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Denna rapport avser 
Slutrapport 

Projektnamn 
”Kvinnor i norrländskt näringsliv"2016/2017” 

Diarienummer 
REGAC-2016-000048 

Ärendeid 
00195425 

Projektägare 
FÖRETAGSARKIVET l WESTERBOTTEN 

Organisationsnummer 
16894701-3465 

Rapporteringsperiod 
2016-11-01 -- 2017-04-30 

Total projektperiod 
2016-11-01 -- 2017-04-30 

Kontaktperson 
Martin Paju 

Telefonnummer 
0706238199  

E-postadress 
qfiw@foretagsarkivet.se 

Sammanfattning  
Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten för denna rapporteringsperiod där bakgrund, syfte, mål, målgrupp, 
genomförande, spridning samt utvärdering och uppföljning finns med. 
 
Svenska företagsarkiv visar ofta upp en normativ bild av en traditionell företagare, särskilt med tanke på fördelning mellan kön. 
Skevheten i inlämnat material i Västerbotten är högst påtaglig. Vi vet relativt lite om villkoren för kvinnors företagande och vilka 
omgivande strukturella och historiska förhållanden som styr utvecklingen för ett företag som drivs och ägs av en kvinna. Projektägarens 
avsikt har varit att stärka kunskapsbildningen på detta område. Projektet har syftat till att tillgängliggöra och bevara företagsarkiv där 
kvinnor i Västerbotten verkat, vilket ger nytt perspektiv på Norrland och norrländskt företagande. Ett annat syfte har varit att ur ett 
nationellt perspektiv visa på möjligheter att systematiskt studera och presentera strukturer av kvinnligt företagande över tid. 
Företagsarkivet betraktar projektet som nyskapande för dess möjligheter att arbeta med attitydförändring och förståelse för 
genus/mångfaldsfrågor. 
 
Projektets utgångspunkt har varit att med en ökad synlighet i historiskt material stärka medvetenheten om kvinnors betydelse för den 
socioekonomiska utvecklingen i en region. Projektets fem aktiviteter har syftat till en metodutveckling för att synliggöra incitament för 
arkiv att stärka genusperspektiv i sin verksamhet.  
 
Målgrupper som projektet vänt sig till är vid sidan av en bredare allmänhet, företagare kulturföreningar samt arkivpersonal. Andra 
målgrupper av betydelse har varit organisationer och myndigheter med intresse för näringslivshistoria, studenter och lärare på 
gymnasienivå samt forskare vid högskolor och universitet. 
 
Projektets grundaktivitet 2: Utbildningsinsatser riktade mot arkivpersonal och offentliga organisationer, har strukits ur projektet. 
 
Projektet har löpande utvärderats i samarbete med projektets styrgrupp samt redovisning till Företagsarkivets styrelse 
 
Projektets aktiviteter och resultat har löpande exponerats på projektets webb-sida samt i media (lokal press, SVT). Föreläsningar, 
seminarier och utställningsverksamhet har genomförts löpande under och efter projekttiden. 
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Syfte, mål och målgrupp 
Beskriv projektets syfte och mål samt om dessa har uppnåtts, utgå ifrån projektansökan. Beskriv projektets målgrupp och om man nått 
fram till denna. Vilka branscher har projekt nått med sina aktiviteter?  
-------------------------------------- 
Mål för projektdel 1 Dokumentationsinsamling: Målet har endast delvis uppnåtts. Kunskapsbank har skapats genom 
dokumentationsinsamling i samverkan med regionala aktörer har via insamling , bearbetning samt exponering. Arbetet med en 
kunskapsöversikt som ger en sammanfattande bild har inte kunnat färdigställas. Formen för kunskapsöversikten har fått ändras till att 
låta det insamlade materialet finnas tillgängligt på projektets hemsida.  
 
Målgrupperna företagare samt organ och enskilda som har tillgång till historiskt material har nåtts. 
 
Målet att minst fem företagsdrivande kvinnor o/e entreprenörer från varje kommun i Västerbotten ska ha exponerats har uppnåtts.  
Kontakter med lokala arkiv, museer hembygdsföreningar och bibliotek har fått positiva effekter på måluppfyllnaden. Projektet har 
åtnjutit aktivt stöd i kontakter med kommunala enheter i 15 kommuner som arbetar med näringslivsfrågor. 
 
