


Nyhetsbrev
Ett år (drygt ) har gått!

Projektet har redovisat en fördjupad lägesrapport till projektfinansiärerna och den externa utvärderaren har gett tummen upp för att 

vi ligger i linje med projektplanering och uppsatta resultatmål i de hittills genomförda faserna.

Första årets arbete börjar nu ge resultat i form av insikter hos projektägare och samverkansparter. Praktiskt arbete där 

målgruppernas deltagande blir än mer viktiga och avgörande för projektets resultat kommer att ställa ytterligare krav på de lokala 

tillväxtfrämjarna, att på lokal nivå hitta och engagera målgruppen företag som bidrar till utvecklingen av den digitala verktygslådan. 



Årets första månader
Början av 2021 innefattar många pågående processer som pågår parallellt och är beroende av varandra. 

• Utvecklingsprogrammet för de lokala tillväxtfrämjarna har avslutats, följts upp och utvärderats internt i projektet. Resultatet 

kommer att stor betydelse för verktygslådans utformning. 

• För att involvera och ta tillvara på Region Norrbottens interna behov för att skapa förutsättningar för att implementera Develoop i 

ordinarie strukturer och arbetssätt planeras ett utvecklingsprogram med personalen på företagsstöd under våren.  

• Arbetet med den digitala verktygslådan är påbörjad och projektet har som målsättning att göra en första lansering av version 1,0

innan sommaren. Här kommer målgrupperna att behöva involveras för att delta i testmomentet. 



Resultatet
Projektets har för avsikt att kunna lämna efter sig ett resultat (verktygslådan) som skapar förutsättningar för ett fortsatt 

hållbarhetsarbete genom jämställdhet hos Norrbottens företag och de lokala tillväxtfrämjarna inklusive regionalt tillväxtansvariga i 

Norrbotten. 

Vi arbetar för att skapa möjligheter att förändra befintliga strukturer och att kunna mäta beteendeförändringar och effekter på kort 

och lång sikt. Den processen kommer nu att bli avgörande hur vi kan beskriva om och på vilket sätt projektet har bidragit till detta. 

Projektets samverkanspart LTU kommer att som kunskapsstöd bli en viktig del i att från forskningens sida säkerställa att vi gör och 

mäter rätt saker, på rätt sätt, och med rätt metoder. Under våren krävs därför en nära dialog med processledare och kunskapsstöd

för att kvalitetssäkra den processen.



LTU som kunskapsstöd
Projektets kunskapsstöd LTU deltar i projektets aktiviteter för att följa utvecklingen och koppla projektets behov med aktuell 

forskning. LTU återkopplar till projektteam och samverkansparter för att säkerställa en ökad insikt och kunskapshöjning hos 

målgruppen under projekttiden. 

Från i höstas har projektet valt att specifikt lyfta och belysa motstånd vilket LTU kommer att beskriva i en rapport vilken kommer att 

distribueras under senare delen av våren. Det har visat sig finnas bl.a. strukturellt, internt, externt, medvetet eller omedvetet 

motstånd som påverkar projektet i olika form. LTU beskriver det i kommande kunskapsrapport och har delgett sina insikter under 

samverkansmötet för att väcka tankar och diskussioner i gruppen. Allt i ett lärande syfte samtidigt som processledaren kan koppla 

förloppen till den digitala verktygslådan. 



Deltagande företag
De företag som väljer att bidra med sin kunskap och tid för att föra projektet framåt är A och O. Genom lite kreativt tänkande, bra 

motivering och god dialog med Tillväxtverket  har vi tillsammans med ansvariga för regeringsuppdraget Vägar till hållbar regional 

utveckling i Norrbotten, skapat en lösning som innebär att deltagande företag har möjlighet att fakturera delar av nedlagd tid till 

projektet. 

Detta för att möjliggöra för fler företag att kunna bidra med sin tid. 



Ung Företagsamhet 

Norrbotten
För att inkludera unga människor har vi sökt samverkan med och tagit hjälp av UF-Norrbotten. Det har inneburit att vi såhär långt i 

projektet kunnat engagera 6 deltagare som driver UF-företag runt om i Norrbotten. 

En av Develoops workshops ingick som en del i e-week för UF-företagen där de kunde välja att anmäla sig. Engagerad personal 

hos UF Norrbotten var en förutsättning för att locka dessa deltagare till vårt projekt. Vi tackar dem för sitt engagemang!



Projektet har ambitioner att vara med och leda förändring i en alltmer komplex och föränderlig värld. För att lyckas måste vi både 

vilja och våga gå först och vi kan lyckas om vi arbetar tillsammans. Vill ni veta mer eller delta aktivt i arbetet, hör av er till 

projektledare Åsa Labba

Kontakter till projektet: 

Projektledare: Åsa Labba asa.labba@stimo.se tel: 070-543 98 48 eller 

Processledare: Sara Nilsson sara.nilsson@jamy.se
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