrog en kvinnlig 
projektledare, gärna yngre och som inte var tekniker, dels på hennes tidigare 
erfarenhet av att driva projekt. 
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Syfte och målsättning 

Det övergripande syftet med Idélab är att främja kreativitet och förverkligande av 
idéer, innovationer och nya företag. Målet är att skapa Sveriges ledande startbana 
för nya idéer och företag. Idélab ska inte överta idéer utan, med iakttagande av 
sekretess, uppmuntra, ge råd och hjälpa den som har en idé med att t.ex. upprätta 
handlingsplaner, förmedla företagskontakter och skapa nätverk samt affärs- och 
personlig utveckling. 

Projektledaren anser att hon har ett bredare samhälls- och samhällsekonomiskt syfte 
med projektet än övriga intressenter. Vissa av dem ser i första hand att projektet ska 
generera sysselsättning och/eller företag. Att producera t.ex. företag och sätta igång 
aktiviteter, så att man syns och hörs, är naturligtvis en viktig målsättning, säger 
projektledaren, men mitt syfte med det här är att 

jag vill att alla som går på den här högskolan och alla som jobbar på den 
här högskolan ska känna att de får och kan om de vill och törs och då 
handlar det om attitydförändringar, det handlar om att visa goda exempel, 
det handlar om att försöka stimulera och på många olika sätt och på många 
olika plan, arbeta med att leda och utveckla.  

Målgrupp 

Högskolans studenter, forskare, lärare och övrig personal utgör i första hand Idélabs 
målgrupp men Idélab vänder sig även till privata företag och aktörer inom den 
offentliga sektorn. Idélab:s kunskap, erfarenhet och nätverk är till för alla som har 
en idé de vill utveckla. Företagare kan höra av sig om de behöver akademikernas 
hjälp med att lösa ett konkret problem och studenter som vill pröva en idé får 
genom Idélab hjälp med kontakter inom och utanför högskolan.  

Rekryteringen till Idélab sker i form av besök och information till lärargrupper, 
studentgrupper/klasser etc. samt genom övrig traditionell marknadsföring. I all 
information är det viktigt att få ut rätt budskap, vilket innebär att tydligt 
kommunicera Idélabs syfte och inriktning så att man når rätt målgrupp. Idélab vill 
t.ex. inte bli känd som en instans som enbart sysslar med att utveckla produkter 
eller produkter ”vilka som helst”. Fokus är utvecklandet av tjänster och i andra 
hand kommer produktutveckling. 

Att ha akademiker som primär målgrupp kan, enligt projektledaren, vara både en 
fördel och en nackdel. En nackdel är att studenter oftast saknar eller har begränsad 
arbetslivserfarenhet. En annan nackdel är svårigheten att göra sig synlig och fånga 
studenternas intresse. Unga studenter har så mycket ”häftigt som lockar utanför” 
och för de äldre, som kanske har familj och barn, räcker tiden inte till.  
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Så det kan å ena sidan vara förmånligt att ha målgruppen akademiker men 
alla akademiker är ju inte företagare, de kan ha idéer men de kanske inte är 
entreprenörer eller de kan vara bra innovatörer men inga bra företagare, 
kanske inte alls intresserade - så det är både en nackdel och en fördel. 

Verksamheten - kreativa krockar 

Enligt programskriften ”Goda idéer behöver gott sällskap” ska Idélab bygga på tre 
kärnverksamheter; Den Kreativa Arenan, Processen och Idea Company AB. På Den 
Kreativa Arenan, som är den fysiska plats som är tillägnad idéskapandet, kan 
högskolans studenter, lärare och forskare träffa representanter från privata företag 
och organisationer för att bolla uppslag med varandra och finslipa idéer.  

Processen utgör stommen för idéutveckling. Här kan entreprenörer få draghjälp 
med att utveckla en ny idé, t.ex. utbildning och övning i entreprenörskap, hjälp med 
att finna finansiella lösningar, hitta en mentor och knyta nya kontakter. Processen 
kan medverka till att förmedla kontakter inom både näringsliv och den akademiska 
världen, vilket ses som värdefullt eftersom företag oftast saknar tillgång till 
högskolan och dess nätverk. Idélabs samtliga tjänster är kostnadsfria. 

Målet är slutligen att skapa Idea Company AB, ett bolag som fokuserar kommer-
sialisering och utveckling av idéer och affärsplaner, huvudsakligen från Idélab. 
Uppgiften är vidare att stödja flygfärdiga företag med riskkapital, strategisk 
rådgivning och andra tjänster.  

Riktad verksamhet mot kvinnor 

Idélabs verksamhet kännetecknas av olika aktiviteter med varierande metoder.35 
Aktiviteterna riktar sig till både kvinnor och män men det finns undantag, t.ex. 
”Kvinnor med idéer” som bl.a. vänder sig till kvinnliga studenter och leds av två 
kvinnliga anställda. Att utse kvinnor som ansvariga för olika aktiviteter är, enligt 
projektledaren, en medveten strategi för att synliggöra kvinnor. ”Kvinnor med 
idéer” samarbetar med Eskilstunas Resurscentrum för kvinnor, ”Företagsamma 
Kvinnor”, utifrån syftet att synliggöra kvinnor, skapa förebilder, utveckla 
mentorskap samt skapa kvinnliga nätverk. Det övergripande syftet är att få fler 
kvinnor att bli entreprenörer. 

Kvinnor som vänder sig till Idélab kan välja, dels om de vill tala med en manlig 
eller kvinnlig anställd om sin idé, dels om de vill delta i aktiviteter som är speciellt 
riktade till kvinnor. Det finns inget som säger att kvinnor, generellt sett, föredrar att 
tala med en kvinna eller vill delta i enkönade aktiviteter. Vissa kvinnor, säger 
Idélabs projektledare, föredrar att delta i könsblandade aktiviteter. Oavsett om 
                                                 

35  Verksamhetsplan och budget 2000 



Centrum för Välfärdsforskning 

31 

aktiviteteterna är riktade till både kvinnor och män eller enbart till kvinnor så är 
processen densamma. 

Från början var det huvudsakligen unga män som sökte sig till Idélab. Under det 
senaste året har dock tillströmningen av kvinnliga studenter respektive lärare ökat, 
vilket bl.a. är synligt i årets idétävling.36 Ökningen av kvinnor kan bl.a. bero på att 
vissa aktiviteter är riktade till kvinnor.  

Idélab versus andra aktörer 

Idélabs projektledare förordar mångfald och analogt med detta ser hon ingen 
nackdel med att nya aktörer dyker upp på etablerade arenor. ”Gamla” aktörer kan 
behöva konkurrens från uppstickare som kommer med nya friska tankar. Projekt-
ledaren tror naturligtvis på Idélabs koncept, dvs. bred satsning på djupet och 
samarbete med andra aktörer, inte minst med företag. Det senare anser hon är 
viktigt ur lärandesynpunkt. Företag och högskola/ Idélab kan lära av varann. 

Projektledaren ser flera skillnader mellan Idélab och andra aktörer, t.ex. satsningen 
på individutveckling, som hon menar att Idélab är ganska ensam om. Andra aktörer 
inriktar sig oftast enbart på affärsutveckling. En annan skillnad är att Idélab 
erbjuder en helhetslösning ”från idé till realitet”, vilket projektledaren anser skiljer 
dem från andra aktörer. 

De går mer in och gör en grej, de får marknadsöversikt, jaha varsågod, 
lycka till, eller man går dit när man vill ha ett patent, få hjälp med ett 
patent, och så hjälper de till med det och så varsågod och hej då. Istället 
för att människor får springa som jojar mellan olika instanser så får de hos 
oss från a till ö. Vi bjuder på hela resan medan andra går in och gör vissa 
delar.  