2: Utbildningsinsatser riktade mot arkivpersonal och offentliga organisationer. Aktiviteten har strukits ur projektet. 
 
3: Samverkan med lokala och regionala insamlingsaktörer. Måluppfyllnaden är god: Vid sidan av en kunskapsuppbyggnad vid FiW så har 
arkivets kontakter med aktörer som har intresse för arkivverksamhet och mångfaldsfrågor stärkts. Företagsarkivets arbete med 
genusfrågor har marknadsförts bland lokala och regionala insamlingsaktörer: ex vis företagsarkiv, folkrörelsearkiv, hembygdsföreningar 
och studieorganisationer. 
 
I kontakter med lokala kulturinstitutioner har arkivets normkritiska arbete blivit känt och information om betydelsen av och 
möjligheterna kring insamling av företagshistoria har medvetandegjorts. Kartläggningen av tidigare genomförda/pågående projekt med 
inriktning på genus och näringslivshistoria har delvis genomförts.  
 
4: Bearbetning och Forskning: Målet har endast delvis uppnåtts Målsättningen att upparbeta kontakter med tre gymnasieskolor i 
Västerbotten med program med inriktning mot samhällsvetenskap, ekonomi, handel och entreprenörskap. Gymnasieskolor i Lycksele, 
Storuman samt Skellefteå har fått besök och information om kvinnors företagande. Etableringen av ett nätverk med inriktning på 
normkritisk företagshistoria och minst två elevarbeten har delvis uppnåtts. Etablering av ett nätverk på högskolenivå med inriktning på 
normkritisk företagshistoria, har inte uppnåtts. 
 
5: Exponering: Måluppfyllnaden är god:  Mål: Företagsarkivets arbete med näringslivshistoria och genusfrågor ska vara känt för en 
bredare allmänhet och projektet ska ha nått ut med information om betydelsen av normkritiska förhållningssätt till länets 
företagshistoria. Med exponering via utställning, offentliga föreläsningar, pedagogiskt arbete, artiklar i tryckta media samt inslag i SVT 
har Företagsarkivet nått ut med sitt budskap. En fysisk utställning i samverkan med regionala och lokala museer har uppnåtts.  
 
Initiera Digital videoproduktion. Film- och videodokument som beskriver kvinnor i företagsledande och/eller ägande position och de 
möjligheter och utmaningar som följer, har inte uppnåtts. 
 

*Se SCB:s websida för aktuella SNI koder 

Målgrupp enligt ansökan                Bransch SNI* 

Företagare i Västerbotten Näringsliv  

Hembygdsföreningar, arkiv, 
museer 

Kulturinstitutioner  

Gymnasieskolor Utbildningsinstitutioner  

Projektorganisation 
Beskriv hur projektet organiseras och styrs. Hur har projektet säkerställt att kompetens finns inom jämställdhet och mångfald samt miljö 
och klimat? Hur har detta tillämpats?  
----------------- 
Projektet har utförts i samarbete med Centrum för Regionalvetenskap, Umeå universitet som tillhandahållit lokaler och övrig 
infrastruktur. Projektledare har anställts i sex månader på 50 % med placering i Umeå. Företagsarkivets kansli har givit stöd till projektet 
med marknadsföring, administration samt pedagogiska insatser.  
 
Projektet har haft två olika styrningsfunktioner. En styrgrupp som kontinuerligt följt projektets utveckling via rapporter och möten. En 
referensgrupp vars medlemmar givits möjligheten att utifrån sitt särskilda kompetensområde, ge råd och stöd. Följande organisationer 
har funnits representerade: 
Företagsarkivet i Westerbotten 
Centrum för Regionalvetenskap, Umeå universitet 
Umeå centrum för genusstudier 
Folkrörelsearkivet i Västerbotten 
Länsstyrelsen i Västerbottens län. 
Västerbottens Handelskammare. 
Forskningsarkivet, Umeå universitet 
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Externa tjänster 
Beskriv vilka externa tjänster som inhandlats i projektet och ange dess branschtillhörighet. 

