“Nothing in life is to be feared. It is only to be understood. Now is the time to understand more.
So that we can fear less.”
Marie Curie
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1. Bakgrund
1.1 WiTEC Sweden
WiTEC SWEDEN är sedan 2011 en ideell förening. Dock startade det som idag är känt som
WiTEC redan 1988 i samband med ett EU-projekt. Föreningen har ca 30 medlemmar och en
styrelse bestående av fem kvinnor. WiTEC SWEDEN har sin bas i Båstad, men verkar för
kvinnor i hela landet. Tillsammans med nio andra europeiska länder bildar de dessutom WiTEC
Association. WiTEC arbetar bland annat för att kvinnliga högskole- samt universitetsstudenter
inom naturvetenskapliga ämnen ska möta kvinnor från näringslivet och för att de kvinnor som väl
är ute i näringslivet ska trivas och stanna kvar.

1.2 Innovativum
Innovativum är ett event vars övergripande syfte, precis som WiTECs, är att stärka kvinnors
position, samt öka kvinnors närvaro, inom Naturvetenskap, IT och teknik. Själva dagen syftar
bland annat till att bygga broar mellan kvinnliga natur/teknik-studenter och arbetslivet. Det första
eventet ägde rum 2012, då under Business Management Öresund ledning, men med hjälp av
WiTEC. Under de följade tre åren har eventet gått av stapeln under samma former som det första
och lockat 55-75 personer per år och event. Från och med 2015 är det dock WiTEC som står som
ensam arrangör av eventet och därför kan det komma att se lite annorlunda ut i år jämfört med
tidigare år.
Kännedomen kring WiTEC och deras arbete är i dagsläget relativt låg. Få känner till vad WiTEC
står och verkar för liksom att eventet Innovativum existerar och det är just detta vi har för avsikt
att ändra på.

2. Syfte
Vi vill öka medvetenheten kring, samt antalet besökare på, eventet Innovativum i Båstad. Detta
ämnar vi göra genom att försöka att locka fler kvinnor till eventet och hjälpa till att fylla lokalen.
Detta kommer att ske tack vare att en välarbetad hemsida, att vi marknadsför eventet digitalt samt
genom väldesignade och genomtänkta tryckta medier.
Vårt syfte är att hjälpa WiTEC följa sin vision om fler kvinnor i näringslivet och för att få eventet
att gå i tydlig linje med denna blir temat för årets Innovativum mentorskap. Vi kommer därför att
anpassa allt material, samt den digitala marknadsföringen efter detta.
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3. Problemdefinition
Problem 1
Det första problemet förknippat med Innovativum är det faktum att folk inte känner till att det
existerar.
Problem 2
Resurserna är knappa då WiTEC är en ideell organisation. Sponsorer är således en nödvändighet
för genoförandet av de årliga eventen.
Problem 3
De är beroende av arbetskraft utifrån.
Problem 4
Resultaten är svårmätbara.
Problem 5
Övergången från och övertagandet av Innovativum från BM Öresund till WiTEC är otydlig och
förvirrande på sociala medier. Det ligger många sidor kvar från tidigare år och skapar förvirring.

4. Nulägesanalys
4.1 Övergång & Digitalt brus
Idag är det alltså WiTEC Sweden som står som arrangör för eventet Innovativum. De har nyligen
övertagit ansvaret från Business Management Öresund som har varit ansvariga för tidigare års
arrangemang. Denna övergång uppfattas lätt som otydlig för utomstående. På internet finns ingen
tydlig information om övergången och förvirring skapas av det faktum att många gamla domäner
ligger kvar och samlar damm. Överallt stöter man på information om tidigare års event samt
tillhörande Facebook-sidor. Detta, liksom den rådande förvirringen på sociala medier, utgör i
nuläget ett av de främsta kommunikationsproblemen. WiTEC rår inte över eller kan kontrollera
dessa sidor och vår gissning är att dessa är gamla rester från tidigare studenters arbeten.

4.2 Resurser
Eventets resurser har hittills varit väldigt begränsade enligt VD Ingrid Thuresson och WiTEC har
endast tack vare sponsorer lyckats driva igenom tidigare års event. Önskemål från arrangörerna
har funnits om att besökarna ska betala för sig, men hittills har det inte realiserats.
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4.3 Tidigare event
När man granskar besökarantalet från tidigare år kan man konstatera att det rört sig inom spannet
55-75 personer. År 2012, när Innovativum startades så hade eventet 75 besökare. Året efter
befann sig 60 stycken besökare på plats och under fjolårets arrangemang (2014) var det totalt 55
stycken som närvarade.

4.2 Kompetens
Vi har också kunnat iaktta kommunikationsproblem i form av att de ansvariga och aktiva inom
WiTEC inte besitter all den kunskap och kompetens som krävs för att utforma och anpassa
plattformer för sina målgrupper på sociala medier. De har inga beröringspunkter med stora delar
av sin målgrupp, eller någon tid åt dessa för den sakens skull, och deras kommunikation med
dessa är avhängande att de använder sig av studenter eller andra utomstående.
Just nu befinner vi oss i en fas där vi hoppas kunna hjälpa till arrangera årets Innovativum-event,
med ett bättre resultat än tidigare år. Detta genom att jobba mer med förberedelser,
marknadsföring och visioner än förut.

5. Konkurrenssituation
WiTEC är en ideell förening och konkurrensbilden liknar inte den som vinstdrivande företag
utsätts för. Som Ingrid själv säger, så är de som verkar för samma mål som sina konkurrenter och
de blir därför snarare deras vänner än deras fiender.
Den enda hotbilden, rent konkurrensmässigt, skulle kunna vara att potentiella sponsorer istället
lockas av snarlika föreningar eller samfund. Vi har studerat marknaden men hittar inga föreningar
med precis samma koncept som WiTEC och Innovativum.
De finns föreningar som har som syfte att öka antalet kvinnor inom liknande branscher men dessa
inriktar sig i större utsträckning på ett specifikt område och är inte alls lika övergripande och
genomgående som WiTEC och Innovativum. Vidare så befinner sig de flesta inte inom samma
geografiska närområde eller ens land för den sakens skull.