Enligt projektledaren kan vissa uppfatta Idélab som en entreprenörsutbildning men, 
säger hon, Idélab är något mycket mer. De som vänder sig till Idélab får en kunskap 
som är mycket bredare än enbart kunskap i att starta ett bolag. De får dessutom 
företagskontakter och kan ta del av Idélabs nätverk som består av företag och 
organisationer som t.ex. Vattenfall Innovation Center, Telia Business Innovation, 
Ericsson Business Innovation, ABB Future Center och Exportrådet. Vidare idé- och 
uppfinnarföreningar, konsulter samt svenska och utländska universitet. 

                                                 

36  Idétävlingen, som är en av Idélabs aktiviteter, är öppen för alla studenter, lärare och anställda på 
Mälardalens högskola. Den som deltar i tävlingen redogör för sin affärsidé och till vilken 
målgrupp den riktar sig. Vidare vilka som kan tänkas ha nytta av idén samt vilket värde 
tjänsten/produkten skapar för målgruppen. De 10 bästa idéerna går vidare till tävlingen om bästa 
affärsplan. Tre pristagare, vars idéer bedöms utvecklingsbara, får bl.a. sex månaders stöd i form 
av gratis lokaler, telefon, datorer, mentorer etc. 
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Möjligheter och hinder  

Projektledaren ser många möjligheter med Idélab, både på kort och lång sikt. I 
vilken mån möjligheterna kan realiseras beror bl.a. på projekttidens längd och 
finansiering men också på om de som bestämmer över projektets framtid 
”verkligen tror på det man satt igång”. De hinder hon ser är t.ex. att vissa, som på 
ett eller annat sätt är involverade i projektet, visar ett ljumt intresse och engage-
mang, både vad gäller hur pengarna används samt resultatet av projektverk-
samheten. Ett annat hinder är bristen på långsiktigt åtagande hos finansiärerna. 

I sin roll som ledare av Idélab har projektledaren mött både uppmuntran och 
ifrågasättanden. Vissa ser i första hand kunnigheten och förmågan att driva ett 
projekt medan andra ser bara ”tjejen” och fart och fläkt. Projektledaren har mött 
hinder i form av att inte bli tagen på allvar och ibland känt sig negligerad och 
oaccepterad. Hon har t.ex. inte blivit medräknad i sammanhang där hon utifrån sin 
position borde ha varit självklar. Att inte bli tagen på allvar innebär att tid går 
förlorad och man börjar ifrågasätta sig själv. Projektledaren tror att vissa fortfa-
rande kan tycka att det är opassande för en kvinnlig chef att ”ta sig för stora 
brösttoner”.  

Nätverk 

Som tidigare framgått är skapandet av nätverk, bestående av olika aktörer inom och 
utanför högskolan, en av Idélabs pelare. Det kan t.ex. röra sig om kvinnliga 
studenter som vill möta kvinnliga småföretagare eller kvinnor som behöver en 
mentor. Projektledaren anser att nätverk som sådana är värdelösa om det inte finns 
ett tydligt uttalat syfte med nätverket och att de som ingår i nätverket vet varför de 
är med. Nätverk måste ha en funktion och en tydlig målsättning. 

Speciellt viktigt är det, enligt projektledaren, när det gäller kvinnliga nätverk 

man måste vara rädd om människors tid och kvinnor tycker jag är ännu 
kräsnare om tiden än män, manliga chefer… Kvinnors nätverk måste 
nästan vara ännu mer genomtänkta än när man bjuder in män, faktiskt 

Särskilda insatser för kvinnor 

Projektledaren känner sig kluven när det gäller särskilda insatser för kvinnor. Å ena 
sidan anser hon att det behövs, vilket bl.a. manifesteras i Idélabs aktiviteter 
speciellt riktade mot kvinnor. Å andra sidan är hon emot att inrätta speciella 
”gräddfiler” för kvinnor eller ge kvinnor som deltar i Idélabs aktiviteter några 
förmåner. Kvinnor ska in för att de är duktiga och kompetenta och för att de har bra 
idéer och inte för något annat. Problemet är, säger hon, att 
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kvinnor ser inte alltid sina idéer som affärsidéer utan bara som idéer som 
inte duger till nånting och där har man massor att göra, men det handlar 
om attitydförändringar och att synliggöra hela den biten - få dem att inse 
att det är en affärside de har. 

Att behandla kvinnor annorlunda eller att ställa lägre krav på kvinnor som vänder 
sig till Idélab riskerar, enligt projektledaren, att kvinnors kunnande och förmåga 
ifrågasätts. Kvinnor klarar en massa grejer men får inte riktigt chansen att visa det. 
Så fort det gäller kvinnor och deras verksamheter då ska det vara hantverk och 
cafeteria etc.  

Förbättrar Idélab kvinnors situation på arbetsmarknaden? 

Projektledaren framhåller betydelsen av förebilder och hon ser sig själv som en 
förebild. Som ledare av en verksamhet, som många uppfattar som traditionellt 
manlig, kan hon ge andra unga tjejer mod att våga ”kan hon så kan jag”. Kvinnor är 
så försiktiga, säger projektledaren, därför är det viktigt att arbeta med att kvinnor 
ska våga ta för sig och bli mer kaxiga. Projektledarens förhoppning är att kvinnor, 
när de lämnar Idélab, ska våga mer men inser samtidigt att ”om man inte har det i 
sig så är det inget man ändrar på ett halvår eller ett år”.  

Sammanfattande kommentar 

De verksamheter vi studerar är fysiskt belägna i Blekinge, Skaraborg och 
Södermanland. Gemensamt för dessa verksamheter är att de syftar till att bryta 
könsuppdelningen på arbetsmarknaden. Detta angrips på olika sätt. Teknikan i 
Blekinge utgör t.ex. en arbetsmarknadspolitisk insats med speciell inriktning mot 
kvinnor.37 Insatsen sker i form av en vägledningskurs som är anpassad till den 
förändrade arbetsmarknaden i Blekinge. Teknikans företrädare ser Teknikan som 
ett redskap för att motivera kvinnor till otraditionella utbildningar eller yrken och 
därmed ge dem möjlighet att delta i den nya teknikens användning och utveckling. 

Officiellt och i massmedia beskrivs Blekinge som ett län med en stark tillväxt, 
främst inom den s.k. nya ekonomin. Internationalisering, teknisk infrastruktur, data 
och IT ses som den självklara motorn i länets utveckling. Högskolan i 
Karlskrona/Ronneby ses som spindeln i nätet.  

Den officiella bilden är dock inte entydig. Det finns en motsättning mellan de som 
ser satsningen på den nya tekniken/ekonomin som ett lyckokast och de som befarar 
                                                 

37  I Regeringens skrivelse 1999/2000:24 Jämställdhetspolitiken inför 2000-talet framhålls att flera 
goda projekt (s.k. Best practises) genomförts inom ramen för Mål 3, vilka haft en positiv 
inverkan på underrepresenterat kön. Ett av de projekt som åberopas är Teknikan 
Vägledning/rådgivning. 
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att den ytterligare kan komma att marginalisera kvinnor. Vissa bland länets kvinnor 
kritiserar den, som de anser, alltför stora satsningen på data och IT-området. 
Kritikerna menar att traditionellt kvinnliga yrken är i stort sett osynliga i den 
officiella bilden av länets arbetsmarknad och att länets beslutsfattare bortser från 
den offentliga sektorn och dess stora betydelse för kvinnors sysselsättning. Manlig 
dominans och manliga värderingar styr utvecklingen av länet (Andersson & 
Rosenqvist 1998).  