 

Utförare (Organisation) Bransch SNI* Upparbetad kostnad 

Lilla Producenten IKT 62.010  

    

    

*Se SCB:s websida för aktuella SNI koder 

Aktiviteter 
Beskriv den verksamhet som bedrivits och finansierats inom projektet. Vilka aktiviteter har genomförts för att uppnå resultat- och 
effektmål? Beskriv, förklara och kommentera eventuella verksamhetsmässiga och ekonomiska avvikelser från ansökan och beslut om 
stöd. Beskriv hur jämställdhets-, mångfalds- samt miljö- och klimatperspektivet har tillämpats i projektet och dess aktiviteter. 
 
Dokumentationsinsamling & publiceringar: 
- 16 genomförda videointervjuer med samtida företagare från 13 kommuner i Västerbottens län. Redigering samt publicering 
- 25 historiska porträtt av företagare/entreprenörer 
- Digitalisering/Publicering av två äldre filmatiseringar 
- Utformning av fyra lektionsunderlag på tema; Handelns utveckling, Transportnäring, Turism och Fotografi  
 
2: Utbildningsinsatser riktade mot arkivpersonal och offentliga organisationer. Aktiviteten har strukits ur projektet. 
 
3: Samverkan med lokala och regionala insamlingsaktörer. Kontakt via telefon och e-post med kontaktpersoner för ett 50-tal lokala 
föreningar, museer, arkiv och kommunala bibliotek. Löpande kontakt med företrädare för Skellefteå museum, Västerbottens museum, 
Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Skogsmuseet i Lycksele och Länsstyrelsen i Västerbotten. 
 
4: Bearbetning och Forskning: Workshops med gymnasieelever, utställning med skolbesök?? Sara kan du skriva ngt konkret om Lövånger 
 
5: Exponering: Delar av materialet exponerat i utställning på FiW. Planering av seminarium med temat ”Kvinnor i Skogen”.i samarbete 
med Kvinnohistoriskt museum, Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogsmuseet i Lycksele samt Länsstyrelsen i Västerbotten. Föreläsning vid 
ARKIV-veckan, nationell konferens i Visby d 16-18 maj 2017. 
 

 

Tids- och aktivitetsplan för projektet 
Fyll i aktiviteter enligt ansökan och beslut. Ange hur stor del av respektive aktivitets ungefärliga budget som har upparbetats under 
projektperioden. Kommentera eventuell större avvikelse från budget för respektive aktivitet. 

Aktiviteter enligt tids- och 
aktivitetsplan 

Upparbetad del av 
budget 

Kommentar 

Sökningar och kontaktskapande med 
föreningsliv, kommuner och företagare 

            

Resor för materialinsamling (Intervjuer, 
gymnasiebesök) 

            

Upparbetning av ny webb-portal, 
publiceringar 

            

Redigering av videointervjuer, 
publiceringar 

            

Utformande av lektionsunderlag, 
publiceringar 

            

Utformande av profiler av 
företagare/entreprenörer historiskt, 
publiceringar 

            

Kontakter med media, Press, SR  oSVT             
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Indikatorer 
Beskriv hur projektet har uppfyllt förväntat utfall av uppställda indikatorer. Kommentera och analysera eventuella avvikelser. Ange 
namn och, om möjligt, organisationsnummer på eventuella nya företag samt beskriv vilken typ av nya arbetstillfällen som eventuellt har 
skapats som ett resultat av projektets verksamhet men inte finansierats av projektet.  

      

  
I nedanstående tabell redovisas sammanlagt utfall för den totala projektperioden för respektive indikator som angavs i ansökan och 
beslut. 

Indikator Kvinnor Män Antal 

                  0 

                  0 

                  0 

                  0 

                  0 

Projektets avgränsning till ordinarie verksamhet och andra projekt som er organisation driver 
Beskriv hur projektet avgränsas mot organisationens övriga verksamhet. 

--------------------------------- 
Det aktuella projektet har under projekttiden varit det enda externt finansierade projekt som Företagsarkivet i Westerbotten varit 
delaktigt i. Projektet har bemannats och med en projektledare samt avsatt tid för personal via Företagsarkivet. Detta har varit tydlig och 
avgränsat mot ordinarie verksamhet. Avgränsningen består i att projektledaren har arbetat utifrån en tidsbegränsad anställning med 
projektet som uteslutande sysselsättning. Övrig personal har till en mindre del av sin tjänst genomfört projektrelaterat arbete. 

