
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
  

 

 

Referenser: Referensuppdrag. Uppgifter till kontaktperson lämnas efter överenskommelse.  

 

En sammanställning av uppdrag 

I förteckningen som följer listas större uppdrag. Jag har tagit med uppdrag från 2006 och framåt. I 
sammanställningen anges uppdragens innehåll och inriktning och vilka utvecklingsområden de rör 
samt kontaktpersoner. 

Utvecklingsområdena handlar om vilka områden uppdragen rört sig. Det kan vara exempelvis 
avgränsade områden som entreprenörskap och affärsutveckling eller mer horisontellt inriktade 
områden som jämställdhet/genus. Ett horisontellt perspektiv handlar om flera områden: att generellt 
främja kvinnors eller invandrares villkor i samhälle och/eller arbetsliv. Ett annat sådant övergripande 
perspektiv vi ofta arbetat med är exempelvis högskolans samverkan med det omgivande samhället 
enligt triple helix (den s k tredje uppgiften). Vi noterar både horisontella och mer specifika 
utvecklingsområden. 

Kontaktperson finns angivna för alla uppdragen. De kan berätta mer om vad uppdraget har 
inneburit, och hur samarbetet med oss har fungerat. Kontaktpersonerna är dock inte förberedda på att 
de kan komma att bli kontaktade. 

Erfarenhetsområdena handlar om vilken del av processen uppdragen har rört: 

 Förstudier och/eller förprojektering 

 Projektutveckling, processutveckling och metodutveckling 

 Projektledning inkl ekonomistyrning och redovisning 

 Uppföljning/utvärdering 
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AVSLUTADE UPPDRAG 

 

Utvärdering Winnet Sverige (2012) 

Utvärdering av Winnet Sverige, NRC, Svenska Riksförbundet Nationell ResursCentrum för 
kvinnor. Uppdraget innebär en extern utvärdering som består av en processinriktad del där 
utvärderaren följer verksamheten och bidrar med stöd till lärande och styrning. Utvärderingen stöttar 
projektledningen och lyfter problemställningar. Resultatdelen studerar hur projektets mål, metoder och 
indikatorer samt lärande följs under utvärderingsperioden, 2012. Utvärderingen utförs tillsammans 
med konsulten Cecilia Boström, Cecilia Boström Konsult.  

Utvecklingsområde Jämställdhet och mångfald, tillgänglighet, entreprenörskap 
och innovativa miljöer, kvinnors företagande, 
landsbygdsutveckling 

Erfarenhet/kompetens  Följeforskning, lärande utvärdering 

Uppdragsgivare/kontaktperson Britt-Marie Torstensson, ordf Winnet Sverige 

Kontaktperson, telefon/epost 026-652766 /britt-marie.torstensson@winnetsverige.se 

 

Makten över maten (2008 - 2012)                

Inom ramen för innovationsplattformen Innovation i Gränsland och Skånes Livsmedelsakademi har 
Internationell kompetens AB (nedan kallat IK) inlett ett arbete genom att föra in ett genusperspektiv 
skapa plattformar för och utveckla ett dynamiskt klimat för livsmedelsklustret i Skåne. I samarbete 
med forskare från bl a högskolan i Malmö ingår IK i projektledningen och arbetar med 
utvecklingsinsatser, planering, administration och ekonomistyrning. Projektet avslutas i mars 2012. 

Utvecklingsområde Livsmedel, jämställdhet, kompetensutveckling, 
entreprenörskap/nyföretagande, 
företagsutveckling/innovationer 

Erfarenhet/kompetens  Projektledning inkl ekonomistyrning och administration 

Uppdragsgivare/kontaktperson Professor Magnus Lagnevik, Ekonomihögskolan, Lunds Univ 

Kontaktperson, telefon/epost 046-222 42 79   magnus.lagnevik@fek.lu.se  

 

Biogas Väst (2012)                

Biogas Väst är ett regionalt utvecklingsprogram som drivs av Västra Götalandsregionen 
tillsammans med länsstyrelsens Landsbygdsprogram och Trafikverket. I februari genomförs en 
sökkonferens med inbjudna aktörer för att nå Biogasmålen 2020. Planering, genomförande och 
dokumentation av konferensen.  