De studerade tre verksamheterna fokuserar olika målgrupper. För att få delta i 
Teknikans vägledningskurs krävs treårig gymnasieutbildning, som inte är tekniskt 
eller naturvetenskapligt inriktad, samt nyfikenhet av och intresse för teknik. Idélab 
vänder sig huvudsakligen till kvinnor (och män) som genomgår en 
högskoleutbildning eller som verkar inom högskolan. Inom IUC:s ram förekommer 
varierande verksamheter, varav några vänder sig enbart till kvinnor. Vissa av dem 
kräver behörighet för högskolestudier (t.ex. innovatörsutbildningen) medan andra 
vänder sig till alla kvinnor. 

Både IUC:s och Idélabs projektledare ser sig själva som förebilder både vad gäller 
att bryta traditionella yrkesval samt att vara kvinna och ledare för verksamheter 
som traditionellt betraktas som manliga. Vid ett seminarium anordnat av Nutek 
med rubriken ”Kvinnor är innovatörer - och fler kan bli det” framhölls bl.a. att 
kvinnor som väljer otraditionella yrken behöver förebilder samt att kvinnor är 
dåliga på att värdera sina idéer som affärsidéer.38 Kvinnor löser problem som de 
möter i arbetslivet eller i hemmet utan att tänka på att det är en idé som kan ge 
ekonomisk utdelning.  

IUC:s och Idélabs projektledare uttrycker tillfredsställelse över den goda samverkan 
de etablerat mellan den verksamhet de leder och andra aktörer både inom den 
offentliga och privata sektorn. Idélab framhåller bl.a. lärandeaspekten, t.ex. att 
Idélab och företag kan lära av varann och ha nytta av varandras nätverk. IUC:s 
projektledare framhåller det goda samarbetet med industrin, som bl.a. underlättar 
möjligheten till praktikplatser för kvinnor som deltar i IUC:s aktiviteter. Teknikans 
ambition att bygga nätverk och etablera kontakter med yrkesverksamma kvinnor 
inom tekniska områden var, enligt Ekelin (2000), mindre framgångsrik på grund av 
brist på tid och intresse, misstro och t.o.m. motstånd från arbetsgivare, 
arbetskollegor och omgivning. 

                                                 

38  Kvinnor Kan mässan, Luleå 2000 
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5. Europeiska socialfonden 

De sysselsättningsprojekt som tidigare berörts har ofta tillkommit inom ramen för 
en av EU:s strukturfonder, nämligen Europeiska socialfondens (ESF) mål 3. Det 
finns därför skäl att belysa följande frågor: Vad innebär Europeiska socialfonden 
och dess olika mål? Hur organiseras ESF, mål 3, på olika nivåer? Hur tillämpas 
ESF, mål 3 regionalt och lokalt? Hur samordnas ESF med den europeiska och 
nationella sysselsättningsstrategin?  

Europeiska socialfonden i Sverige 

Medlen i strukturfonderna används i huvudsak till att finansiera olika s.k. mål.39 
Europeiska socialfonden (ESF) i Sverige innefattar mål 3 och 4 (hela landet), mål 
2, 5b och 6 (geografiskt avgränsade) samt gemenskapsinitiativen Employment och 
Adapt (i samarbete mellan tre EU-länder).  

Ca hälften av ESF:s medel, programperioden 1995-1999, avser sysselsättnings-
möjligheter för ungdomar, långtidsarbetslösa och andra grupper som riskerar att 
utestängas från arbetsmarknaden (mål 3). En fjärdedel av ESF:s medel avser 
träning för nya anställningskrav för de som redan har en anställning (mål 4). 
Återstående medel avser regioner som präglas av industriell tillbakagång (mål 2), 
utveckling av landsbygdsområden (mål 5b) och stöd till glest befolkade regioner 
(mål 6).40 

I ett jämställdhetsperspektiv syftar Europeiska socialfonden (ESF) till att dels öka 
kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, dels minska könssegregeringen på 
arbetsmarknaden. Målprogrammen, mål 3 och 4, ska ge ett mervärde till den 
nationella arbetsmarknadspolitiken, t.ex. nya metoder, arbetssätt, organisatoriska 
lösningar och nya aktörer/anordnare (Skr. 1999/2000:24). 

Mål 3 - inriktning och organisation 

Mål 3 är, programperioden 1995-1999, inriktat på att stödja personer som är 
arbetslösa. I programdokumentet betonas metodutveckling och jämställdhet (AMS 
1997, s. 10): 

                                                 

39  Vissa målområden berör flera fonder: mål 2 - regionalfonden och socialfonden, mål 3 - 
socialfonden, mål 4 - socialfonden, mål 5a - jordbruksfonden och fiskefonden, mål 5b - 
regionalfonden, socialfonden och jordbruksfonden, mål 6 - regionalfonden, socialfonden, 
jordbruksfonden och fiskefonden (AMS 1997). 

40  Se http://europa.eu.int/comm/dg05/esf/en/public/leafs/sw-sw.htm 
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De (projekten) ska ligga i linje med den gällande arbetsmarknadspolitiken, 
men ändå tydligt kunna särskiljas från denna. Mål 3 ska tillföra extra 
resurser för nyskapande verksamhet och metodutveckling. 

Jämställdhet mellan män och kvinnor ska löpa som en röd tråd i projekten. 
Det handlar till exempel om att ge stöd till kvinnor som startar eget företag 
och unga kvinnor som väljer traditionellt manliga yrken. 

På nationell nivå finns en övervakningskommitté för mål 3, med representanter för 
statliga och andra organ samt Europeiska kommissionen. Arbetsmarknadsstyrelsen 
(AMS) är fondansvarig för mål 3 och AMS Ekonomitjänster svarar för 
utbetalningar. Beslutsorganisationen är decentraliserad. Beslut om medel till mål 3-
projekt fattas av länsarbetsnämnden i samverkan med en regional kommitté.41 

Mål 3-projekt  

I arbetsmarknadsverkets åtgärdssystem har, från juli 1995 till 1 februari 1999, 
1.654 projekt beslutats och registrerats. Sammanlagt har 143.231 personer deltagit i 
något av projekten. Under samma period har 87 projekt registrerats i Södermanland 
och 4.305 personer har deltagit i något av projekten, varav 2.334 kvinnor. Av 
projekten vänder sig huvuddelen till målgruppen långtidsarbetslösa, 52 procent i 
hela landet och 61 procent i Södermanland.  

Resultatuppföljningen avser de totalt 122.832 deltagare som avslutat ett mål 3-
projekt före den 1 november 1998. Av alla som lämnat ett mål 3-projekt har 21 
procent fått arbete inom 3 månader, dvs. riksgenomsnittet uppgår till 21 procent. 
Motsvarande andel för Södermanland uppgår till 22 procent 
(Arbetsmarknadsstyrelsen1999). 

Mål 3 i Södermanland  

I varje län finns en, i vissa fall flera, EU-samordnare på länsarbetsnämnden. EU-
samordnaren, och hans medarbetare, i Södermanland har intervjuats om den 
regionala organisationen och tillämpningen av mål 3 under den första program-
perioden. 

