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 Presentation  

 

- Winnet Sverige organisationen, kort presentation,  

- Uppdraget 

- Kunskaps utveckling 

- Strategier för påverkan samhällets strukturer 

- Winnet Sveriges organisation, modell för samarbete 

- Förslag strategier o lösningar 

 

  

 

 

 



 

Winnet Sverige är en ideell förening grundad 1999 
 

• 89 medlems resurscentraorganisationer över hela Sverige, regionalt 
och lokalt  

• Arbetet har sitt ursprung i ett riksdagsbeslut 1994 

• Resurscentra för kvinnors uppdrag, att bidra till jämställdhet i det 
regionala tillväxtarbetet, utgiftsområde, 19,  genom att synliggöra 
kvinnors villkor och öka kvinnors deltagande och inflytande via ett 
regeringsuppdrag 2012 – 2015 inom insatsområden; 
Entreprenörskap o Innovation, Arbetskraftsförsörjning och utbud, 
Tillgänglighet, Strategiskt gränsöverskridande o 
Landsbygdsutveckling 

 



 Kunskapsutveckling 

• synliggör kvinnors villkor och förutsättningar för deltagande i 
nationell, regional och lokal tillväxt och utveckling 

• samlar fakta och statistik inom forskningsområdet Genus inom 
samtliga insatsområden 

• presenterar och rapporterar till politiker och beslutsfattare och andra 
aktörer med uppdrag inom samtliga insatsområden för påverkan och 
genomförande av policy och program  

• Samarbete med andra nationella, regionala o lokala organisationer o 
aktörer för att fokusera, samla o mobilisera för gemensamma 
strategier och handlingsplaner  

 



Strategier till förändring och påverkan av  
samhällets organisation/strukturer  
• Motverka könsuppdelningen på  arbetsmarknaden och i näringslivet 
 
• Främja lika villkor och samma förutsättningar inom entreprenörskap och 
innovationsutveckling, tillgänglighet – IT o infrastrukturer  
 
• Uppnå deltagande på lika villkor o med samma förutsättningar i regional tillväxt o  
utveckling, gemensamma handlingsplaner genom att ta tillvara kvinnor o mäns kunskaper 
för deltagande i samhällets utveckling på alla nivåer, landsbygd som storstad 
 
• Uppnå att kvinnor o män har lika villkor o samma förutsättningar för ekonomiska 
självständighet o förena familjeliv o arbetsliv 
 
* Alltid med ett strategiskt gränsöverskridande, stad o landsbygdsperspektiv 

 



 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

           



  Strategier o lösningar 

• Samarbete i och  
• Alltid med fokus på samarbete i Quadruple helix partnerskap ( 

politik/beslutsfattare, privata, forskare, o civila samhällets organisationer) 
• Samla o mobilisera Nätverk i gemensamt valt tematiskt område 
• Koncentration o genomförande inom gemensamt Tematiskt valt område 

alltid med ett genus perspektiv 
• För regional/lokal hållbar utveckling på lika villkor kvinnor och män 
• Landsbygd på lika villkor – regional handlingsplan,  
• Winnet Centre of Excellence, praktiknära forskning för påverkan av politik  

genus perspektiv för genomförande genom allokering av medel, resurser, 
utvärdering och resultat 

• Genomförande organisationer, som t ex resurscentrum för kvinnor 



 

Tack! 
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