Utvecklingsområde Utveckling av biogasområdet 

Erfarenhet/kompetens  Uppläggning och dokumentation 

Uppdragsgivare/kontaktperson Hanna Jönsson, Miljösekretariatet, Biogas Väst 

Kontaktperson, telefon/epost 0702 502405   hanna.m.jonsson@vgregionen.se 

 

Karolinska Institutet, Coping projektet (2012)                

Coping är ett projekt inom 7:e ramprogrammet som ska ta fram riktlinjer och rekommendationer för 
att stötta barn till fängslade föräldrar. Partner är Sverige, Tyskland, Rumänien och England. 
Tillsammans med företrädare från den svenska partnern genomfördes en workshop, Berätta och 
utveckla™, en metod för att användas till planering, utveckling och kvalitativ utvärdering och speciellt 
för att lyfta fram tyst kunskap och göra den möjlig att dela med andra. Planering, processledning och 
uppföljning av workshopen.  

Utvecklingsområde Metodutveckling, processledning 

Erfarenhet/kompetens  Processledning  

mailto:magnus.lagnemvik@fek.lu.se
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Uppdragsgivare/kontaktperson Anne H Berman, Karolinska institutet, Centrum för 
psykiatriforskning 

Kontaktperson, telefon/epost 0704 245360   anne.h.berman@ki.se 

 

AVA-projektet Hässleholm (2012) 

AVA, Aktivitet-Vägledning-Arbete, ett projekt som arbetet med ungdomar som står långt från 
arbetsmarknaden finansierat av ESF. Jag hade uppdrag som stöd till projektledningen i samband med 
projektavslut under våren 2012. 

Utvecklingsområde Utsatta grupper, ungdomar, mångfald, tillgänglighet,  

Erfarenhet/kompetens  Projektstöd, information, kommunikation 

Uppdragsgivare/kontaktperson Hässleholms kommun, Sara Hosseinkhah 

Kontaktperson, telefon/epost 0709-717453 /sara.hosseinkhah@hassleholm.se 

 

Hushållningssällskapet – Lantbruksnavigatorn  (2012) 

Processledning i samband med kick-off för Hushållningssällskapets projekt Lantbruksnavigatorn. 
Projektet riktar sig till lantbrukare som vill utveckla eller starta livsmedelsförädling. En del av det 
tvååriga projektet är ett mentorsprogram. Vid kick-off träffades adepter (lantbruksföretagarna) och 
mentorer (erfarna (företags-)ledare). 

Utvecklingsområde Affärsutveckling, processledning  

Erfarenhet/kompetens  Processledning, affärsutveckling, mentorskap 

Uppdragsgivare/kontaktperson Hushållningssällskapet Halland 

Kontaktperson, telefon/epost Johanna Svensson, 035-465 05 
johanna.svensson@hushallningssallskapet.se   

 

Baltfood, BSR  (2009-2012)                

Baltfood är ett projekt inom programmet Baltic Sea Region med flera europeiska partners runt 
Östersjön. Sverige har två partner; Skånes Livsmedelsakademi och Ekonomihögskolan, Lunds 
Universitet. Projektadministration, budgetarbete och kontakter med sekretariatet i Lübeck har ingått i 
uppdraget samt en skrift med rekommendationer om hur man skriver en projektansökan.  Projektet 
avslutades 2012.  