                                                 

41  För mål 4 har Svenska EU Programkontoret utsett regionala samordnare i varje län som fattar 
beslut med stöd av ett regionalt partnerskap. För de geografiska målen finns regionala 
beslutsgrupper. 
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Regional organisation 

Hanteringen av ansökningar om projektmedel ur ESF, mål 3, i Södermanlands län 
ser ut som följer.42 

Inkommen handling Länsarbetsnämnden Registrering 
 

Kontroll att ansökan 
formellt är korrekt 

EU-samordnaren  

Kommunvis priorite-
ring av projekt 

Lokala kommittén Bedömer det aktuella projektet 
mot bakgrund av lokala behov 
på arbetsmarknaden och priori-
terar mot andra aktuella åtgärder 
samt övriga projekt. 

Länsvis prioritering 
av projekt 

Regionala kommittén Bedömer projekten mot bak-
grund av hur pass innovativa de 
kan anses vara samt prioriterar 
p.g.a detta och mot bakgrund av 
underrepresenterade grupper i 
länet. Mål 3-kommittén rekom-
menderar till beslut de projekt 
de anser ska beviljas. Kom-
mittén förslår på motsvarande 
sätt avslag för projekt som ej 
anses svara upp mot kraven på 
EU-projekt. 
 

Den lokala och regionala kommittén utgör beredande organ. Beslut om EU-projekt 
fattas av länsarbetsdirektören (projekt vars EU-del omfattar mindre än 3.000.000:- 
per kalenderår) eller länsarbetsnämndens styrelse (övriga projekt samt de projekt 
där länsarbetsdirektören och mål 3-kommittén har skilda uppfattningar). 

Första programperioden  

Enligt EU-samordnaren började Europeiska socialfondens (ESF) mål 3 att tillämpas 
i Södermanland 1996. Sverige gick med i EU 1/1 1995. Förhandlingarna om mål 3, 
som började i maj 1995 och pågick till 6 december 1995, mynnade ut i det samlade 
programdokumentet (SPD). Nyåret 1996, dvs. ett år senare, fick länsarbetsnämnden 
(LAN) i Södermanland ansökningshandlingar. LAN har haft fasta ansökningstider; 
1 februari, 1 juni och 1 oktober. De första besluten togs 22 mars 1996. 
                                                 

42  Skriftlig information från EU-samordnaren i Södermanland. 
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Tillämpning av Europeiska socialfondens mål 3 

LAN annonserar regelbundet inför varje söktillfälle i fyra tidningar i länet; 
Eskilstuna Kurinen, Folket, Katrineholms Kuriren och Sörmlands Nyheter. Vid 
varje ansökningstillfälle har mellan 20 och 30 ansökningar inkommit. Ansök-
ningarna kräver, enligt EU-samordnaren, mycket kommunikation, bl.a. på grund av 
att blanketterna ofta inte är korrekt ifyllda.  

Mål 3 handlar om att hitta metoder för att hjälpa arbetslösa människor. I det 
samlade programdokumentet, SPD, finns målgrupper och insatser specificerat. 
Målgrupper är långtidsarbetslösa, arbetslösa ungdomar mellan 17 och 24 år, arbets-
handikappade och invandrare.43 Insatserna är preciserade till kompetensutveckling, 
vägledning och rådgivning, aktivitetscenter (datortek) och starta eget.  

Även hur resurser ska fördelas mellan olika målgrupper och insatser finns angivet i 
SPD. LAN har fått instruktioner om att den sociala ekonomin, kooperationer, 
bygdeföreningar etc., ska gynnas. Det finns då viss möjlighet att balansera 
fördelningen genom att i annonseringen ange att goda projektansökningar avseende 
social ekonomi prioriteras. Generellt sett är kommuner och arbetsförmedlingar 
oftast projektanordnare. Enligt EU-samordnaren kan den sociala ekonomin, t.ex. 
små bygdeföreningar, drabbas av regelverket: ”Man får inga förskott från EU, utan 
man får pengar månaden efter man har haft utgiften.” Att tvingas ligga ute med 
pengar kan hämma mindre anordnare.  

I mål 3-projekt utgör EU-medel 45 procent och offentlig medfinansiering 55 
procent. Statliga och offentliga medel är oftast försörjning till projektdeltagare, dvs. 
utbildningsbidrag, vilket måste tillstyrkas av förmedlingschefen i varje kommun. 

Kriterier för bedömning 

Projektförslagen bedöms efter kriterierna bra metodik och nyskapande. Även 
prisvärdigheten bedöms. Vad som är nyskapande, menar EU-samordnaren, är inte 
alltid lätt att avgöra. EU-samordnaren hänvisar vidare till att jämställdhet ska löpa 
som en röd tråd genom alla EU-projekt. Av projekten i länet uppskattas 40 procent 
syfta till att bryta traditionella könsrollsmönster på arbetsmarknaden. 

Principiella utgångspunkter är dels att goda projekt ska föras över i reguljär 
verksamhet och dels att det är tillåtet att misslyckas med projekt. Det får inte vara 
några oegentligheter, säger EU-samordnaren, men man får misslyckas, annars vågar 
man ingenting. Ett dilemma är att projekten är tidsbegränsade och ”inte får gå över 
i verksamhet”. Bra projekt, säger EU-samordnaren, kan inte pågå år ut och år in 

                                                 

43  Till att börja med avsågs invandrare i storstadslänen, men den 1/1 1998 vidgades målgruppen till 
invandrare i hela landet.  
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utan ska föras över i reguljär verksamhet. Problemet är att det oftast saknas pengar 
för att föra över bra projekt i ordinarie verksamhet.  

Hur skiljer sig då insatserna i mål 3 från ordinarie insatser inom arbets-
marknadspolitiken? Enligt EU-samordnaren ska insatserna vara ”lite extra som man 
inte mäktar i den reguljära verksamheten”. Många projekt får avslag på grund av att 
det är ordinarie arbetsförmedlingsverksamhet. Det kan t.ex. gälla renodlade utbild-
ningar, som vid behov kan upphandlas av förmedlingarna. Arbetsförmedlingschefer 
bedömer projektförslagen utifrån behov, sökande och åtgärder.  

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljningar sker genom besök och en speciell lista (uppföljningsmall) med exakt 
samma frågor som ställs i uppföljningar från Bryssel. Det är i stort sett en koll på 
att projektet har utformats som det är beviljat i ansökan. EU-samordnaren 
framhåller vidare vikten av att EU-projekt syns. 

I och med att man har ett projekt och det beviljas mål 3-medel, så är man 
skyldig att synliggöra, det är ”Brysselsvenska”, man ska synliggöra sitt 
projekt. Det gäller att se till så man kommer i lokaltidningar, och vi har ju 
en massa affischer och skyltar ”här pågår mål 3-projekt”.  

Mål 3-projektens kalkyler får, enligt EU-samordnaren, inte ändras. Revisorerna är 
väldigt noga med att man inte flyttar mellan posterna. Har projektet t.ex. budgeterat 
en viss summa för konferenser får pengarna inte användas till något annat. 
Projektledarna lämnar en slutrapport, där genomförande och resultat redovisas. För 
varje projekt finns en ärendeakt, där all dokumentation läggs in. 

Vidare återger EU-samordnaren statistiska resultat för Södermanland. Av alla som 
skrivits ut från ett mål 3-projekt i Södermanland var 36 procent i arbete eller 
utbildning inom 3 månader. Riksgenomsnittet uppgår till 38 procent. EU-sam-
ordnaren påpekar att resultaten skiftar med konjunkturen. Ett problem de senaste 
åren har varit att det är svårt att få deltagare till projekt. En del projekt har slutat i 
förtid på grund av att de inte fick deltagare.  

Ny organisation 

Europeiska socialfondens mål 3 ingår under programperioden 2000 - 2006 i en ny 
organisation. I nya mål 3 ingår gamla mål 3 med inriktning på arbetslösa och gamla 
mål 4 med inriktning på kompetensutveckling. Det nybildade ESF-rådet har en chef 
för riket och en chef för varje län. Regionala kommittéer ersätts av partnerskap.  

