
 

  

Att gå med I 
the yes way  

Introduktion till fortsatt vidare arbete 
framåt.  

Detta dokument guidar er framåt då er 
verksamhet anmält intresse av att gå med i The 
Yes Way. Ni har signerat Deklaration 18 och vår 
värdegrund och önskar ansluta er och praktiskt 
påbörja ert arbete.  Detta dokument avser att 
förklara hur ni kommer vidare.   
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Tack för visat intresse!  
 
Tack för att ni valt att gå med och ställa er bakom The Yes Ways värdegrund och 
Deklaration 18. För ett jämställt och inkluderande innovationsfrämjande. Här kommer ett 
uppstartsdokument gällande vad det hela innebär.  
 
Om du är en verksamhet/organisation som ämnar att påbörja/utveckla ert interna 
jämställdhets och inkluderingsarbete är ni helt rätt ute, och har genom The Yes Way nu 
möjlighet att få tillgång till beprövat och utvecklat material som kan leda er framåt i ert 
arbete.  
 
Observera:  Att vi endast riktar oss till seriösa verksamheter och organisationer som vill 
bedriva ett kvalitativt jämställdhets och inkluderingsarbete i innovationsfrämjande miljöer. Er 
verksamhet blir en del av The Yes Way genom att använda material, metoder och våra 
processer för intern organisationsförändring och utveckling. Om du som tex konsultbolag 
vill använda våra metoder för att utveckla din egen verksamhet önskar vi att du istället 
kontaktar oss för vidare diskussioner och eventuellt samarbete. Tack för förståelsen. 
 
 
 
Ni har nu tre alternativ.  
 
Alternativ 1. Eget arbete  
Påbörja The Yes Ways individuella processprogram  
Ni gör jobbet  - Vi följer upp och utvärderar. Se mer information på nästa sida.  
 
Alternativ 2. Behovsanpassat stöd  
Ta kontakt med oss och få individuellt behovsanpassat stöd i arbetet. 
https://www.theyesway.se/kontakt 
 
Alternativ 3. Ansök till The Yes Way programmet 2020  
Gå The Yes Way programmet 2020 och delta i ett nationellt dialogprogram med flera 
deltagare som löper fram till maj 2021. (Begränsat antal platser) Information finns på 
www.theyesway.se/programmet-2020 
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Guide Eget arbete (Alternativ 1) 
 

1. Gå igenom de 5 steg som nämns på hemsidan https://www.theyesway.se/ga-med  
 

2. Vi kontaktar er med via detta uppstartdokument och ni inkommer med svar på våra 
ingående frågor via vår survey för att komma vidare: 
https://sv.surveymonkey.com/r/TYWuppstart 
 

3. Ett bekräftande mail samt information innehållande uppföljningsdatum skickas ut till 
er och ni är välkomna att påbörja arbetet direkt. 

 
4. Ni laddar ner det material ni behöver från hemsidan och får även 

säkerställningsdokumenten “Deklaration 18” och “10 steg framåt” utskickade till 
er i PDF-format och ni kan därefter påbörja arbetet aktivt internt helt själva.  

 
5. En första uppföljnings sker via ett formulär som skickas ut digitalt till er 6 månader 

efter att ni satt igång arbetet.  
 

6. En utvärdering kommer efter 12 månader år att göras för att se vilka resultat och 
åtgärder som er medverkan i The Yes Way har bidragit till. 

 
7. Därefter blir ni utvärderade och eventuellt godkända och blir en del av The Yes 

Way. Här har ni möjlighet att inkomma med resultat, effekter, logotype. Som ni 
säkert förstår är jämställdhets och inkluderingsarbete ingenting som görs genom en 
insats över ett år men genom denna process kan vi säkerställa att ni som 
organisation arbetar aktivt och praktiskt processbaserat med utveckling och 
förändring enligt vår beprövade process.  
 

Om ni väljer att gå vidare efter ni har tagit del av all information i detta dokument. Var vänlig 
fyll i denna uppstartenkäten här: https://sv.surveymonkey.com/r/TYWuppstart och besvara 
frågorna så ingående ni kan. När ni gjort det mailas säkerställningsdokumenten ut till er i PDF 
format  och ni kan aktivt påbörja er arbete framåt.  
 
Använd er av vår Metodguide ”Innovativa vägar för jämställt och inkluderande 
innovationsfrämjande” samt säkerställningsdokument ”Deklaration 18 och 10 steg framåt 
för att sätta igång och följa upp arbetet framåt.   
 
Övrigt material finns att tillgå på www.theyesway.se.  
Skulle ni behöva mer hjälp på vägen, har frågor får ni kontakta oss för processledning och 
behovsanpassat kostnads förlagt implementeringsstöd.  
 
För allmänna frågor kontakta hey@theyesway.se .  
 
Lycka till!  
The Yes Way   