Utvecklingsområde Livsmedelsnäring, internationella kontakter, projektutveckling 

Erfarenhet/kompetens  Projektadministration, information/dokumentation 

Uppdragsgivare/kontaktperson Magnus Lagnevik, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, 
Skånes Livsmedelsakademi 

Kontaktperson, telefon/epost 046-222 42 79   magnus.lagnevik@fek.lu.se 

 

FEPIC – Female Engineers Pushing Innovation in Companies  (2008 - 2010)              

FEPIC är ett projektet inom EUs Lifelong learning programme. Projektet hade tjugo europeiska 
partners och syftade att främja unga (studerande) kvinnor att vilja starta företag. Mitt uppdrag i 
projektet avsåg extern processutvärdering. Projektägare var Universitetet i Bologna och jag 
kontrakterades av Högskolan i Halmstad som var den svenska partnern.  

Utvecklingsområde Jämställdhet/genderperspektiv, entreprenörskap/ 
nyföretagande, internationella kontakter 

Erfarenhet/kompetens  Processutvärdering, metodutveckling 

Uppdragsgivare/kontaktperson Dr. Agneta Hansson, Högskolan i Halmstad 

Kontaktperson, telefon/epost 0705 935673   agneta.hansson@hh.se 

 

mailto:magnus.lagnemvik@fek.lu.se
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Skånsk kraftutveckling (2008 - 2009)                 

Projektet Skånsk kraftutveckling finansierades av flera nationella stödprogram; Att främja kvinnors 
företagande genom Region Skåne, KK-stiftelsens expertkompetensprogram meNY och 
Jordbruksverkets Landsbygdsutvecklingsprogram genom Länsstyrelsen i Skåne. Som projektägare 
stod Internationell kompetens vilket innebär att projektets processer, styrning, ledning och ansvar 
vilade hos IK. Programmet syftade till att utveckla företag inom områdena livsmedel, hälsa, turism och 
design som ägs /drivs av kvinnor. 

Utvecklingsområde Turism, hälsa, design och livsmedel, affärsutveckling, 
entreprenörskap, företagsutveckling/innovationer 

Erfarenhet/kompetens  Projektledning inkl ekonomistyrning och redovisning 

Uppdragsgivare/kontaktperson Christne Jersby, Att främja kvinnors företagande, Region 
Skåne 

Kontaktperson, telefon/epost 040-623 97 46  christine.jersby@skane.se  

 

SELMA (2009 - 2010)                                                       

Projektet SELMA, Samarbete för Entreprenörskap och Livskvalitet genom Mänsklig tillväxt och 
Attitydförändring, ägdes av Uvåns näringslivscenter AB. Syftet var att utveckla och förstärka insatser 
för kvinnors företagande och entreprenörskap i Värmland och Dalsland. Uppdraget avsåg att som 
extern utvärderare följa och beskriva projektets processer och de resultat som uppnås samt stötta 
projektledningen i den interna uppföljningen. 

Utvecklingsområde Kompetensutveckling, entreprenörskap/nyföretagande, 
företagsutveckling/innovationer 

Erfarenhet/kompetens  Projektutveckling, processtöd, uppföljning och utvärdering 

Uppdragsgivare/kontaktperson Pia Lind, projektkoordinator, Uvåns näringingslivscenter 

Kontaktperson, telefon/epost 0563-187 46, pia.lind@uvan.net   

 

Sommarskola, Jämställdhet i Arbetslivet (2009 - 2010)                                                       

Projektet är ett pilotprojekt för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling inom genus- och 
jämställdhetsområdet. Det är också en mötesplats mellan unga och äldre och mellan forskning och 
praktik. Uppdraget innebar medverkan i idéutvecklingsarbetet och processledning vid genomförandet i 
augusti månad 2009. En uppföljning av projektet gjordes under 2010. Projektet genomfördes med 
medel från Vinnova och JÄMI – Nationella sekretariatet för genusforskning. 

Utvecklingsområde Genus- och jämställdhet. Metodutveckling.  