I Södermanland består partnerskapet av den tidigare mål 3-kommittén och mål 4-
partnerskapet. EU-samordnarens bedömning är att den nya organisationen möjligen 
kommer igång före sommaren. Det blir således ett uppehåll, eftersom inga 
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ansökningshandlingar finns att skicka i nuläget (dvs. vid intervjutillfället i februari 
2000). 

Av intervjun framgår att gamla mål 3 och 4 inte har varit eniga i diskussionen om 
nya mål 3:  

Då var det en företagare som sa så här: Alla pengarna ska gå till företagen 
och det ska vara så lätt som möjligt. Man ska bara kunna lyfta telefonluren 
och sen ska pengarna komma. - Vem vill inte ha det så? Gamla mål 4-
sidan, dom tycker t.ex. det är för mycket typ AMS-åtgärder; det här att 
hjälpa handikappade och marginaliserade grupper. Handikapporganisa-
tionerna var ju med, dom försökte spjärna mot, men dom är ju oftast 
välartade och uttrycker sig lite försynt, medan företagarna kan ta för sig.  

Enligt EU-samordnaren kan en möjlighet att kombinera målgrupperna i nya mål 3 
vara ”jobbrotation”, som i detta sammanhang innebär att anställda som kompetens-
utvecklas ersätts av arbetslösa.44 

Exempel på ”goda projekt” 

I Södermanland har 107 projekt beviljats stöd från Europeiska socialfonden, mål 3, 
under första programperioden. EU-samordnaren ombads vid intervjun att ge några 
exempel på ”goda projekt”. Det finns, säger EU-samordnaren, flera ”goda projekt” 
och de som spontant åberopades redovisas kortfattat. Uppgifter om projektens 
anordnare, syfte, samarbetspartner, målgrupp och åtgärd har hämtats från LAN:s 
projektförteckning (99-12-14).  

Ett av de åberopade projekten, Kompat, har presenterats på ”Employment Week” i 
Bryssel. Projektet har bedrivits i två steg. Ett första steg innefattar att kartlägga och 
bearbeta dels byrålådeidéer och dels patentverkets allmänt tillgängliga patent i syfte 
att börja bygga en produktidébank, som kan leda till nyföretagande eller produktion 
i redan befintliga företag. Projektets andra steg syftar till kompetensutveckling i 
patentkunskap och att utveckla nya metoder, som underlättar att erhålla arbete samt 
leder till att det lokala näringslivet erhåller produkt- och tjänsteidéer.  

Anordnare: Strängnäs kommun 
Samarbetspartner: Arbetsförmedlingen Strängnäs 
Målgrupp: Långtidsarbetslösa, varav 50% kvinnor 
Åtgärd: Kompetensutveckling 

                                                 

44  EU-samordnaren påpekar att begreppet jobbrotation sedan tidigare även har innebörden att byta 
arbetsuppgifter för att undvika förslitningsskador. 
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Projektet Ekotek är inriktat på miljöfrågor. Syftet är att utveckla ett utbildnings-
paket som konkretiserar Agenda 21-arbetet och innehåller teori varvad med 
praktiskt inriktat projektarbete i det privata näringslivet och offentlig verksamhet. 

Anordnare: Strängnäs kommun 
Samarbetspartner: Agenda 21-sekretariatet Strängnäs kommun, Avfallsenheten, 
SEVAB, arbetsförmedlingen 
Målgrupp: Långtidsarbetslösa ungdomar 
Åtgärd: Kompetensutveckling 

Rademacherprojektet syftar till att minska arbetslösheten bland invandrare; att 
utbilda välutbildade invandrare, så att de kan dra nytta av sin kulturkompetens och 
bakgrund. 

Anordnare: Eskilstuna kommun 
Samarbetspartner: Arbetsförmedlingen, länsstyrelsen, Företagarna/Fabriksföre-
ningen, kommunens näringslivsenhet 
Målgrupp: Välutbildade invandrare, som är långtidsarbetslösa. 
Åtgärd: Kompetensutveckling 

Projektet Kom igång syftar till att genom ett brett samarbete mellan arbetsförmed-
ling, kommun, försäkringskassa och utbildningsanordnare skapa nya förutsättningar 
för personer med föråldrad eller bristfällig utbildning/kompetens. 

Anordnare: Strängnäs kommun 
Samarbetspartner: Strängnäs Kommun, försäkringskassa, arbetsförmedling 
Målgrupp: Långtidsinskrivna vid Af, ungdomar med bristfällig utbildning, 
handikappade, sjukskrivna och personer aktuella vid socialförvaltningen 
Åtgärd: Utbildning/kompetensutveckling 

Ett projekt i två omgångar, Det stora steget före arbete respektive Kunskap för 
framtiden, har anordnats av stiftelsen NK-villan, som ingår i Fountain House-
rörelsen.45 I ett första skede syftar projektet till att stärka medlemmarnas 
självförtroende och få hjälp till ett annorlunda socialt liv som komplement till NK-
villans gemenskap. I nästa skede är syftet att inventera medlemmarnas brister i 
grundläggande kunskaper samt att åtgärda dessa brister på ett mycket individ-
anpassat sätt. 

Anordnare: Stiftelsen NK-villan 
Samarbetspartner: - 
Målgrupp: Långtidsarbetslösa och arbetshandikappade, som varit i kontakt med 
prykiatrin och som är medlemmar i NK-villan 
Åtgärd: Rådgivning och vägledning 
                                                 

45  Fountain House; dagverksamhet för människor som är utskrivna från mentalsjukhus eller 
psykiatriska kliniker. 
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Europeiska kommissionens perspektiv 

Under ett studiebesök vid Europeiska kommissionen, DG Sysselsättning och 
socialpolitik, i Bryssel fick vi tillfälle att inhämta information och ställa frågor till 
några tjänstemän om deras perspektiv på sysselsättning, Europeiska socialfonden 
och jämställdhet. Följande avsnitt bygger främst på en intervju med en Nationell 
Expert (i fortsättningen benämnd NE). I kommissionen arbetar NE i huvudsak med 
frågor som är relaterade till Sverige, bl.a. avseende den europeiska sysselsättnings-
strategin och Europeiska socialfonden.  

Den europeiska sysselsättningsstrategin och nationella handlingsplaner 

Europeiska rådets möte i Luxemburg hösten 1997 antog riktlinjer för 
medlemsstaternas sysselsättningspolitik 1998, vilket NE ser som en politisk strategi 
för att minska arbetslösheten och öka sysselsättningsgraden i medlemsstaterna. Den 
europeiska sysselsättningsstrategins riktlinjer avser fyra områden (pelare): anställ-
barhet, företagaranda, anpassningsförmåga och jämställdhet.46  

Medlemsstaterna uppmanas att årligen överlämna en nationell handlingsplan för 
sysselsättning till kommissionen. I handlingsplanen ska redovisas hur EU:s rikt-
linjer för sysselsättning omsätts i nationella åtgärder, dvs. medlemsstaterna ska 
redovisa sina prioriteringar inom de olika pelarna. Exempelvis: Vad görs inom 
området (pelaren) anställbarhet för att förhindra långtidsarbetslöshet, integrera 
svaga grupper på arbetsmarknaden etc. Vad görs inom området (pelaren) 
jämställdhet för att ”mainstreama” alla insatser, öka andelen kvinnor som får del av 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder etc.  