5.1 Datatjej
Det finns dock undantag. Datatjej är ett exempel, de är en ideell förening som syftar till att främja
tjejer i alla åldrar som intresserar sig för data och IT. Tanken är att gynna skapandet av kontakter
mellan studenter och näringsliv samt öka gemenskapen tjejer emellan. Detta stämmer till stor del
överens med Innovativums syfte. Datatjej har styrelsemedlemmar och konferenser över hela
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landet. Det är egentligen synd att kalla dem för kokurrenter, då de i stort sett verkar mot samma
mål som WiTEC och Innovativum. Vad som skulle kunna utgöra en form av konkurrens är dels
att de kanske tävlar om samma sponsorer, samma med föreläsare - som kanske bara ställer upp på
det ena och framförallt besökare. Som sagt så leder de fortfarande kvinnor i rätt riktning, men det
är ändå till Innovativum vi vill att de ska komma. Därför gäller det att vi marknadsför och
framställer Innovativumdagen som något extra, som en dag man inte vill missa.
Utöver Datatjej uppmärksammade Ingrid oss på Geek Girls existens. En förening som samlar alla
tjejer inom IT och kommunikation (framförallt spel) & Girls Day som helt riktar in sig på
naturvetenskap (Danmark & Holland). Dock är de lite mer specialiserade, och har inte samma
fokus på mentorskap som vi kommer att ha i år.

5.2 WIT2015
Ett event likt det vi ska anordna hölls tidigare i år, i Stockholm. WIT2015, Women in Tech, gick
av stapeln den 6e mars 2015. Eventet, som helt och hållet är på engelska, jobbar för att främja
kvinnor inom media och teknik. Årets evenemang var fullbokat, hade hundratals personer på
väntlistan och gjorde succé. Vad vi kan göra är att hämta idéer och inspiration från deras upplägg,
samt ta kontakt med personer och företag som var engagerade den dagen. WIT2015 hade många
stora och välkända sponsorer(google, spotify, Teliasonera, osv.), och deras evenemang streamades
till och med live via viaplay. Geografiskt sett kan Innovativum vara ett bra komplement, och bör
kunna fånga upp dem som hade intresse men inte möjlighet att ta sig till Stockholm för eventet.
Dessutom inkluderar Innovativum den natruvetenskapliga branchen, något som WIT2015 inte
gör.

6. Avgränsning
För att kunna genomföra detta projekt på bästa sätt har vi valt att göra en del avgränsningar.
Innovativum och WiTEC i stort syftar till att verka för alla kvinnor i hela Sverige medan vi i vår
kommunikation kommer att rikta oss främst till Skåneregionen. De trycksaker som produceras i
marknadsföringssyfte har vi för avsikt att dela ut i vår omgivning, i Lund, Båstad och
Helsingborg. Denna avgränsning gör vi med hänvisning till den begränsade tidsram vi har för
projektet. Att marknadsföringen riktar sig främst till kvinnor är också en form av avgränsning.
Informationen och budskapet gäller och är riktat till alla, men vi kommer främst att fokusera på
kvinnorna då det är dessa som spelar den huvudsakliga rollen för vår målsättning.
Resurserna är begränsade, och även om det vore kul om det fanns aktiva konton på alla sociala
medier så har vi valt att avgränsa oss till Facebook och Instagram, detta för att de är bland de två
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absolut största medierna just nu - sett till vår målgrupp. Det är även de sidor där vi tror att det är
lättast att skapa interaktion med följare och intressenter. Dessutom har WiTEC inte möjlighet eller
kapacitet att underhålla konton på för många sociala medier samtidigt.
Den sista avgränsing vi valt att göra innebär att vi huvudsakligen riktar vår kommunikation mot
privatpersoner. Vi är i grund och botten lika intresserade av att fånga upp företag/företagare inom
näringslivet och hoppas att vår kommunikation även når ut till dessa, dock vi har inte lagt vårt
fokus på att rikta och anpassa vår kommunikation till dem. Återigen med hänvsning till den
knappa tidsram vi arbetar inom. De aktörer inom näringslivet som vi önskar ska medverka
kommer istället kontaktas separat och med specifika syften.

7. Målgrupp
Precis som WiTEC Sweden så har Innovativum en stor, övergripande och väldigt inkluderande
målgrupp. Denna består av kvinnor som jobbar inom eller är påväg in i den Naturvetenskapliga,
Tekniska eller IT-branchen. Målgruppen, som innefattar allt från gymnasiestudenter till
framgångsrika forskare kan lätt kännas svår att greppa. Det är väldigt viktigt att förstå att de olika
undergrupperna har olika behov och att kommunikationen kan behöva anpassas efter dessa genom
olika kanaler och medium. Det är också därför vi har valt att använda oss utav personas, detta kan
hjälpa oss med utformandet av vår strategi på samma sätt som vid designandet av en hemsida
(Cooper, Noessel, Cronin & Reimann, 2014, s.61-63).