Erfarenhet/kompetens  Projektutveckling, dokumentation och utvärdering 

Uppdragsgivare/kontaktperson Dr. Agneta Hansson, Högskolan i Halmstad, HOS 

Kontaktperson, telefon/epost 0705 935673, agneta.hansson@hh.se  

 

Transnational Quality Project, TQP-EU (2007 – 2009)  

Internationell kompetens AB var partner i det här Leonardo da Vinci-projektet, vars fokus var 
utveckling av verktyg för kvalitetssäkring inom organisationer som arbetar med vuxenutbildning. 
Projektet undersökte och tog fram ett europeiskt interaktivt verktyg för kvalitetssäkring. Partner 
(universitet och utbildningsinstitut) från flera europeiska länder medverkade i TQP-EU: Polen, 
Tyskland, Italien och Spanien. www.leonardo-tqp.eu    

Utvecklingsområde Skolor/utbildning, Kompetensutveckling, kvalitetssäkring, 
Företagsutveckling/Innovationer 

Erfarenhet/kompetens  Projektutveckling, projektledning och koordinering 

Uppdragsgivare/kontaktperson Dr Thomas Rau, RKW Berlin 

Kontaktperson, telefon/epost +49 30 203084300   thomas.rau@rkw-bb.de 

 

mailto:christine.jersby@skane.se
mailto:pia.lind@uvan.net
mailto:pia.lind@uvan.net
http://www.leonardo-tqp.eu/
mailto:thomas.rau@rkw-bb.de


 

 

 

 

Mia Swärdh CV. Sammanställning uppdrag 2006-2012.  5(8) 

 

Kartläggning metoder/initiativ inom krAft (2009) 

Inom ramen för kk-stiftelsens krAftprogram genomfördes en kartläggning och sammanställning av 
metoder/initiativ/koncept som riktade sig till utveckling av SME (små och medelstora företag) 
företrädesvis i Sverige. Kartläggningen avsåg generaliserbara program/projekt med avsikt att spridas 
nationellt. En koppling mellan högskola/universitet ingick som en viktig parameter.  Uppdraget 
genomfördes under maj – oktober 2009.  

Utvecklingsområde Arbetsplatslärande.. Triple Helix. Koppling högskola – 
näringsliv. 

Erfarenhet/kompetens  Kartläggning, sammanställning. 

Uppdragsgivare/kontaktperson Anders Melander, Internationella Handelshögskolan i 
Jönköping 

Kontaktperson, telefon/epost 0709 792010 anders.melander@ihh.hj.se 

 

Jämställdhet, mångfald och öppen innovation (2008) 

Inom ramen för innovationsplattformen Innovation i Gränsland har Internationell kompetens 
tillsammans med genusforskare från bl a Högskolan i Malmö planerat, genomfört och dokumenterat 
en dialogkonferens som syftade till att inventera och utveckla projektidéer med genusperspektiv inom 
området livsmedel.  I uppdraget ingick också att, tillsammans med forskare, ta fram en ansökan till 
Vinnova om projektutveckling av livsmedelsbranschen och som har fokus på genus. IK ansvarade för 
att ta fram projektets ekonomiska ramar. Ansökan beviljades i september 2008.  

Utvecklingsområde Livsmedel, kompetensutveckling, entreprenörskap/ 
nyföretagande, företagsutveckling/innovationer 

Erfarenhet/kompetens  Process- och projektledning  

Uppdragsgivare/kontaktperson Professor Magnus Lagnevik, Ekonomihögskolan, Lunds Univ 

Kontaktperson, telefon/epost 046-222 42 79   magnus.lagnevik@fek.lu.se 

 

Kvinnors Makt (2007 – 2008)  

Uppdraget i projektet Kvinnors Makt har varit extern utvärdering och processtöd. Projektet drevs av 
Internationella kvinnoföreningen i Malmö. Projektet syftade till att främja unga invandrarkvinnors 
inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen genom större deltagande i de demokratiska 
beslutsprocesserna i det svenska samhället. Projektet hade ekonomiskt stöd av Ungdomsstyrelsen, 
Malmö stad m fl.       www.ikf.se      

Utvecklingsområde Horisontellt perspektiv (demokratiskt inflytande och 
delaktighet) 

Erfarenhet/kompetens  Projektutveckling, uppföljning och utvärdering 

Uppdragsgivare/kontaktperson Jelica Ugricic, ordf i Internationella Kvinnoföreningen i Malmö 

