
aktivitets-
guide
The Yes Ways aktivitetsguide innehåller förslag, 
metoder och arbetssätt för jämställt och 
inkluderande innovationsfrämjande.



Använd aktivitetsguiden som inspiration till vilka aktiviteter 
och arrangemang som kan genomföras för jämställt och 
inkluderande innovationsfrämjande. Guiden ger tillgång till 
insikter och erfarenheter från de innovationsfrämjare som 
redan testat vilka insatser som är framgångsrika inom ramen 
för The Yes Way.

Innehåll 
1. Övergripande mål 
2. Att planera aktiviteter 
3. Säkerställning vid aktiviteter 
4. Exempel på aktiviteter 

Aktivitet 1: Nya perspektiv på 
framgång 
Aktivitet 2: Nya perspektiv på 
finansiering 
Aktivitet 3: Jämställda bolag – 
Framtidens bolag

5. Mer stöd från The Yes Way 

Lärdomarna från The Yes Way visar att planeringen och genomförandet av aktiviteter 
är avgörande för att nå ut till och attrahera en mångfald av målgrupper och deltaga-
re. Denna guide ger dig praktiska förslag på metoder och kunskap om detta. 
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1. Övergripande mål

I enlighet med The Yes Ways erfarenheter 
har vår verksamhet som mål att bidra till 
jämställda och inkluderande aktiviteter 
och arrangemang genom:

Att säkerställa att våra interna aktiviteter och arrange-
mang planeras av och genomförs av en arbetsgrupp 
med bred representation och olika kompetenser/
perspektiv, som medvetet arbetar för en jämställd och 
jämlik fördelning av presentatörer, moderatorer, spon-
sorer, leverantörer, paneler etc. 

Anta The Yes Ways jämställdhetspolicy för fördjupade 
insatser och förståelse. 

Ställer vi oss bakom detta? 
 ⭕ Ja
 ⭕ Nej
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2. Planering och säkerställning 

Ange och konkretisera syftet med aktiviteten. Varför 
genomförs den och vad ämnar ni att uppnå med hjälp 
av den? Skapa en tydlig tidsplan och planera insatserna 
över tid. Räkna med att ha satt datum och inbjudan 
till aktiviteten klar minst en månad innan planerat 
aktivitetstillfälle.

fortsättning på 
nästa sida
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Ta reda på vilken 
budget som finns för 
insatsen. Skapa en 
tydlig budget och 
utforma innehåll och 
upplägg utifrån den. 

Arbetsgrupp 
Arbetsgruppen eller ansvariga över 
evenemanget/arrangemanget spelar en 
stor roll för jämställt och inkluderande 
innovationsfrämjande. För att evene-
manget inte skall bli beroende av en 
enda person med ett enda perspektiv 
föreslås att en arbetsgrupp ansvarar för 
planeringen. 

Arbetsgruppen bör bestå av perso-
ner med olika kön, bakgrunder och 
kompetenser för att säkerställa ett brett 
perspektiv i planeringen. Om det av 
någon anledning inte går att skapa en 
arbetsgrupp behöver minst två perso-
ner med olika perspektiv ge feedback 
på planeringen.  

• Eftersträva 40/60 % könsfördelning i arbetsgruppen i planeringsfasen. 
• Eftersträva 40/60 % könsfördelning på scen/innehåll av talare/experter. 
• Informera alltid alla medverkande personer om er jämställdhetspolicy. 
• Efterfråga alltid en normkritiskt, genusmedveten kommunikation av 

presentatörer i föredrag, presentationsmaterial, bilder m.m. 
• Kommunicera spridningen av aktiviteten även utanför era traditionel-

la kanaler och kontakter. 
• Sätt alltid upp mätbara mål gällande könsfördelning bland deltaga-

re/besökare/läsare inför varje aktivitet. 

fortsättning på 
nästa sida
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Genomförande 
Informera om agenda, tidsschema och övrig praktisk information. Målet med aktivi-
teten: Varför är vi här? Förhållningsätt/regler: Gå igenom hur deltagarna vill förhålla 
sig till varandra under aktiviteten. Eventuella behov eller tankar inför aktiviteten 
som bör kännas till av arrangörer/deltagare. T.ex. högt i tak, inkluderande språk, 
möjlighet att ställa frågor på slutet, pauser att känna till eller annat. 

Övrigt att tänka på 
Använd alltid lokaler med 

tillgång till hiss/ramp. 
Utgå inte ifrån att alla har 
samma fysiska, psykiska 

förutsättningar.
 