7.1 Personas
För att veta hur vi ska arbeta med, samt rikta vår kommunikation till de olika undergrupperna, har
vi valt att identifiera sju olika personas, som var och en står för en specifik undergrupp i den
större målgruppen. Fyra utav dom är personas som kan tänkas behöva en mentor och de andra tre
är personas som kan tänkas vara den mentorn. Vi tycker att de representerar och innefattar de som
WiTEC är till för, vi är medvetna om att att den tänkta målgruppen för dagen kanske inte är
gymnasieungdomar - men vi tycker att WiTECs arbete i stort bör rikta sig mer till dessa och har
därför valt att ha med dem. Mentorskapet bör påbörjas i ett tidigare stadie, när tjejer fortfarande
har chansen att välja en naturvetenskaplig inrikting eller möjlighet att välja valbara kurser - vi har
därför valt att behålla dessa som målgrupper för att få en mentor.
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4 personas i behov av en mentor:
Linnea & Sophie, 18 år
Linnea är 18 år och läser andra året på naturvetenskapliga linjen på gymnasiet. Hon har sedan
länge en dröm om att bli läkare. Hon är studiemotiverad och pluggar hårt i skolan. Men ibland
undrar hon om det är värt det?
Sophie är 18 år och läser andra året på samhällsvetenskapliga linjen, Sophie har en önskan om att
bli marinbiolog. Hon står nu inför valet med att välja till kurser som skulle ge henne den
behörighet hon behöver för att läsa marinbiologi på universitetet. Hon tycker det känns krångligt
och jobbigt. Är det verkligen lönt att byta när man redan har börjat? Kanske är det bättre att bara
fortsätta nu när man redan valt?

Anna, 22 år
Anna är 22 år och pluggar civilingenjör på Lunds Tekniska Högskola. Har läst naturvetenskaplig
inriktning på gymnasiet och fortsatt i samma spår när hon valde universitet. Hon är snart påväg att
ta steget ut i arbetslivet, men vet inte hur hon ska börja. Hittills har hon ingen kontakt med
arbetslivet, hon har inte lyckats få några sommarjobb eller liknande inom branschen. Hennes
föräldrar jobbar båda två som lärare och har inte heller någon möjlighet att hjälpa henne på vägen.

Karin, 33 år
Karin är 33 år och jobbar som IT-specialist för ett stort företag i Stockholm. Hon har just kommit
tillbaka från sin första mammaledighet och känner att hon vill gå ner i tid och jobba 80% men
samtidigt utvecklas och kunna klättra inom företaget. Men inom den mansdominerande kulturen
på jobbet känner hon sig inte längre säker på att det är möjligt.
Vi har hittat förebilder, som vi kommer att använda i vår marknadsföring av Innovativum.
Förebilderna passar ihop med de personas vi skapat - och skulle kunna tänkas vara en lämplig
mentor åt var och en av dem. Då vi vill ha även mentorerna, i form av personer som redan är ute i
arbetslivet, med under Innovativumdagen så blir de också en del av vår målgrupp.

3 personas som kan bli en mentor:
Cecilia, 22 år
Cecilia Luts studerar till läkare i Lund och är inne på sin femte termin. Båda Cecilias föräldrar
arbetar med medicin och hon kände ganska tidigt att det skulle kunna vara en bana för henne även
henne. På gymnasiet läste hon naturvetenskap eftersom hon redan visste att hon med stor
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sannolikhet skulle söka in till läkarutbildningen. Cecilia är ett perfekt exempel på en person som
skulle kunna vara en tänkbar mentor åt en gymnasieelev. Hon skulle kunna peppa och komma
med bra idéer och tips till den som tappat kämparglöden, riktningen eller som bara behöver ett par
uppmuntrande ord. Cecilia älskar sin utbildning och har den rätta entusiasmen som en mentor
behöver. Cecilia hade varit en perfekt mentor för Linnea som verkligen hade behövt någon som
bevisade att det är värt att kämpa!

Bea, 22 år
Bea är också 22 år gammal. När hon skulle söka in till gymnasiet så visste hon inte riktigt vad hon
ville bli, som de flesta andra 15-åringar. Valet föll till sist på en samhällsvetenskaplig inriktning.
Idag vet Bea precis vad hon vill bli, nämligen läkare. Bea extraknäcker på pateologen i Lund och
pluggar samtidigt upp de ämnen som hon behöver för att få den rätta behörigheten. Hon älskar sitt
extrajobb och vet precis vad hon vill göra i framtiden. Det kämpiga är att hon, eftersom hon inte
läste naturvetenskap i gymnasiet, nu måste lägga många långa timmar på att läsa in det hon
missat. Ett val som görs som 15-åring kan få förödande konsekvenser för den som ångrar sig. Det
är både frustrerande och tar längre tid. Bea är kan tänkas vara den perfekta mentorn för en tjej
som börjat den samhällsvetenskapliga inriktningen på gymnasiet men som kanske känner att det
inte blivit helt rätt och vill byta eller i alla fall läsa till någon extra kurs. Som mentor kan Bea
hjälpa till och finnas som stöd. Hon kan med hjälp av sin egen historia och erfarenhet hjälpa och
övertyga den som tvekar men kanske inte vågar. Bea hade varit den ultimata mentorn för Sophie
som står inför valet att byta eller fortsätta plugga det hon redan gör. Bea är ett perfekt exempel på
hur tufft och trist det kan bli om man inte kommer på i tid att man vill byta eller bara undrar om
det verkligen är värt det. Bea hade själv inte någon som kunde agera mentor eller vägleda henne
och hade gärna stöttat en annan ung tjej för att hon ska slippa gå igenom det som Bea gör nu.