Kontaktperson, telefon/epost 0733-86 70 00  jelica.ugricic@ikf.se 

 

Från ord till handling. Innovation och entreprenörskap i småföretag (2007 – 2008) 

Projektet Från ord till handling har haft som syfte att utveckla och förankra en kvalitetsprofil som 
bygger på att finna vägar för att förankra idéer och innovationer i små och medelstora företag och få 
dem att skapa tillväxt.  Uppdragsgivare har varit  Krinova Science Park som är kopplad till Högskolan i 
Kristianstad. Uppdraget innebar arbete med processledning, utredningsarbete, seminarieledning och 
dokumentation av projektet. 

Utvecklingsområde Livsmedel, kompetensutveckling, 
företagsutveckling/innovationer 

Erfarenhet/kompetens  Utredning/förstudie, projektutveckling, projektledning 

Uppdragsgivare/kontaktperson Prof Christina Skjöldebrand, Krinova Science Park, 
Kristianstad 

Kontaktperson, telefon/epost 0706 282578  christina.skjoldebrand@krinova.se 

mailto:anders.melander@ihh.hj.se
mailto:magnus.lagnemvik@fek.lu.se
http://www.ikf.se/
mailto:jelica.ugricic@ikf.se
mailto:christina.skjoldebrand@krinova.se
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ExportkrAft. KrAftkonceptet på export till Europa (2007 – 2009) 

Internationell kompetens AB har utvecklat projektet Exportkraft. Projektet syftade till att sprida den 
modell som utvecklats i KK-stiftelsens expertkompetensprogram krAft (utveckling av småföretag 
genom interaktion med högskolor/universitet) till andra länder. I projektet undersöktes möjligheten till 
samarbete i transnationella EU-projekt. Internationell kompetens AB har initierat ett utvecklingsarbete 
med Portugal som pilot. I projektet har ingått att ta fram ett material på engelska, som beskriver 
konceptet (finns nu i PowerPoint och word). Materialet ska kunna användas av flera för att sprida KrAft 
internationellt. Uppdragsgivare är Internationella Handelshögskolan i Jönköping för KK-stiftelsens 
expertkompetensprogram krAft. 

Utvecklingsområde Metodutveckling. Företagsutveckling/Innovationer. Triple 
Helix. 

Erfarenhet/kompetens  Utredning/förstudie, projektutveckling, projektledning 

Uppdragsgivare/kontaktperson Anders Melander, Internationella Handelshögskolan i 
Jönköping 

Kontaktperson, telefon/epost 0709 792010   anders.melander@ihh.hj.se 

 

Nationell Temagrupp Jämställdhet ARGUS (2006 – 2008)  

Engagemanget avsåg utvecklingsarbete i NTG (Nationell TemaGrupp) Jämställdhet ARGUS. 
Projektet var en av flera nationella temagrupper inom Växtkraft Equal, temagrupper som samlade in 
erfarenheter och information från pågående och avslutade projekt. NTG Jämställdhet ARGUS 
samlade erfarenheter från utvecklingspartnerskap som arbetat med jämställdhetsanknytning, 
analyserade och spred resultaten från dessa. Fokus låg på projekt inom 
Equalprogrammet. Projektägare var Högskolan i Halmstad/ARGUS. www.ntgequality.se  

Utvecklingsområde Horisontellt perspektiv, genusperspektiv på arbetslivet 

Erfarenhet/kompetens  Utredning/förstudie, projektutveckling, projektledning 

Uppdragsgivare/kontaktperson Dr Agneta Hansson, Högskolan i Halmstad/ARGUS 

Kontaktperson, telefon/epost 0705 935673   Agneta.Hansson@hh.se 

 

Kompetens utan Gräns med Internationellt Forum (2007) 