De nationella handlingsplaner som lämnas in till kommissionen resulterar bl.a. i 
rekommendationer inom sysselsättningsområdet till medlemsstaterna. Sverige 
tilldelades en rekommendation inom skatteområdet och en inom jämställdhets-
området 1999. Inom jämställdhetsområdet var rekommendationen att undersöka 
eller försöka hitta möjlighet att minska könssegregationen på arbetsmarknaden.  

                                                 

46  Den europeiska sysselsättningsstrategin tillkom vid Europeiska rådets möte i Amsterdam i juni 
1997. En särskild avdelning om sysselsättning infördes i Amsterdamfördraget. Rådet ska årligen 
fastställa riktlinjer för sysselsättningen. Medlemsländerna ska årligen överlämna en nationell 
handlingsplan för sysselsättning mot bakgrund av riktlinjerna. Europeiska rådets möte i 
Luxemburg i november 1997 antog riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik för 
1998. Riktlinjerna avser fyra områden (pelare): att förbättra anställbarheten, att utveckla 
företagarandan, att uppmuntra företagens och de anställdas anpassningsförmåga och att stärka 
jämställdhetspolitiken (SOU 1999:107). 
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Europeiska socialfonden  

Den europeiska sysselsättningsstrategin är, enligt NE, en politisk strategi som 
egentligen inte innehåller några finansiella resurser. I den nya strukturfonds-
perioden, 2000-2006, kopplas den europeiska sysselsättningsstrategin och Euro-
peiska socialfonden väldigt nära varandra. Enligt NE ser man då Europeiska social-
fonden som det finansiella instrumentet för att kunna implementera själva 
sysselsättningsstrategin. 

Europeiska socialfonden ska således användas för att genomföra den europeiska 
sysselsättningsstrategin via nationella handlingsplaner för sysselsättning. Det 
innebär bl.a. att rekommendationerna inom sysselsättningsområdet till medlems-
staterna kopplas till Europeiska socialfonden. I förhandlingarna, när det gäller nya 
mål 3-programmet, vill t.ex. kommissionen se en tydlig koppling till vad man avser 
att göra i Sverige för att minska både den horisontella och vertikala köns-
segregationen på arbetsmarknaden. 

Enligt NE förväntas nationella handlingsplaner för sysselsättning överensstämma 
med inriktningen på projekt som finansieras med medel från Europeiska 
socialfonden. I den svenska handlingsplanen för sysselsättning 1999 behandlades 
t.ex. Europeiska socialfonden genom att, under respektive pelare, ge en beskrivning 
av goda projekt.47  

Vad betyder då Europeiska socialfonden i arbetet med att minska arbetslösheten, 
öka sysselsättningsgraden och öka jämställdheten i Sverige? NE framhåller att hans 
svar är en ”rent personlig tolkning”,  

Självklart är det också beroende på vad man har för typ av aktiv 
arbetsmarknadspolitik i utgångsläget i respektive medlemsstat. Tittar man 
i Sverige, som traditionellt då har haft ganska mycket resurser till just en 
aktiv arbetsmarknadspolitik, så utgör ju socialfondsmedlen en liten del av 
de här medlen, ungefär 3 procent av medlen kan man nog säga, av den 
aktiva arbetsmarknadspolitiken i Sverige.  

Mervärdet av socialfondsmedel för Sveriges del, menar NE, finns i innovativa 
åtgärder. 

Nya mål 3-programmet 

Varje medlemsstat presenterar en plan avseende nya mål 3 för kommissionen. 
Förhandlingar förs sedan om innehållet, dvs. varför en viss strategi har valts, t.ex. 
att satsa pengar på långtidsarbetslösa eller kompetensutveckling. Kommissionen 

                                                 

47  Se Sveriges handlingsplan för sysselsättning, Maj 1999 
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vill se en bakgrundsbeskrivning som stämmer överens med den satsning som valts. 
Har en medlemsstat t.ex. haft mindre framgång i att förhindra långtidsarbetslöshet 
vill man från kommissionens sida se en tydlig koppling till att satsa resurser på det.  

För programperioden 2000-2006 har fem politikområden fastställts för Europeiska 
socialfonden.48 Ett enkelt sätt att se på det hela, menar NE, hade varit att ha 20 
procent på varje politikområde. Men fördelningen varierar mellan medlemsstaterna. 
Ingen annan medlemsstat, vad NE känner till, har lagt så mycket resurser på 
kompetensutveckling som Sverige (ca 40%).  

Under nästkommande programperiod ska en halvtidsutvärdering genomföras 2003. 
Sverige har avsatt 4 procent av medlen i en reserv som, baserat på halvtids-
utvärderingen, ska användas till lyckade projekt. Vidare ska en årlig rapport skickas 
till kommissionen med uppgifter om hur mycket pengar som använts till olika 
insatser, hur många som deltagit, resultat som uppnåtts inom ett halvår efter att 
själva åtgärden har avslutats m.m. I Sverige har bildats ett nytt råd, ESF-rådet, som 
ska initiera utvärderingarna. Det finns även en ny regional struktur med regionala 
partnerskap. 

På frågan hur goda projekt ska integreras i ordinarie verksamhet ger NE ett 
svävande svar. Han menar att det är ganska mycket upp till varje medlemsstat och 
till hur mycket man redan idag spenderar på arbetsmarknadspolitik eller kom-
petensutveckling. Men givetvis kan man försöka integrera en bra åtgärd i ordinarie 
verksamhet. 

NE kommer att titta på hur insamlingen av data har skett under föregående period 
och hur man vill att det ska ske under nästkommande period. Enligt NE har 
datainsamlingen, kvantitativa data på vilka som har deltagit etc., tydligen inte alltid 
varit så lyckad. 

Övergripande ser NE kompetensutveckling, eller själva tanken bakom den, som det 
som Europeiska socialfondens nya mål 3 kan tillföra den svenska arbetsmarknaden. 
Han pekar på att jobbrotation i det nya förslaget är utformat som kompetens-
utveckling för anställda, där arbetslösa går in och täcker upp under tiden anställda 
kompetensutvecklas.  

Sammanfattande kommentar  

Metodutveckling för att hjälpa arbetslösa till anställning äger ofta rum inom ramen 
för Europeiska socialfonden (ESF), mål 3, som omfattar hela landet. I Sverige avser 
ca hälften av ESF:s medel, programperioden 1995-1999, mål 3. I program-
                                                 

48  Socialfondens fem politikområden motsvarar nästan exakt huvudlinjerna i den europeiska 
sysselsättningsstrategin (SOU 1999:107). 



Centrum för Välfärdsforskning 

45 

dokumentet betonas att jämställdhet ska löpa som en röd tråd i projekten. Det 
handlar bl.a. om att öka kvinnors sysselsättning, öka kvinnors företagande och bryta 
den könsuppdelade arbetsmarknaden. 

Organisationen av mål 3 innefattar en nationell övervakningskommitté samt 
regionala och lokala kommittéer. Länsarbetsnämnden i samverkan med en regional 
kommitté fattar beslut om medel till mål 3-projekt. I varje län finns minst en EU-
samordnare på länsarbetsnämnden. 

I Södermanland har 107 projekt beviljats stöd från Europeiska socialfonden, mål 3, 
under den första programperioden. Målgrupper och insatser är specificerade i det 
samlade programdokumentet (SPD). Generellt sett är kommuner och arbets-
förmedlingar oftast projektanordnare. Den sociala ekonomin, kooperationer, bygde-
föreningar etc., kan antas missgynnas av regelsystemet. 