Gunilla, 53 år
Gunilla är 53 år och dekan på den Medicinska fakulteten vid Lunds Universitet. Hon har forskat i
många år inom olika ämnen, bland annat lungbiologi. Sedan 1992 har hon publicerat en hel del
medicinska forskningsartiklar och hunnit bli professor i just lungbiologi. Som dekan på fakulteten
ser hon det som sitt jobb att se till att allt fungerar på bästa möjliga vis och att inspirera unga
forskare att utmana sig själva. Gunilla har och har haft en spännande karriär och skulle kunna
tänkas vara mentor åt Karin 33 och ge henne stöd och motivation i hennes kluvenhet inför hur hon
ska handskas med sin karriär och framtid. Att de inte befinner sig inom samma yrkesgren spelar
mindre roll, de val och svårigheter som Karin står inför kan hända vilken kvinna som helst, i
vilken ålder som helst, inom vilket yrke som helst. Gunilla skulle även kunna fungera som mentor
åt Anna 22 som behöver riktning och tips på hur man får kontakt med näringslivet.
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8. Mål
WiTECs mål är att “stärka kvalitén i arbetslivet genom att - verka för fler kvinnor verksamma
inom naturvetenskap, teknik och IT/Kommunikation - stimulera kvinnors innovation och
entreprenörskap - stärka kvinnors ställning inom mansdominerade verksamheter och
områden” (WiTEC 2015). Vårt mål är att skapa ett event som hjälper WiTEC att uppnå sitt mål.
Vi vill hjälpa dem i rätt riktning, marknadsföra dem på ett effektivt sätt och på övrigt vis
komplettera och underlätta deras arbete.

8.1 Medvetenhet
Vi vill få folk att känna att de vill vara där i den utsträckning att de kan tänka sig att betala för det.
Vi vill sprida bilden om att Innovativum är viktigt, relevant, aktuellt och givande. Förhoppningen
är att vår marknadsföring ska nå ut till så många som möjligt och särskilt inom våra tänkta
målgrupper. Vi vill väcka nyfikenhet och engagemang. WiTECs resurser är knappa och eftersom
de ännu inte inbringar några intäkter så är de, som nämnt under rubriken Problem, beroende av
“outsource:ad” verksamhet. De har för vana att använda sig av studenter vilket är väldigt
kostnadseffektivt men samtidigt osäkert. Risken är att intrycket för utomstående blir spretigt och
oseriöst om Innovativum varje år byter skepnad och riktning. Detta är en av anledningarna till att
vi vill hjälpa WiTEC att börja generera intäkter. Börjar de tjäna pengar på Innovativum kan de på
så sätt stoppa in de intjänade pengarna i kommande års projekt igen och koordinera och planera
dessa på ett bättre vis.
Genom eventet och uppmärksamheten som väcks kring det hoppas vi att folk ska få upp ögonen
för WiTEC, så att de kan få fler medlemmar och således större möjligheter att genomföra fler och
bättre event och på så vis få in och behålla fler kvinnor i näringslivet. Som vi konstaterade i
problem 4 så är resultaten av vårt arbete svårmätbara på kort sikt. Dock hoppas vi att WiTEC på
lång sikt ska kunna iaktta en förbättring. Vår förhoppning är att kunna använda Innovativum 2015
som en indikator för en framtida utveckling. Lyckas vi marknadsföra oss på ett effektivt sätt och
öka medvetenheten kring, och antalet besökare på, eventet kan detta kanske ge oss en hint om
utvecklingen.
WiTEC har redan en tydligt formulerad målgrupp. Vårt mål är att anpassa både marknadsföring
och innehåll efter och åt denna målgrupp. För ett lyckat utförande och en framgångsrik
implementering har vi tagit fram olika personas och studerat verkliga exempel på vad som skulle
kunna vara tänkbara mentorer åt dessa (som presenteras högre upp i rapporten). Vi vet hur viktigt
det är att anpassa sig efter sin målgrupp och tror att personas kan vara ett effektivt sätt att ringa in
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och personifiera den på. Målet är att WiTEC ska kunna använda sig av våra personas i sitt
fortsatta arbete med Innovativum.

8.2 Sociala medier
Till våra mer specifika mål hör även att vi vill uppnå ett större antal följare/besökare på såväl
sociala medier som på hemsidan som vi utvecklat. Vi vill utveckla anpassade och informativa
plattformer som lockar målgruppen till att vara aktiva och närvarande på nätet. Förhoppningen är
att frukten av detta arbete ska vara att Innovativum sprids viralt och uppnår en stabil etablering på
internet. Information och nyheter ska vara aktuella och uppdateras regelbundet.
Det ska vara tydligt vilken information som gäller för i år, då det idag finns en hel del olika gamla
sidor. För att undvika att detta problem kan komma att störa jobbet kommande år, samt för att
underlätta för att WiTEC ska kunna ha koll på sina egna sidor kommer vi att ta bort “årsstämpeln” på alla medier och istället skapa övergripande Innovativum sidor på t.ex sociala
medier. Vår önskan är att de inte ska behöva börja om med sin marknadsföring varje år, utan att vi
ska hjälpa dem att utforma hållbara alternativ.
Vi vill uppfylla WiTECs förväntningar om att genomföra Innovativum 2015 på ett lyckat sätt och
på alla sätt göra dem tillfredställda med våra resultat. Vi vill att vårt arbete med såväl
marknadsföring som hemsida och grafiska produkter ska ligga i linje med WiTECs arbete,
visioner och önskemål.

9. Metod
Inför denna konsultrapport har vi tagit stöd i föreläsningar, relevant kurslitteratur och studerat
såväl olika potentiella personas som mentorer. Vi har bollat idéer och tagit fram förslag, strategier
och en tidsplan i enlighet med Scrum-metoden. Vi har arbetat parallellt med våra uppdragsgivare
och haft avstämningsmöten samt en ständig dialog via mail. Ända sedan start har vi haft en bra
och kontinuerlig kontakt med vår kontaktperson, VD för WiTEC Sweden, Ingrid Thuresson. Vi
har haft två möten, ett då hon besökte oss på Campus Helsingborg samt ett då vi möttes på hennes
kontor i Båstad företagsby. Vid uppstartsmötet diskuterade vi olika strategier och idéer och Ingrid
klargjorde för oss vad hon och WiTEC var ute efter. Vi målade tillsammans upp en tydlig linje för
att allt vårt arbete skulle vara i enighet med WiTECs visioner och mål. Under vårt andra
avstämningsmöte diskuterade vi de produkter, förslag och andra åstakommanden vi genomfört
ditintills. Vi fick feedback på såväl logga som hemsida, val av färger samt tankar angående
målgrupp och marknadsföringskanaler. Vi har även varit på möte (samt haft mailkontakt inför och
efter) med det tryckeri som vi valt att använda oss av i utformandet av vår analoga
marknadsföring.
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10. Strategi
Den överggripande strategin för att uppnå det huvudsakliga målet med WiTEC Swedens arbete, är
att planera och anordna en dag som kallas Innovativumdagen. Denna dag är ett sätt att
uppmärksamma WiTEC och deras arbete för fler kvinnor i branschen. För att optimera effekterna
av denna dag, uppnå våra mål, och för att lösa de problem vi identifierat i denna rapport har vi
valt att använda oss av olika strategier. Såväl analoga som digitala.