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö uppdrog åt Internationell kompetens att sammanställa 
slutrapporten för projektet Kompetens utan Gräns med Internationellt Forum. Projektet syftade till att 
ge ökade kunskaper om internationell handel till kvinnor och män som driver småföretag, för att på 
detta sätt stärka deras företag och bidra till affärsutveckling. www.ikf.se  

Utvecklingsområde Kompetensutveckling/arbetskraftsförsörjning, 
entreprenörskap/nyföretagande, 
företagsutveckling/innovationer 

Erfarenhet/kompetens  Utredningar, uppföljning/utvärdering 

Uppdragsgivare/kontaktperson Jelica Ugricic, ordf i Internationella Kvinnoföreningen i Malmö 

Kontaktperson, telefon/epost 040-57 96 65, 0733-86 70 00  jelica.ugricic@ikf.se 

 

Lönsamt jämnt i Värmland (2006 – 2007)  

I Värmland tog Internationell kompetens AB initiativ till, utvecklade och drev projektet Lönsamt 
jämnt i Värmland. Projektet genomfördes under 2006-2007, och syftade till att genomföra en 
strukturellt inriktad insats för att främja jämställt arbetsliv i regionen, särskilt med avseende på 
kvinnors entreprenörskap. Projektet finansierades av Växtkraft Mål3. I projektet Lönsamt jämnt i 
Värmland utbildades ett femtio tal nyckelpersoner för lokal och regional näringslivsutveckling, i sex 
grupper i lika många kommuner. Projektet syftade till att skapa praktisk kunskap i jämställdhetsarbete, 
och under seminarierna fick deltagarna kunskap om metoder och verktyg för jämställdhetssäkring 
samtidigt som de byggde nätverk för sin fortsatta kompetensutveckling. www.varmlandjamnt.se  

 

mailto:anders.melander@ihh.hj.se
http://www.ntgequality.se/
mailto:pia.lind@uvan.net
http://www.ikf.se/
mailto:jelica.ugricic@ikf.se
http://www.varmlandjamnt.se/
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Utvecklingsområde Horisontellt perspektiv; genusperspektiv 

Erfarenhet/kompetens  Utredning/förstudie, projektutveckling, projektledning inkl 
ekonomistyrning och redovisning 

Uppdragsgivare/kontaktperson Uppdragsgivare: ESF-rådet i Värmland, Carola Ågren, 0703-
177456  (numera finns inte det kontoret längre)  
Kontaktperson: Böret Segolsson-Knutsson, RRC Värmland 
(ledde projektets referensgrupp) 

Kontaktperson, telefon/epost 0706 842482   boret.sk@telia.com 

 

Boken Krafttag (2006)   

Inom ramen för KK-stiftelsens expertkompetensprogram krAft har Internationell kompetens AB 
initierat och drivit ett utvärderings- och spridningsprojekt som syftat till att dokumentera resultat och 
erfarenheter ur programmets arbete för att utveckla småföretag genom interaktion med 
högskola/universitet. Internationell kompetens AB har i projektet samlat material (dokumentation, 
utvärderingar, intervjuer etc) och med det materialet som grund skrivit, redigerat och producerat boken 
Krafttag – små företag samlar tankarna och gör bättre affärer.  

Boken vänder sig till entreprenörskapsfrämjare och småföretagsledare och publicerades på Bilda 
förlag 2006. I boken Krafttag beskrivs det strukturkapital som utvecklats i programmet: metoder och 
modeller för småföretagsutveckling. 

Utvecklingsområde Företagsutveckling, entreprenörskap, kompetensutveckling 

Erfarenhet/kompetens  Utredning/förstudie, projektutveckling, projektledning, 
uppföljning/utvärdering 

Uppdragsgivare/kontaktperson Anders Melander, Internationella Handelshögskolan i 
Jönköping 

Kontaktperson, telefon/epost 0709 792010   anders.melander@ihh.hj.se 

 

krAftverk Halland (2002-2006) KrAftprogrammet  2002-2009 (2011) 