En principiell utgångspunkt är att goda projekt ska föras över i reguljär verksamhet. 
I realiteten saknas oftast pengar för att integrera projekten i ordinarie verksamhet. 
Insatserna i mål 3 skiljer sig från ordinarie insatser inom arbetsmarknadspolitiken, 
främst genom att vara profilerade på metodutveckling och nyskapande. Känneteck-
nande för EU-projekt är även, enligt direktiv från kommissionen, ”synliggörandet”. 
Det kan handla om press, affischer och skyltar att ”här pågår ett mål 3-projekt”.  

Resultaten för mål 3-projekt i Södermanland överensstämmer på det hela taget med 
riksgenomsnittet. De senaste åren har det funnits svårigheter att rekrytera 
projektdeltagare, vilket sammanhänger med den förbättrade konjunkturen.  

Europeiska socialfondens mål 3 ingår under nästa programperiod, 2000-2006, i en 
ny organisation. I nya mål 3 ingår gamla mål 3 och mål 4. I diskussionen om nya 
mål 3 finns motsättningar såtillvida att gamla mål 4 vill satsa mer resurser på kom-
petensutveckling av anställda medan gamla mål 3 vill satsa mer på marginaliserade 
grupper. Åtgärden jobbrotation, dvs. att anställda som kompetensutvecklas ersätts 
av arbetslösa, kan vara ett sätt att kombinera målgrupperna.  

Den europeiska sysselsättningsstrategin är en politisk strategi som inte innehåller 
några finansiella resurser. I den nya strukturfondsperioden ser man socialfonden 
som det finansiella instrumentet för att kunna implementera sysselsättnings-
strategin.  

Medlemsstaterna uppmanas att årligen lämna in handlingsplaner för sysselsättning, 
vilka kommissionen granskar och utfärdar rekommendationer. Sverige har fått en 
rekommendation inom jämställdhetsområdet, nämligen att minska könssegrega-
tionen på arbetsmarknaden.  
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6. Avslutande diskussion  

I denna avslutande diskussion är avsikten att problematisera metodutveckling, dess 
möjligheter och begränsningar. Metodutveckling i enskilda projekt måste ses i ett 
vidare sammanhang och vi inleder därför med att ge en kort beskrivning av 
problemområdet.  

Under 1960-talet började kvinnorna förvärvsarbeta i allt större omfattning. Det är 
också under denna tid som ”det där med kvinnor blir ett uttalat problem” (Hirdman 
1998, s. 401).49 Under hemmafruepoken, så länge kvinnorna inte fanns på arbets-
marknaden i någon större omfattning, betraktades t.ex. könssegregering inte som 
något egentligt problem och därför fanns inte heller några lösningar.  

Könssegregeringen på den svenska arbetsmarknaden är väl dokumenterad (Nermo 
1999, SOU 1998:6). Arbetsmarknaden är både horisontellt och vertikalt segregerad. 
Horisontell segregering innebär att fördelningen av kvinnor och män mellan 
sektorer och yrken är olika. Kvinnornas största yrkesområde är hälso- och 
sjukvårdsarbete och socialt arbete medan männens motsvarighet är tillverknings-
arbete. Vertikal segregering innebär att fördelningen av kvinnor och män på olika 
positioner inom sektorer och yrken är ojämn. I Kvinnomaktutredningen konstateras 
t.ex. att tre av fyra chefer är män (SOU 1998:6). Denna samtidiga segregering och 
hierarkisering av könen brukar benämnas könsordning eller genussystem. 

Det finns olika förklaringar till könssegregeringen på arbetsmarknaden. En vanlig 
förklaring är att kvinnors ansvar för hem och barn begränsar deras möjligheter till 
yrkesliv och karriär. Att hänvisa till förhållanden i familjen är dock inte tillräckligt 
för att förklara könssegregeringen i arbetslivet. En annan och kanske viktigare 
förklaringsgrund är könsstrukturen i arbetslivet, som kännetecknas av att ge män 
som grupp större tillgång till resurser, status och makt än kvinnor.  

Vad som betraktas som ”kvinnojobb” respektive ”mansjobb” varierar både 
historiskt och mellan kulturer. Även i yrken och branscher som tidigare inte funnits 
pågår könssegregerande processer (Ahrne m.fl. 1996). Det är t.ex. få kvinnor som 
arbetar i företag som sysslar med IT (SOU 2000:31). Utifrån ett genusperspektiv är 
könssegregeringen i arbetslivet, dvs. vad som betraktas som manliga och kvinnliga 
arbetsuppgifter, socialt bestämt och möjligt att förändra.  

I det följande diskuteras metodutveckling, dess möjligheter och begränsningar, för 
att förstärka kvinnors situation på arbetsmarknaden. Vi inleder med en mer allmän 
                                                 

49  På LO:s dagordning fanns dock frågan om likalön, även om den kom sist: ”och så några ord i 
kvinnolönefrågan. Den är då sannerligen inte lätt att lösa. Men vi får lov att göra det i alla fall. 
Även om det är besvärligt. Det kunde inte hjälpas. Rättvisan krävde sitt.” (Hirdman 1998, s. 
401).  
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diskussion om metodutveckling, som bedrivs inom ramen för Europeiska 
socialfonden. Därefter diskuteras metodutveckling inom vissa verksamheter som 
syftar till att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden och slutligen relateras 
diskussionen till lokala resurscentra för kvinnor.  

Europeiska kommissionens rekommendationer inom sysselsättningsområdet till 
medlemsstaterna kopplas till Europeiska socialfonden. Sverige har fått en 
rekommendation inom jäm- ställdhetsområdet, nämligen att minska den 
horisontella och vertikala könssegregeringen på arbetsmarknaden. Europeiska 
socialfondens medel motsvarar dock endast ca 3 procent av den nationella 
arbetsmarknadspolitiken, men genom att projekten har givits en särskild profil, 
metodutveckling och nyskapande, kan de ändå bidra till att minska könssegrege-
ringen. Av våra intervjuer framgår också att EU-projekt skiljer sig från ordinarie 
arbetsmarknadspolitiska insatser och ger möjlighet till otraditionella insatser och 
arbetssätt.  

En förutsättning för att påverka befintliga strukturer är att den metodutveckling 
som bedrivs inom projekten integreras i ordinarie verksamhet. Ett generellt 
problem är dock att ”goda projekt” sällan integreras. Det saknas, på samtliga 
nivåer, strategier för hur metodutveckling ska implementeras. En sådan strategi 
måste ingå redan i planeringen av ett projekt. Ett annat problem är att 
datainsamlingen i enskilda projekt ofta är bristfällig (jfr Axelsson m.fl. 1999, 
Euroforecast 1999). 

De verksamheter vi studerat, Industriellt utvecklingscentrum (IUC) i Skaraborg, 
Teknikan i Blekinge och Idélab vid Mälardalens högskola i Södermanland, har en 
gemensam nämnare, nämligen att verka för att kvinnor ska välja otraditionella 
yrken eller utbildningar i högre grad än vad som sker idag. Men verksamheterna 
skiljer sig också åt, bl.a. när det gäller organisatorisk ram och målgrupper.  

Vid IUC förekommer insatser som riktas till kvinnor (Resurscentrum för kvinnor, 
utbildning av kvinnliga innovatörer etc.) inom ramen för den ordinarie 
könsblandade verksamheten. Även vid Idélab kan kvinnor ta del av vissa riktade 
insatser. Teknikan är en vägledningskurs, enbart riktad till kvinnor, inom ramen för 
Arbetsmarknadsverkets brytprojekt. I sin ordinarie verksamhet har IUC och Idélab 
en direkt koppling till näringslivet, vilket inte är fallet med Teknikan. Av 
intervjuerna framgår att den samverkan med aktörer inom privat och offentlig 
sektor som finns inbyggd i IUC:s och Idélabs ordinarie verksamhet kommer 
kvinnorna till del, t.ex. i form av nätverk, praktikplatser och mentorskap.  