10.1 Resurser
Nästa problem är att de knappa resurser, som en idéell organisation som WiTEC ofta tampas med,
inte direkt underlättar det arbete som anordnandet av vad som hoppas bli ett omtalat och
spektakulärt event innebär. Här är förhoppningen att vi genom vårt arbete med marknadsföringen
ska underlätta för Innovativum att locka framtida sponsorer. Sponsorer som kan tänka sig att gå in
och hjälpa till, och kanske även föreläsare som kan tänka sig att ställa upp utan ersättning. Lyckas
vi med att framställa Innovativum som något speciellt och intressant så kommer bi-effekten
förhoppningsvis vara att det leder till att fler får upp ögonen - och därför vill medverka och
engagera sig. Oavsett om det är som åhörare, talare eller som samarbetspartner.
Ett annat problem, som uppstår när man arbetar med ideella organisationer och inte mäter resultat
i pengar, är att de blir svåra att mäta. WiTECs arbete är långsiktigt, handlar mer om att ändra
mönster än specifika händelser. Man kommer aldrig kunna säga om det var på grund av något
som skedde kring Innovativumdagen som fler tjejer vågade sig ut i naturvetenskaliga branscher,
eller om det var något helt annat som fick dem att göra det. Kvantitativa mål är lättare att
utvärdera än kvalitativa. Kommer fler gäster detta året än förra, om vi får fler personer att känna
till Innovativum och om WiTEC är nöjda med det arbete vi som projektgrupp utfört - så får vi
dock säga att vi har lyckats. Lyckas vi lyckas WiTEC och tvärtom.

10.2 Hemsida
Bland problemen vi tidigare identifierade var ett att folk inte känner till WiTEC och Innovativum,
och vi anser det vara det största. Detta måste ändras på - förslagsvis genom mer och framförallt
mer bra marknadsföring.
För att marknadsföra detta event har vi utformat olika strategier för de olika momenten. Vi har
skapat en hemsida, en digital plattform för allt som sker kring Innovativum. Hemsidan vi skapat,
har fokuserat på en enkel och snygg design, den innehåller information om det som är aktuellt för
Innovativum, den ger möjlighet till anmälning, man kan läsa mer om både WiTEC och dess arbete
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samt ta del av årets tema mentorskap - och den är aktuell och uppdaterad. Precis som eventet, vill
vi att hemsidan ska inspirera kvinnor att utvecklas inom denna bransch. På hemsidan länkas även
till de sociala medier där Innovativum figurerar. På samma sätt länkas det till hemsidan på de
sociala medier som tillhör Innovativum.
Istället för det verktyg vi i vanliga fall använder så är hemsidan, efter önskemål från VD Ingrid
Thuresson, istället gjord i ett verktyg som heter “Hemsida 24”. Det är det verktyg WiTEC själva
brukar använda, och när vi lämnar över stafettpinnen kan de överta hemsidan utan att det uppstår
komplikationer, då de känner till alla funktioner. En annan fördel med hemsida24.se är att de
anpassar innheållet för både datorer, telefoner och paddor. Detta är något som man idag måste
komma ihåg vid skapandet av digitala plattformer (Wachter-Boettcher, 2012, s.11-12).
Vi har valt att skriva en del av hemsidan i “jag-form” för att skapa en personlig känsla och locka
till vidare läsning. Temat är mentorskap och vi vill därför få läsaren att känna en koppling till och
en nyfikenhet på de förebilder vi presenterar på hemsidan. Personerna på bilderna, samt texterna
som hör till, är verkliga. Detta på grund av att vi hoppas kunna använda oss av detta material
längre fram, och att de personer som figurerar på hemsidan på riktigt kommer att vara intresserade
av ett samarbete med WiTEC i och med Innovativumdagen och eventet runt omkring.
Ett annat tydligt problem var att det på webben är för rörigt gällande WiTEC och Innovativum.
Det råder stor osäkerhet gällande vilka hemsidor som är aktuella och inte. Detta kan lösas genom
att vi i samarbete med Ingrid försöker att få kontakt med de personer som står för de sidor som
inte gäller längre. Det är inte gjort i en handvändning, men det är på gång. Detta blir en del av vårt
arbete med sökoptimering. Ju fler sidor som kan försvinna, ju högre upp kommer vår hemsida att
komma vid en “googling” och ju fler träffar kommer vi att få. Fler träffar ger högre
kännedom(Wachter-Boettcher, 2012, s.123). Skulle någon söka på “Innovativum 2015” så vet vi
att vi ligger bra till, i och med att vi har det i rubriker och i och med att det inte finns fler sidor
med just de namnet.
Hemsidan finns på http://innovativum2015.hemsida24.se och är utformad i samarbete med vår
“tvilling”-grupp i klassen.