I KK-stiftelsens expertkompetensprogram krAft drev vi nätverksgrupper för företagsledare i form av 
ett team tillsammans med två forskare: Agneta Hansson och Henrik Barth från Högskolan i Halmstad. 
Perioden 2002 – 2005 arbetade vi med stöd av KK-stiftelsen och Växtkraft Mål 3. KrAft-programmet 
syftade till strategisk affärsutveckling för småföretag i interaktion med högskola/universitet, och i 
Växtkraft Mål 3 fanns horisontella målet jämställdhet att orientera sig mot samt målet 
kompetensutveckling i företag. Vi utformade insatsen som en kompetenshöjning i nätverk för grupper 
med kvinnor i företagsledande ställning i små och medelstora företag i Halland. I de två senare 
grupperna rekryterade vi också från offentlig sektor, kvinnor som är chefer inom offentlig sektor.  

Uppdraget innebar ett samarbete i projektets hela process och aktiviteter, såsom projektutveckling, 
projektledning, ekonomistyrning, administration och dokumentation, processledning och 
coachning/utveckling. 

Efter projektavslutning 2005 har vi fortsatt samarbetet med krAftprogrammet och utvecklat fler 
projekt i ”krAftanda”. I juni 2009 deltar IK med ett paper som fokuserar krAftinitiativet för långsiktig 
strategisk affärsutveckling. Uppsatsen beskriver modeller som adresserar mindre och medelstora 
företag(SME) och som konkret adresserar kortsiktiga behov av affärsutveckling, samtidigt som 
avsikten är att bygga en långsiktig bas för fortsatt affärsutveckling. Det senare genom att modellerna 
avser att utveckla kontakter mellan högskolan och SMEs enl triple helix-modellen. 

I mars 2011 deltog jag i en workshop i Rostock, Tyskland och presenterade krAftmodellen inom 
ramen för ett BSR program (Baltic Sea Region) och har utvecklat kontakter i Tyskland och Portugal.  

 

 

 

 

mailto:boret.sk@telia.com
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Utvecklingsområde Företagsutveckling/innovation, entreprenörskap, 
kompetensutveckling. Triple Helix. 

Erfarenhet/kompetens  Förstudier, projektutveckling, projektledning. Metodutveckling. 

Uppdragsgivare/kontaktperson Anders Melander, Internationella Handelshögskolan i 
Jönköping, programdirektör för KK-stiftelsens 
expertkompetensprogram krAft 
Agneta Hansson, Högskolan i Halmstad 

Kontaktpersoner, telefon/e-post 0709 792010 anders.melander@ihh.hj.se  

 0705 935673   Agneta.Hansson@hh.se 

 

 

PUBLIKATIONER, RAPPORTER 
Rapporter och andra publikationer kring mindre uppdrag och enstaka aktiviteter finns i viss 
utsträckning publicerade på hemsidan. Där finns också en del av andra skrifter kring integration, 
mångfald, genusperspektiv på kvinnors företagande och kvinnors innovationer, strategisk 
affärsutveckling, metodutveckling, processutvärdering och vårt arbete i gränssnittet mellan akademi 
och näringsliv, enl. triple helix. 

www.interkomp.se  

 

 

Expertområden: projektutveckling och projektadministration, processledning. 
Organisationsutveckling, lärande organisationer och lärande utvärdering, entreprenörskap, 
affärsutveckling och innovation med fokus på kvinnors företagande och mångfald, utveckling av 
verktyg och metoder, dokumentation samt informations- och kommunikationsinsatser.  

 

Engagemang och nätverk: 

Svenska utvärderingsföreningen, SVUF – medlem 
Swedish Interactive Research Association, SIRA – medlem 
WiTEC Sweden, Women in Science, Engineering and Technology (SET) – kassör 
WILMA, Women in Lund Mentor Association – mentor för kvinnliga studenter 
Genusföretagarna, branschorganisation – medlem 
Nätverket mångkulturella Sverige (Malmö) – medlem 

 

mailto:anders.melander@ihh.hj.se
mailto:pia.lind@uvan.net
http://www.interkomp.se/