Projektets koppling till och samarbete med andra aktörers projekt och insatser 
Beskriv projektets eventuella kopplingar till och samarbete med andras projekt och insatser. 
Koppling till Företagskällan /Centrum för näringslivshistoria och deras arbete med pedagogiskt utvecklingsarbete.  
 
Projektet har varit en del av program som genomförts på Nordanå i Skellefteå, vilket betyder att projektet bidragit till ordinarie 
samverkan mellan Företagsarkivet i Westerbotten, Folkrörelsearkivet och Skellefteå museum som finns på Nordanå. 

Särskilda villkor 
Om särskilda villkor finns i beslutet, beskriv hur dessa har uppfyllts. 

 
 

Resultat och effekter 
Beskriv resultat efter projekttiden och effekter på sikt av projektets verksamhet. 

 
FiW har lyckats upparbeta ett nätverk där perspektiv på arkivens samhällsroll och kritiska aspekter på arkivens framtida uppdrag har 
diskuterats. 
 
Projektet har synliggjort och problematiserat genusfrågor externt (utställning, föreläsningar, konferenser) och internt (arkivpersonal 
samt styrelse för Företagsarkivet). 
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Verksamhet efter projekttiden 
Ange om, och i så fall hur, verksamheten eller delar av verksamheten kommer att fortsätta efter avslutat projekt. Ange hur en eventuell 
fortsatt verksamhet kommer att finansieras. 

 
Som ett resultat av samarbetet med lokala kulturinstitutioner och gymnasieskolor har ett nytt projekt utformats. Huvudinriktningen i ett 
nytt projekt handlar om utåtriktad verksamhet, arkivpedagogiskt utvecklingsarbete samt bokprojekt. 
 
Finansiering planeras att lösas med medel från Företagsarkivet i Westerbotten, Statens Kulturråd samt Region Västerbotten. 

 
 
 

Övriga resultat 
Finns eventuell ytterligare information om projektet och dess verksamhet samt resultat? 

 
 
 
 

Resultatspridning 
Beskriv hur intressenter och allmänhet har beretts möjlighet till kännedom om projektet. Bifoga eget framtaget material såsom 
trycksaker, inbjudningar, kopior på annonser o s v. Ange webbadress till eventuell webbplats där information om projektet finns. 

 
Stora delar av exponeringen finns åskådliggjort på projektets hemsida: http://foretagsarkivet.se/om-oss/kvinnor-i-vasterbottniskt-
naringsliv/ 

 
 
 
 
 

Underskrift 
Rapporten ska undertecknas av projektledare eller person som har rätt att företräda projektägaren. Undertecknad intygar att ovan 
lämnade uppgifter är fullständiga och riktiga. 

Ort  
Skellefteå 

Datum 
2017 oktober 

Underskrift  
 
 

Namnförtydligande 
 
 

 

 

  

http://foretagsarkivet.se/om-oss/kvinnor-i-vasterbottniskt-naringsliv/
http://foretagsarkivet.se/om-oss/kvinnor-i-vasterbottniskt-naringsliv/
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ANVISNING TILL LÄGES- OCH SLUTRAPPORTERING 

Denna anvisningssida ska inte skickas in som bilaga. 

Rapport och ansökan om utbetalning lämnas med fördel digitalt via Regionförbundets webbansökan 

istället för via post. Meddela er handläggare vilka personer inkl. e-post-adresser som behöver tillgång 

till systemet. Webbansökan finns här:  

https://www.minansokan.se/tvv_nyps_web/public/start.xhtml  

Här finner du generell information om driftstörningar etc.  

Längst ner på sidan trycker ni ”Gå vidare till inloggning”. Välj ”Användarkonto”. 

 

Första gången ”registrerar ni konto” med er mejladress och väljer fritt lösenord för att framgent 

logga in som ”Befintlig användare”. 

 

I de fall digital Webbansökan inte är tillgänglig gäller följande: 

Fullständig ansökan om utbetalning samt rapport i original, inklusive bilagor, med underskrift av 

person som har rätt att företräda sökanden skickas till:  

Regionförbundet Västerbottens län 

Box 443 

901 09 Umeå 

För att underlätta hanteringen av inkomna handlingar ber vi er använda gem istället för att häfta 

ihop handlingarna. Skicka även en komplett rapport samt ansökan om utbetalning som e-post till: 

regionforbundet@regionvasterbotten.se 

https://www.minansokan.se/tvv_nyps_web/public/start.xhtml