10.3 Tryck
Förutom vår digitala marknadsföring så har vi även utformat en “trycksak”, som vi sprider i
marknadsföringssyfte. Trycksakerna utgör vår analoga marknadsföring och är tänkta att skapa
spridning i en annan dimension. De når de ut till de som inte engagerar sig på webben. Vår idé är
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att trycka pappersmuggar med Innovativums logga, länkar till Innovativums konton på sociala
medier samt en QR-kod man kan scanna för att komma till Innovativums hemsida. Vi ville även
trycka något som kan vara “give-aways” under själva eventet, ett minne att ta med sig därifrån. Vi
har förslag om små kit, gärna anpassade för tjejer, med t.ex. reseprylar, sminksaker eller liknande.
Vid ett möte på tryckeri Print Ship i Lund diskuterar vi vad det skulle kosta att trycka och
kommer fram till att priserna är orimliga för en ideell organisation som WiTEC Sweden är. Därför
kommer vi fram till att vi ska trycka stickers, som vi själva kan sätta på både muggar och resekit
som vi köpt in separat. Kostnadseffektivt men lite mer tidskrävande, vilket vi är med på.
Tanken är även att vi ska sponsra caféer på skolor samt arbetsplatser med våra muggar, så att de
serverar kaffe ur dem och på så sätt hjälper oss att sprida Innovativum. De får gratis koppar och vi
får marknadsföring, en win-win situation.

10.4 Jippo/kampanj
Muggarna har vi tänkt att dela ut med kaffe under ett “jippo” på t.ex. Lunds Tekniska Högskola.
En stor del av målgruppen befinner sig där och av egen erfarenhet vet vi att gratis kaffe brukar
vara populärt. Under ett möte med delar av WiTECs styrelse kom det även fram att de har ett
samarbete med Zoegas, vilket skulle kunna betyda att de kan sponsra med kaffe/muggar.
Vi har även tänkt att man vid registreringen för eventet kommer att kunna dela med sig av detta
på facebook, och därigenom få en goodie-bag på eventet. Detta gynnar oss genom att spridningen
av eventet sker till en målgrupp som man kan anta vara intresserade. Att man vill dela saker på
Facebook adderar i det här fallet både till sin identitet och ger möjlighet att berätta sin egen
historia (Bryan, 2011, s.71) samt något materialistiskt som kan locka.

10.5 Sociala medier
Arbetet med sociala medier är något vi vill utveckla för Innovativums räkning. Vi har startat ett
instagramkonto där vi börjat lägga upp bilder – och kommer att lägga upp fler ju närmre eventet
vi kommer (se innovativum15@Instagram).
Tanken är att skapa en hashtag som används på alla sociala medier och som samlar alla de
plattformar som tillhör Innovativum. Ett annat förslag är att i en upptakt till eventet låta de
mentorer som tagits fram, alternativt talare som ska komma till eventet att få en “instagram takeover” där de under en veckas tid får ta över Innovativums instagram och dela med sig av sin
historia. Återigen, att skapa en känsla av personlig kontakt och en igenkänningsfaktor hos följare.
Innovativum och allt som gäller det kommer att kommuniceras ut genom envägskommunikation i
form av trycksaker, däremot genom de sociala medierna kommer möjlighet till
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tvåvägskommunikation att finnas. Vi vill att de ska uppmana folk till att dels kommentera och
gilla, men även dela och hashtagga sina egna bilder. Det kommer de att kunna göra både genom
instagram och facebook, eventuellt även på vår hemsida. Ju mer folk “pratar” om Innovativum ju
fortare kommer eventet att spridas, och sprids Innovativum så sprids WiTEC - vilket är det
viktigaste. Allt detta kretsar trots allt kring att uppnå deras mål, som ni vid det här laget vet -är att
locka fram fler kvinnor inom natur- och teknikinriktade yrken.

10.6 Tema
För att specificera lite mer vad Innovativumdagen syftar till sätts varje år ett tema som går i linje
med deras arbete. Temat för dagen i år kommer att vara mentorskap. Mentorskap kvinnor emellan
är viktigt, kvinnor behöver ta stöd av och hjälpa varandra. Lyfta fram varandras starka sidor och
lyfta Målet med dagen är att skapa många nya relationer mellan kvinnor som befinner sig i olika
steg av karriären. Att yngre kvinnor kan hitta förebilder i de som har kommit lite längre, och att
äldre kvinnor kan reflektera över och dela med sig av vad som gått både bra och mindre bra. Det
är en process som kommer att gynna de båda. Kan de yngre kvinnorna även dela med sig av sin
nyfikenhet och sina framtidsvisioner kommer ett viktigt utbyte att ske de båda emellan. Tanken i
ett nästa steg är att de som kommer att vara de yngre kvinnorna under Innovativum dagen, även
dem kan vara ett stöd för någon ännu yngre. Målet vi ser med WiTEC i stort är att kunna nå ända
till de som går i högstadiet och inte valt gymnasium ännu. Kan högstadieelever hitta mentorer i
gymnaiseelever? Ja självklart! Är det i någon ålder i livet man behöver förebilder så är det då.

