
Framtidsdagen om e-handel på Nora Stadshotell

En av tre träffar där vi diskuterade kvinnors behov.

A ttitydförändring!
Fina och genomförbara idéer har sett dagens ljus 
och stämningen är god. Vilka medkrafter behöver 
vi för att komma till målet? Vill du vara med?

Q- som resurs!
Spets -Profilering - Nytänkande - Unika 
produkter- Tillgänglighet - Personlig service - 
Flexibla lösningar - Kärlek till arbetet - Ekologisk 
hållbar mat - Trygghet för kunden.

Sluta säga: ”Det går aldrig”
Börja säga: det går visst!

Q Nora har under vintern/våren 2014 drivit ett processarbete för att kvinnors villkor ska tas tillvara i arbetet med utformandet 
av framtidens näringsliv i Nora och Bergslagen. Aktiviteterna har genomförts inom ramen för projekt ”JämFÖR – en jäm ställd 
framtid i Örebroregionen”. Projektets övergripande syfte är att bidra till jämställdhet inom det regionala tillväxtarbetet genom 
att synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande.                          

Q    företagsamma k vinnor

nora

Q Nora - för att öka kvinnors inflytande och delaktighet

Jämförperspektiv
Noras näringsliv 



Solen skiner för kvinnors företagande
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Samarbete

Samla ihop företagen i periferin
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Register där företagare kan hitta varandra

Q- Mässa, - maskerad & Carneval
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Uppdaterat företagsregister ex. Bransch, Kvinna/Man

Lokala mentorer

Fler besök av näringslivsutvecklaren m.fl
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Fortbildningskvällar

Rekommendera varandra
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förslag på aktiviteter för att stärka kvinnors 
inflytande och delaktighet i Nora.

Q Nora - för att öka kvinnors inflytande och delaktighetQ Nora - för att öka kvinnors inflytande och delaktighet



I grupper diskuterade vi vad 
ska sluta med, börja med och 
vilka medkrafter vi har.
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Q Nora - för att öka kvinnors inflytande och delaktighet

Fortsätta med
Spets/Profilering, Unik/a produkt/er med kvalitet, Sakkunskap. 
Flexibilitet, Mjukvara, Ekologisk hållbar mat, Tillgänglighet, 
Närhet och lokal kännedom, Personlig service, Flexibilitet, 
Uppfyllelse av kundens önskemål, Trygghet för kunden, 
Kärleken till arbetet och Yrkesstolthet.

Börja med 
Bekräfta varandra, Hitta på trevliga överraskningar, Jobba för 
goda idéer, Nätverka och träffa folk, Gå på Q Nora-möten, 
Ta tag i saker och våga mer, Kommunicera vad vi känner, 
Dela med oss av vår expertis, Samarbeta med andra 
företagare, Rekommendera varandra, Lära känna vår 
omgivning, Engagera oss i aktiviteter, Erbjuda inspiration 
mm.

D et går visst!! 

Förbättra och förstärka
Digital/E-handel för Nora Kommun, Ett forum för företagande, 
En portal för företag FAQ, Handel året om, Se kundens behov, 
Urvalet på kläder och skor, Locka fler kunder i och utanför Nora, 
Nyföretagarcentrum, Starta eget för nyföretagare, Egenvärdet, Att kunna 
ta betalt, Få igång goda processer, Samarbete, Självkänsla, Tycka om det vi 
gör, Variera Q Noras mötesformer och Nyttja kommunens infokanaler t.ex . 
utskick.

Medkrafter!
Kompetens inom profilering, Mentorer, Kompetens inom företagsrådgivning, 
ALMI, Banken, Skatteverket, Nyföretagarservice, Kommunen, Länsstyrelsen, 
Företagarfrukostarna, Varandra, Näringslivsutvecklaren, Nyckelpersoner – 
företagare.

Vad behöver göras?



Helen Lindh, Mia Sidal 
- Helens hörna
Bea Svensson 
- Beá s städ
Ariane Gutsmann 
- Gutsmanns café
Lydia Gutsmann 
- Gutsmanns café
Liselotte Lindqvist - 
- Bergslagens Sparbank
Fia Windh 
- Företagsam Q
Zarah Virtanen Windh 
- UNG företagare

Ebba Jouper- 
- UNG företagare
Silke Frank 
- Företagsam Q
Cecilia Wendin 
- Bryggeriets Inredning och 
Byggnadsvård, Wendinskan
Maria Eriksson 
- Apoteksgruppen AB
Anki Rauseus 
- Företagsam Q
Elin Duberg 
- My Own Yoga

Johanna Tybell, Ingela 
Pihl  
- RRC Örebro län
Camilla Brynte 
- EiS Bergslagen
Anita Maria Karlsson 
- Mariakamelus Förlag
Astrid Andersen 
- NaturJobb Älvhyttan
Ullis Almnor 
- UA Redovisning
F:a Susann Rickan 
- Webb & Foto i Nora

Q Nora - för att öka kvinnors inflytande och delaktighet

Nästa steg
VAD? HUR? VEM/VILKA? NÄR?

Synliggöra Q Nora via 
kommunens webb

Kontakta kommunens 
näringslivsansvarig/ 
webbansvarig

Susann April

Utflyktskarta/ 
företagskarta

Sondera terrängen 
gällande finansiering, 
t.ex Sparbanksstiftelsen 
Bergslagen

Q Nora Under året

Uppmärksamma och 
lyfta fram kvinnoföretag 
i Nora

Via nyhetsbrev, sociala 
medier, företagarfrukost 
skriftligt och muntligt

Q Nora/näringslivsutv. Innan sommaren

Följetong om kvinnligt 
företagande i press – en 
gång/mån

Gör en lista på 
intressanta kvinnor, 
länkar till FB

Q Nora En gång i månaden

Q-företagsgala för att visa 
att vi finns

Middag, konferenser, 
priser (nykomling, 
veteran)

Arbetsgrupp Q Nora I början av året

”Paket” eller Årets 
julklapp, TRE SMÅ 
GUMMOR

Flera företag går ihop 
och erbjuder massage, 
produkter/tjänster t.e.x 
städ, SPA, 

Q Nora Nästa Q Noramöte

Synliggöra Q Företagen 
Alla går på 
företagsfrukostarna

Företagare Nästa företagarfrukost
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Vi som var med

Läs mer om Q Nora på www.qnora.se