Vid anmälan, ge deltagare 
möjlighet att uppge 

särskilda behov, allergier, 
matkultur eller övriga saker 

som arrangören bör känna till. 

Säkerställ uppföljningen genom att: 

• Sätta mätbara mål och eftersträva att nå uppsatta resultat. 
• För statistik över könsfördelning och annan representation 

bland besökare/deltagare vid olika aktiviteter för att se 
utvecklingen över tid. 

• Följ upp, reflektera och utvärdera kommunikationen och 
spridningen av aktiviteten. 

• Utvärdera alltid aktiviteten efteråt och sträva efter förbätt-
ring genom att lära av, att utforska och prova.

Följ upp aktiviteten 
Det är viktigt att kontinuerligt syna 
och ifrågasätta sina arbetssätt och 
verksamhet för att bättre kunna attra-
hera och stötta nya eller underrepre-
senterade målgrupper. 

Utforska, prova nytt, 
följ upp och utvärdera 
alltid när aktiviteter 
och arrangemang 
genomförs, på nya 
eller gamla sätt.
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I The Yes Way har innovationsfrämjare runt om i landet 
utforskat nya sätt att utforma och genomföra aktiviteter. 
Utifrån den behovsanalys som gjorts bland entreprenö-
rer/innovatörer och innovationsfrämjare har aktiviteter 
utformats och testats. Nedan följer några exempel på 
beprövade aktiviteter som vi uppmanar organisationer 
att inspireras, exemplifiera, arrangera. 

3. Exempel på aktiviteter
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Aktivitet 1: Nya perspektiv på framgång 
- metoder & format

Idag porträtteras framgång inom innovation och näringsliv främst i termer av 
ekonomisk tillväxt. Ett nytt, mer hållbart, synsätt på tillväxt är nödvändigt både i 
förhållande till världens begränsade resurser och klimatutmaningar samt för människ-
ors möjlighet att driva företag och innovationer utifrån sina egna drömmar och villkor.

Personer som inte vill driva företag och innovationer utifrån traditionella framgångs-
parametrar exkluderas och missgynnas i allt från innovationsmiljöer till finansiering, 
vilket leder till mer homogena innovationer och företag.

Studier visar att rädslan för att misslyckas hindrar människor, och framför allt kvinnor 
att starta företag*. Det är därför viktigt att vi visar att det finns många olika sätt att 
starta och driva företag och innovationer på, samt att framgång kan mätas på många  
sätt, allt för att sänka trösklarna för människor att kunna förverkliga sina idéer. 

fortsättning på 
nästa sida

För vem?

Entreprenörer & innovatörer 

Personer som funderar på att starta företag

Personer som arbetar med innovationsfrämjande, eller på annat sätt 
har mycket kontakt med entreprenörer/innovatörer
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Syfte 
Det finns många perspektiv på framgång som glöms 
bort och inte lyfts fram. Det är viktigt att vi breddar 
bilden av vad som är framgång inom företagande och 
innovation. Genom att inspireras av personer som 
byggt sina företag och innovationer på nya sätt skapar 
vi ett mer inkluderande innovationslandskap där fler får 
möjlighet att driva och starta företag och innovationer 
utifrån sina egna drömmar och mål. 

Planering 
 ⭕ Förebilder - identifiera företagare/innovatörer/idéer/case (gärna 
3-6 stycken) som driver företag och innovation utifrån olika mått 
på framgång. Bjud in dem att berätta utifrån sitt eget perspektiv. 

 ⭕ Nå nya personer - sprid en öppen inbjudan inom och utom era 
befintliga kontaktnätverk. Be era kontakter att sprida inbjudan 
vidare och se om det finns grupper på Facebook att sprida via 
osv. Försök nå nya personer och nätverk som normalt inte söker 
sig till er verksamhet. 

 ⭕ Bjud in till ett arrangemang med inspiration & avslutande 
workshop, ca 120 minuter. Förslag på namn: Nya perspektiv på 
framgång.

Aktivitet 1 : Nya perspektiv 
på framgång - metoder & 
format

fortsättning på 
nästa sida
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Genomförande 
Börja med att berätta om bakgrunden och problembilden. Vad är problematiskt 
med stereotyperna kring framgång? Och varför är det viktigt att lyfta fram nya 
perspektiv? Håll inspirationspresentationer från ett par företagare/innovatörer, som 
delar sina erfarenheter och tankar kring framgång i sitt entreprenörskap/innovation 
utifrån mallen nedan. Håll det kort och koncist, gärna 5-6 minuter per person för en 
snabb inspirationsinjektion.

