
 

 

 
 
Örnsköldsvik den 2014-12-16 
 

Rapport från Spinn Off 
projektet 2013-2014 
 
Vad ville vi ha ut av projektet?  
Att stärka det personliga varumärket hos företagande kvinnor. 
Dels genom personliga möten, där vi lär ut förhållningssätt i 
olika situationer som uppstår som företagare, typ 
mingelmöten, hisspresentationer och att hålla en kortare 
presentation om sitt företagande inför andra. Det andra är lära 
sig hur man agerar på nätet och var man ska/kan synas på 
sociala medier. Vi hade även genomgång i den grafiska 
profilens betydelse och hur företaget uppfattas med färger, 
form och typsnitt. 
Två rådgivningstillfällen ingick också, till varje enskild 
deltagare för att ytterligare fördjupa sig i deras specifika 
företagande och kunna guida dem ytterligare framåt. 
 
Vi startade med en Kick off. 
För att locka deltagare till kursen hade vi  bjudit in Sophia 
Sundberg från Ypsilon som föreläsare. Sophia  Sundberg som 
fått pris som Årets Nätverkare. Hon talade om vikten att 
nätverka, och att ständigt jobba på att utveckla sina nätverk, då 
blir sociala medier nödvändiga!  
På denna välbesökta föreläsning i Örnsköldsvik hade vi då 
möjlighet att berätta om Spinn Off utbildningen. Sophia 
Sundberg blev också intervjuad av Radio Västernorrland, där 
hon då också berättade om Spinn Off utbildningen. 
  
Tre grupper 
Örnsköldsvik – Kramfors – Björna. 
Vi delade in kurstimmarna på tre halvdagar. Mellan första och 
andra tillfället fick de enskilt rådgivningstillfälle där det 
personliga varumärket dryftades med Kerstin. Mellan andra 
och tredje tillfället gick Victoria igenom Sociala Medier och 
Grafisk profil med var och en. 
Vid utbildningen i Björna deltog två stycken, då komprimerade 
vi det hela och gjorde två tillfällen, 
då även rådgivningen ingick. 
Vi har startat en sluten facebook grupp för deltagarna, där vi 
kommunicerade med varandra.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Utvärdering av deltagarna. 
När vi startade utbildningen så fick deltagarna skatta sig själva, 
sitt varumärke och sitt företagande.  Efter genomförd 
utbildning fick deltagarna göra samma sak igen. Resultatet var 
slående när vi tittade på skattade förmågor och färdigheter. 
Alla som deltagit i utbildningarna anser sig blivit säkrare och 
tydligare i att hantera sitt varumärke i tal och skrift.   
De fick även göra en utvärdering av kursen, dess innehåll och 
kursledarna. Här blev bedömningen mycket god och kan 
skickas separat om så önskas. 
 
Sammanfattning 
Vi är mycket nöjda med både Kick Offens utfall, genomförandet 
och utvärderingen. Vi har tillfört något som uppenbarligen 
varit efterfrågat hos många företagande kvinnor i länet. Roligt 
att se och höra hur företagare expanderar när de pratar om sig 
själva och sitt företag, självförtroendet växer och företagaren blir 
mer kreativ. Förståelsen av att färdigheter som att tala om sig själv 
och sitt företag måste ständigt övas för att våga ta plats ute i 
näringslivet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanställt av projektledarna 
Kerstin Nordlöf Vestin och Victoria Boson 
 