Teknikans och IUC:s processinriktade metodik har visat sig vara ett bra sätt för 
kvinnor att få en inblick i teknikens värld. Deras insatser innebär ofta att kvinnor 
bejakar sitt tekniska intresse och utgör därmed en rekryteringsbas till tekniska 
yrken eller utbildningar. Vid IUC fungerar t.ex. Resurscentrum för kvinnor som en 
rekryteringsbas till IUC:s innovatörsutbildning för kvinnor. Teknikans väglednings-
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kurs kan betraktas som en förberedelse eller ett mellanled till vidare teknisk yrkes- 
eller högskoleutbildning.  

Kvinnliga förebilder utgör en viktig aspekt när det gäller att bryta den köns-
segregerade arbetsmarknaden. Ledarna för IUC och Idélab ser sig själva som 
förebilder, dels som ledare för traditionellt manliga verksamheter och dels vad 
gäller att bryta traditionella yrkesval. 

Resurscentra är en projektbaserad verksamhet i form av särskilda insatser för 
kvinnor. Arbetsförmedlingen är en viktig samarbetspartner för resurscentra. Av 
intervjuerna framgår att Af-cheferna anser att särskilda insatser för kvinnor ibland 
kan vara motiverat, även om de generellt sett förordar ”mainstreaming”. Analogt 
med denna inställning ser också Af-cheferna integrering av resurscentra i ordinarie 
verksamhet som ett steg framåt.  

Af-cheferna ser lokala resurscentra som ett komplement till Af genom att RC kan 
erbjuda tidig vägledning om att starta eget, spontana besök, kvinnliga nätverk samt 
sjävförtroendeskapande och sociala insatser. Ett problem är dock att samarbetet på 
handläggarnivå haltar, vilket bl.a. anses bero på mängden projekt men också att 
Af:s handläggare inte ser nyttan av RC eller att RC utgör ett led i att uppnå 
jämställdhet. 

Metodutveckling i projektform är generellt sett förenat med både möjligheter och 
begränsningar, t.ex. möjligheter att arbeta otraditionellt och begränsningar ifråga 
om integrering i ordinarie verksamhet. Lokala resurscentra för kvinnor delar 
således både möjligheter och begränsningar med annan projektverksamhet.  

Kvinnlig särorganisering med ett integrationistiskt syfte, som resurscentra 
representerar, framstår både som en plattform för att förbättra kvinnors situation på 
arbetsmarknaden och som ett sätt att återskapa kvinnors underordnade ställning. En 
uppenbar risk med särorgani- sering är att kvinnor betraktas som mer 
problemtyngda, som annorlunda, etc., vilket försvårar en integrering. Riskerar då 
resurscentra för kvinnor att marginaliseras och leva sitt liv vid sidan av befintliga 
strukturer eller utgör resurscentra en möjlighet till förändring?  

Resurscentra för kvinnor - epilog 

För att få en aktuell bild av resurscentrum för kvinnor i Eskilstuna, Katrineholm 
och Vingåker genomförde vi under maj månad 2000 en avslutande intervju med 
respektive projektledare.  

Resurscentrum i Eskilstuna ingår sedan februari 1999 som en ordinarie del i 
kommunens näringslivsenhet. Från att ha varit en sidoordnad verksamhet ingår RC 
som en del i en större enhet. Integreringen är, enligt projektledarna, i linje med den 
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ursprungliga ambitionen, dvs. att RC efter den treåriga projekttiden skulle 
integreras i ordinarie näringslivsverksamhet. 

Projektledarna är positiva till integreringen men otåliga över den tid det tar att hitta 
formen för integreringen. Otåligheten tror de kan förklaras med deras alltför 
orealistiska förväntningar, t.ex. att det arbetssätt de tillämpade i RC skulle ”ge 
avtryck” i det ordinarie näringslivsarbetet. Projektledarna har tvingats inse att det 
tar tid att få gehör för ett annorlunda arbetssätt. 

Integreringen har inneburit både fördelar och nackdelar. En nackdel, som 
integreringen fört med sig, är att RC tillförts men däremot inte fråntagits 
arbetsuppgifter. Risken med det är, enligt projektledarna att ”tiden går till annat än 
till vår primära målgrupp”. En fördel är att integreringen ger status och att RC blir 
medräknat på ett annat sätt än tidigare, inte minst av aktörer utanför 
näringslivsorganisationen. De har också under den senaste tiden sett flera positiva 
signaler på ”att något är på gång”. Vad som krävs är tålamod och insikt om att 
”integrering inte bara kan vara att få fördelar”. 

Resurscentrum i Eskilstuna vill bl.a. lyfta fram yrkeskvinnor i arbetslivet som 
förebilder. Målgruppen är fortfarande, enligt projektledningen, alla förändrings-
benägna kvinnor och då kan fokus inte enbart riktas mot kvinnliga företagare. 
Referensgruppen, som enligt projektledningen är mycket betydelsefull, har utökats 
till att omfatta representanter för högskola och näringsliv. 

Katrineholms Resurscentrum, som bedrivits som idéell förening, har under årens 
lopp varit en het diskussionsfråga i kommunen. Diskussionen har bl.a. gällt 
huruvida det finns ett behov av resurscentrum för kvinnor i Katrineholm samt hur 
resurscentrum skulle organiseras efter projekttidens slut. Olika organisatoriska 
alternativ avsåg huruvida RC skulle drivas av en projektledare anställd av 
kommunen, eller huruvida kommunen skulle ge bidrag till den idéella föreningen. 
Ett tredje alternativ som diskuterades var om det var lämpligt att lägga ut verk-
samheten på entreprenad. Diskussionen ledde fram till att det senare ansågs vara 
det bästa alternativet.  

Enligt den intervjuade projektledaren har den motvind som fanns vid projektets 
start övergått till medvind. Även de kritiska har insett att resurscentrum för kvinnor 
var sprunget ur ett behov och att det behovet kvarstår. Resurscentrum för kvinnor, 
som vissa tidigare såg som ett hot, har under det senaste året framstått som ett 
komplement till det ordinarie näringslivsarbetet. Det ”nya” resurscentrat ska vara 
självständigt men ha ett nära samarbete med kommunens näringslivsdirektör. RC 
ska finansieras med hjälp av kommunala medel. Vid intervjutillfället var 
upphandlingen av det ”nya” resurscentrat inte slutförd. 

Resurscentrum i Vingåker kommer att upphöra den första november innevarande år 
såvida inte projektledaren lyckas finansiera en fortsättning. Att RC upphör beror 
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inte, enligt projektledaren, på att det saknas behov av ett resurscentrum för kvinnor. 
En kommun som åderlåts på unga kvinnor behöver särskilda insatser för kvinnor 
för att motverka den negativa utvecklingen. Beslutsfattare borde också, enligt 
projektledaren, ställa sig frågan varför kvinnorna flyttar samt vad som behövs för 
att de ska stanna eller komma tillbaka. 

Projektledaren söker finansiärer för ett fortsatt resurscentum riktat mot unga 
kvinnor. Det ”nya” RC ska verka för att skapa kreativa miljöer och göra det möjligt 
för kvinnor att skapa ett kreativt liv, där de kan utveckla sin potential. Att skapa 
mötesplatser för unga kvinnor och att arbeta i nätverk över länsgränser ser 
projektledaren som angelägna aktiviteter. 
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