Innehåll i presentationen 
• Jag och mitt företag/innovation
• Då: Vad jag trodde framgång var 

innan jag förverkligade min idé
• Nu: Vad jag tycker framgång är efter 

att jag förverkligat min idé
• Sen: Framgång i framtiden för mig 

och min idé
• Skicka med ett tips!
• Vad behöver du just nu? Gärna 

så konkret som möjligt ex. Jag 
behöver en lokal, en revisor etc. 
Du som moderator vänder dig här 
till publiken för att se om det finns 
någon som kan hjälpa till med 
sitt nätverk. Ni kopplar alltså ihop 
människor på plats och verkar för att 
det ska genera action efteråt.

Hjälp varandra:
Be alla deltagare 
att fråga varandra 
vad de behöver 
hjälp med under 
en fikapaus, så att 
alla agerar som 
matchmakers. 

Workshop
Låt deltagarna utforska sina egna perspektiv på framgång. Exempel på 
frågor att reflektera över, gärna i mindre grupper där deltagarna delar 

med varandra:

Vad betyder framgång för mig?

Vilka tillgångar har jag idag för att nå framgång?

Vilka tillgångar behöver jag komplettera med för att nå framgång?

Aktivitet 1 : Nya perspektiv 
på framgång - metoder & 
format
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Aktivitet 2: Nya perspektiv på finansiering 
- metoder & format

Idag är det främst män som investerar i fastigheter, företag, aktier m.m. Det är också 
främst män som får finansiering att föreverkliga sina idéer till nya företag och innova-
tioner. Studier visar att “lika investerar i lika”, det vill säga att investerare investerar i 
sådant och sådana de känner till. Detta exkluderar många entreprenörer/innovatörer 
med annorlunda bakgrund och nya perspektiv, som skulle kunna bidra till att möta 
aktuella samhällsutmaningar.

För vem?

Innovationsfrämjare med fokus på finansiering

Finansieringsnätverk som är öppna för nya idéer/lösningar

Befintliga investerare som eftersträvar kontinuerligt lärande

Nya typer av investerare

Entreprenörer/innovatörer från nya eller underrepresenterade 
målgrupper som söker finansiering

fortsättning på 
nästa sida
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Aktivitet 2: Nya perspektiv 
på finansiering - metoder & 
format

Syfte 
Världen står inför en rad samhällsutmaningar som kräver 
nya perspektiv och  lösningar. Det kräver att nya eller 
nytänkande personer fattar investeringsbesluten. Idag 
finns många investerare och entreprenörer/innovatörer 
som vill anta samhällsutmaningar på nya sätt. Dessa 
behöver bjudas in till olika finansieringsforum för att 
skapa ett kontinuerligt lärande. Det finns inte enbart ett 
facit för jämställd och inkluderande finansiering, utan 
många nya perspektiv och arbetssätt att utforska. Den 
här guiden bidrar med inspiration till hur ni kan bjuda 
in till nya perspektiv på finansiering, med möjlighet att 
skräddarsy till era behov och sammanhang. 

fortsättning på 
nästa sida

Planering 
 ⭕ Kartlägg ert befintliga investeringsnätverk. 
 ⭕ Kartlägg ert potentiella investeringsnätverk. 
 ⭕ Identifiera entreprenörer/innovatörer från nya eller 
underrepresenterade målgrupper som behöver finansiering. 

 ⭕ Bjud in investerare och entreprenörer/innovatörer till ett 
gemensamt samtal. Bjud gärna in minst 6 och högst 20 personer. 
Eftersträva en mångfald i kön, bakgrund och erfarenheter. 

 ⭕ Känns tiden knapp så inkludera aktiviteten i ett annat planerat 
evenemang eller möten med investerare.

 ⭕ Bjud in till ett arrangemang i samtalsformat (exempelvis ”fish 
bowl”). Totalt 90-120 minuter, beroende på gruppstorlek. Förslag 
på namn: Nya perspektiv på finansiering.
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Övrigt

Se gärna till att det finns mingelmöjligheter efteråt för deltagarna 
om möjligt, samt att alla kontaktuppgifter kan delas. Var lyhörd och 
fungera som en aktiv matchmaker för det som uppkom i samtalet. 