11. Sammanfattning & Utvärdering
Vi har upplevt vårt samarbete med Ingrid Thuresson som givande och välfungerande och tror och
hoppas att vårt slutgiltiga resultat kommer vara i linje med hennes ursprungliga förväntningar. Det
har varit väldigt givande att jobba utifrån specifika önskemål, men att ändå ha fria tyglar och egna
idéer - och sedan förankra och utvärdera dem med Ingrid igen. Vi anser oss, på ett fullgott vis, ha
uppnått och förverkligat de visioner som vi tillsammans med WiTEC målade upp innan projektets
start. Trots att tiden har känts knapp är vi nöjda med vår prestation. Vi hade gärna sett att vi haft
mer tid och att vi hade kunnat utveckla våra idéer ytterligare men är ändå tilfreds med det resultat
vi har i dagsläget. Till en början hade vi väldigt många idéer och förslag men vi förstod ganska
snart att vi var tvungna att sålla bort en hel del med hänsyn till den knappa tiden.
Huruvida vår planering, vår hemsida och vårt tryck kommer att främja Innovativum i realiteten
vet vi dessvärre inte förrän efter Innovativumdagen 23 oktober, men vi hoppas såklart att vi
bidragit och påverkat Innovativum på ett bra och konkret sätt.
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Sammanställning av möten med Ingrid Thuresson, VD för WiTEC
Måndag 11/5
-Vi presenterar oss och vad vi har för mål. Drar igenom snabbt vad vi förväntas göra från
skolans håll och frågar vad som förväntas från WiTEC, som uppdragsgivares håll. Inser
snabbt att Ingrid vill att vi hjälper henne med allt vi kan gällande Innovativumdagen, och
att vi kommer att behöva fokusera på vissa saker för att se fortsätta vårt samarbete
utanför skolans ramar längre fram.
-Hemsida, logga, trycksak, förslag på tema på eventet, kicka igång sociala medier, sätta
stommar för dagen.
-Får bakgrundsinformation om WiTEC och deras arbete med Innovativum. När
organisationen grundades, hur många medlemmar de har, hur de jobbar, styrelse,
samarbete med Europa osv. Även information om tidigare års event.
-Gemensamma mål för vad vi ska göra: till deadline i skolan och tills i höst. Även deras
mål med Innovativumdagen och med sitt arbete i WiTEC. Rekar att de mål vi tror WiTEC
har stämmer överrens med de faktiskt har. Få in OCH behåll kvinnorna i näringslivet.
-Konkurrens, har de någon i så fall vilka? Ingrid känner till Geek Girl, men de ser inte
liknande organisationer som konkurrenter riktigt -då de jobbar mot samma mål som
WiTEC.
-Ingrid tar upp invandrarkvinnor, kvinnor på ett specifikt asylboende i Båstad, och hur de
kan involveras. Vi kommer fram till att vi inte har tid att anpassa marknadsföringen efter
dem på något specifikt sätt men att de kommer att välkomnas.
-Hur kan vi göra för att involvera elever på campus? Ska prata med studentföreningen
Agora samt hitta sätt att marknadsföra oss på campus. Ingrid trycker på att de gärna vill
ha engagemang från studenter under Innovativum.
-Bestämmer tid och plats för ett nytt avstämmningsmöte - denna gång på deras kontor i
Båstad.
Torsdag 21/5
-Introdceras för Lottie, som precis som Ingrid sitter i styrelsen och har ansvar för
webben.
-Presenterar loggan, får feedback att den är bra men inte har en tydlig koppling till
WiTECs egen logga. Diskuterar fram och tillbaka med slutsats att vi byter ut den orangea
färgen vi tidigare använt oss av mot samma blåa färg som de har i WiTEC -loggan (se
bifogade bilder).
Vi testar på plats och håller alla med om att det blir bättre.
-Diskuterar målgrupp, kommer fram till att deras egentliga målgrupp inte innefattar
gymnasietjejer vilket vi skriver, utan högskole/universitets-studenter. Bestämmer oss
dock för att det är aktuellt att gå lägre ner i åldrar för att få in tjejer på rätt spår tidigare
och ändrar inte det vi redan skrivit. Däremot bestämmer vi oss för att rikta
marknadsföring mot de äldre kvinnorna
-Ska det vara på svenska eller engelska? Svenska! Bestämmer vi oss för tillsammans
med Ingrid och Lottie.
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-Visar hemsida. De är positiva till den, och kommer att använda sig av de mesta - dock
som en flik på WiTECs sida. Gillar idéen med foton på förebilder och känslan av att
inspirera kvinnor, påpekar att det orangea bör bytas ut mot blått vilket vi är medvetna
om. Kul med bloggfunktion, kommer dock inte finnas resurser att uppdatera för ofta men
ett par inlägg i alla fall.
-Tar upp ämnet sociala medier, de är inte själva medvetna om vad som egentligen finns
kopplat till Innovativum i dagsläget. Vi berättar att det finns en hel del olika både
facebooksidor och instagram-konton och förstår att de inte själva rår över dem. Vi
kommer fram till att vi med gemensamma krafter och kontakter ska försöka röja bort det
som inte är aktuellt samt skapa konton som är mer övergripande och hållbara.
-Förslag på trycksak: berättar om idé med kaffemuggar och giveaways. De konfirmerar
att budgeten är liten och att spons skulle behövas. Tror dock att de skulle kunna få
tidigare samarbetspartnern Zoega att bidra med kaffe vid ett eventuellt marknadsföringsjippo med gratis kaffe. De håller med om att stickers är en bra lösning åtminstone till att
börja med. Gillar idéen med QR-koder, men i och med att hemsidan förmodligen kommer
att ligga som en flik på WiTECs hemsida vill de vänta med att utforma den.
-Bestämmer att vi tar upp kontakt igen efter att skolarbetet är avslutat för att hjälpa dem
mer med eventet.
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Tidsplan - Scrum
11/5: Möte med Ingrid Thuresson, VD för WiTEC Sweden
Inför mötet med Ingrid hade vi tagit del av materialet på deras hemsida samt det
material som gick att finna via andra forum (Facebook, Instagram). Vi hade även
gjort en utvärdering av hur vi uppfattat WiTEC och Innovativum. Till mötet hade vi
sammanställt en lista med frågor, idéer och förslag som vi framförde och diskuterade
tillsammans med Ingrid som även berättade om de önskemål och visioner hon och
WiTEC har. Mötet var väldigt givande och vi fick ut det vi ville. Vi bestämde även att
vi skulle ha ytterligare ett möte, den 21/5, för att stämma av hur långt vi kommit och
få feedback på det vi gjort.
Sprint 1: Tisdag 12/5:
• Arbeta fram en tidsplan och boka in möten med andra gruppen
• Kontakta tryckerier
• Skissa upp en konsultrapport med förslag till rubriker och innehåll
• Bestämma färger till webben
Kommentar
Vi diskuterade fram en tidsplan som alla var nöjda med och bokade in kommande
avstämningsmöten med den andra gruppen. Vi undersökte även möjliga tryckerier
och bestämde oss för att kontakta ett tryckeri i Lund där Fanny hade kontaker. Vi
diskuterade fick bestämt det som krävdes för att kunna sätta igång med själva
konsultrapporten. Vi beslutade oss även för att använda oss av färgerna grått och
organge på hemsidan.
Sprint 2: Onsdag 13/5:
• Avstämning av gårdagens arbete (i separata grupper)
• Diskutera målgrupp och personas - diskutera anpassning efter denna
• Dela upp samt skriva under de valda rubrikerna i kommunikationsplanen
• Diskutera och lägga fram förslag till vad vi ska trycka. Börja skissa på
uppbyggnaden av webbsidan liksom utforma förslag till loggan.
Kommentar
Vi delade upp vem som skulle skriva vad och bestämde oss, utifrån Ingrids önskemål
och våra egna efterforskningar, för vilka målgrupper vi skulle rikta oss till. Med det
rent webbaserade så kom vi inte så långt som vi planerat eftersom vi under dagens
gång beslutade oss för att skriva mer på rapporten istället
Sprint 3: Måndag 18/5:
• Fanny kontaktar tryckeri och samt de som ska fotograferas till hemsidan och
stämmer av möten
• Arbetet med konsultrapporten fortsätter
Kommentar
Fanny tog kontakt med utvalt tryckeri och bokade in ett möte till den 20/5. Hon fick
även tag i alla de som vi hoppades kunna fotografera till hemsidan och bokade in
tider med dessa. Utöver detta så arbetade vi med konsultrapporten som planerat.
Sprint 4: Tisdag 19/5
• Möte med grupp 9
• Ha utformat varsin logga + trycksak - & välja de bästa
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Kommentar
Vi hade ett lyckat möte med grupp 9 där vi diskuterade vad vi gjort hitintills. Vi visade
varandra de förslag vi arbetat fram och gav varandra konstruktiv kritik. Vi valde en
logga och förbättrade den tillsammans. Trycksakerna gjorde vi separat så de
diskuterade vi inte så mycket.
Sprint 5: Onsdag 20/5
• Träffa Cecilia Luts för fotografering på Universitetssjukhuset kl 12.15
• Träffa Beatrice Nylander för fotografering på Universitetssjukhuset 13.00
• Träffa Johan Albertson på Printship 16.00
• Skriva klart och korrigera det sista på konsultrapporten
• Formulera frågor till Ingrid inför morgondagens möte
Kommentar
Fotograferingarna gick väldigt bra och vi fick hur många fina bilder som helst på både
Cecilia och Bea. Efter att vi fotat dem åkte vi hem och valde ut de bästa bilderna och
skrev mer på rapporten. Vid 16 åkte vi till vårt möte på Printship som gick bra. De
förklarade vad saker och ting kostade, vad som var möjligt och inte, samt vilka färger
som är bra och mindre bra att använda sig av. Vi la fram våra förslag och diskuterade
vad som var rimligt.
Sprint 6: Torsdag 21/5:
• Avstämningsmöte i Båstad
• Utvärdering av mötet samt diskussion med grupp 9
Kommentar
Vi åkte till Båstad för att möta Ingrid på WiTECs kontor i Båstad Företagsby. Vid
mötet närvarade även styrelsemedlemmen Lottie som är ansvarig för det webbbaserade. Vi visade vår hemsida, fotona vi tagit och loggan vi gjort. Vi fick även
chansen att ställa de frågor som kommit upp under arbetets gång och diskutera de
med dem. Mötet gick väldigt bra och de var nöjda med det vi gjort och tyckte att våra
idéer var både roliga och kreativa. Däremot hade de åsikter om att vi valt färgen
orange och önskade att vi istället använt oss av den blå färg som WiTEC vanligen
använder. Det kändes väldigt bra att få lite konstruktiv kritik och under mötets gång
ändrade vi färgen till den önskade.
Sprint 7: Måndag 25/5:
• Sista genomgången av rapporten
• Se över bilagor
• Gå igenom allting en sista gång - och stämma av så att ingen saknar
någonting eller är missnöjd
Kommentar
Vi läste igenom allting tillsammans en sista gång och såg över så att vi fått med
allting och att det såg bra ut. Vi fixade även det sista med hemsidan. Det kändes
väldigt bra och vi var nöjda när vi bestämde oss för att vi var klara.
Utvärdering av SCRUM
Till stor del lyckades vi följa den tidsplan som vi satt. Det kändes väldigt skönt att ha
en konkret plan att arbeta efter och det kändes bra att vi samarbetade med grupp 9
på vissa punkter eftersom det motiverade oss ytterligare till att göra bättre ifrån oss
och hålla den utsatta planen. Även inom vår grupp fungerade arbetet väldigt bra och
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vi delade upp rapporten mellan oss för att effektivisera arbetet. Allting flöt på som
planerat och vi tyckte det var väldigt givande att träffa Ingrid och Lottie på WiTEC och
få verklig feedback på vårt arbete. Vi hade en öppen och kontinuerlig dialog med
såväl vår samarbetsgrupp som med Ingrid och vilket verkligen underlättade vårt
arbete och den riktning det tog vid flertalet tillfällen eftersom det inte tillät oss att snöa
in oss på saker, eller tappa fokus för den delen.
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Logga före och efter färgkorrigering:
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Vår sticker, som alltså kommer att tryckas och fästas på föremål såväl
innan som under eventet.

innovativum15
innovativum2015

innovativum2015.hemsida24.se
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