Genomförande 
Placera gruppen i en ring, med 2-4 stolar 
i mitten av ringen.

Introducera er själva som facilitatorer 
(var helst två personer) samt syftet med 
samtalet. Var även tydliga med att ni, i 
er roll, inte har några färdiga svar. Detta 
är ett samtal där gruppen gemensamt 
utforskar nya sätt för finansiering. 

Be alla i rummet att kort presentera sig 
själva, sin organisation och sitt behov 
(letar investering/vill investera).

Presentera olika case som på olika sätt 
utmanar traditionella finansierings- och 
investeringsformer genom sina företag/
innovationer. 

Aktivitet 2: Nya perspektiv 
på finansiering - metoder & 
format

Ordna en fish bowl. En fish bowl innebär 
att 2-4 personer bjuds in att sitta i den 
mindre cirkeln i mitten, där de oavbru-
tet får diskutera ett ämne i 10 minuter. 
Efteråt får alla deltagare samtala i par 
om sina reflektioner om det som sagts 
i 5 minuter. Slutligen genomförs en 
gemensam diskussion i 10-15 minuter. 
Detta format genomförs med två teman, 
vem och hur:

• Vem är en investerare? Vem 
är rätt investerare för mitt 
företag/innovation? Varför är 
de rätt?

• Vad finns det för alternativa 
sätt för finansiering? Hur kan 
det finansieras på nya sätt?

Avsluta med att alla deltagare får 5 
minuter på sig att skriva ner tre lärdo-
mar de tar med sig från samtalet. De 
får gärna dela det med den de sitter 
bredvid. 
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Aktivitet 3: Jämställda bolag 
- metoder & format

Kvinnor innehar idag 23% av ledande 
befattningar i näringslivet och endast 1 
av 10 VD-poster på börsnoterade bolag, 
det går sakta framåt men vägen till 
jämställdhet är fortfarande lång. Förkla-
ringen ligger bland annat i samhällets 
och organisationers normer och kulturer, 
där män väljer män och kvinnor bedöms 
hårdare och behöver prestera bättre för 
att nå lika långt som män. Studier visar 
att jämställda bolag presterar bättre och 
är mer lönsamma samt att mångfald gör 
att team fungerar bättre.

För vem?

Små och medelstora 
företag/innovatörer

Personal och ledning 

Innovationsfrämjare 

fortsättning på 
nästa sida
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Syfte 
Trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder 
har vi en lång väg kvar att gå innan vi är helt jämställda. 
Inte minst syns detta inom företags- och innovations-
världen. Att skapa jämställda och jämlika företag och 
innovationer är dels en fråga om demokrati och rättvisa, 
dels en fråga om lönsamhet och tillväxt. Det finns alltså 
mycket att vinna på att arbeta för jämställt och inklude-
rande innovationsfrämjande. 

Exempel på upplägg:
Kunskap: Dela med er av kunskap kring 
vad jämställdhet och inkludering innebär 
konkret i era verksamheter och hur före-
tagare/innovatörer kan främja det på 
olika sätt. 

Konkreta exempel: Bjud in företagare/
innovatörer som får berätta om sina 
utmaningar för jämställdhet och inklu-
dering - det kan handla om allt från 
rekrytering till fikarumskultur. 

Hur?
• Öppna samtal inom och utom organisationen.
• Prata om utmaningar för jämställdhet och inkludering - genom 

att synliggöra dem kan vi också jobba med förbättring.
• Dela kunskaper och erfarenheter med varandra.

Aktivitet 3: Jämställda 
bolag - metoder & format

Samtal: Bjud in till ett samtal om utma-
ningar för jämställdhet och inkludering 
bland företagare/innovatörer. Första 
steget är att syna sin egen organisation 
och bli varse om sina utmaningar. Genom 
att skapa ett tillåtande och öppet klimat 
så delar deltagare sina utmaningar med 
varandra och hjälper också varandra 
med tips och förslag på lösningar.
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Vill ni fortsätta arbeta för ett jämställt och inkluderande 
innovationssystem och behöver fler verktyg? Eller har 
ni kanske fastnat och behöver rådgivning och stöd? På 
vår webb kan ni hitta fler verktyg och handlingsguider 
eller så kan ni ansöka till vårt program och få tillgång till 
coaching och ett helt nätverk av likasinnade.

Fortsatt arbete 

 @theyeswayFölj oss på Facebook & Instagram:  

hey@theyesway.se  

theyesway.se  

Kontakta oss på:

Läs mer på:


