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MØY ER NORRØNT OG KAN BLA. STÅ FOR STERK HANDLEKRAFTIG KVINNE

MØY 

- unik oppfølging over tid spisset mot 
kvinner som har eller drømmer om egen 
bedrift.  



GRØNN  BLÅ  SORT  + 

Grupper på 5 – 7 deltagere 

6 samlinger over ca. 1. år

Møtene ledes av gruppas fasilitator

Fast agenda 

Modell - professjonelle støttegrupper

MØYdagene m.m. =

nettverk på tvers





SPESIELT MED MØY 

Oppfølging over tid

Strukturert

Tilpasset kvinner

Lavterskel



FASILITATORER 

Rekruttering 

Opplæring 

ABC

Oppfølging 



MØY 
RESULTATER

• 12 fasilitatorer

• 18 grupper – ca. 150 deltagere

• 7 grupper MØYintensiv – ca. 35 
deltagere

• Over 40% - nye bedrifter

• Ca. 750 deltagere på MØY 
arrangementer

• God mediedekning

• Aktiv i sosiale medier

• Forskning forprosjekt gjennomført

• 13 kommuner i Telemark med 

• Oppstart Buskerud høst 2018

• Oppstart MØY Intensiv Oslo høst
2018



18 GRUPPER

MØY Intensiv
(7 grupper – 42 deltagere)

Grønne grupper

(5 grupper – 30 deltagere) 

Blå grupper

(8 grupper – 46 deltagere)

Sorte grupper

(4 grupper – 24 deltagere)



MØY INTENSIV

Del av MØY 

Pilot høst 2018 IMDI 

Mål – inn i MØY ordinær
gruppe og starte opp
bedrift

Hovedmål – styrke og gi
bedre tilgang til nettverk



ERFARINGER FRA GRUPPENE 

”For meg betydde MØY at jeg fikk en arena der jeg 

våget å snakke høyt om idéene mine. Jeg fikk 

feedback og det nettverket jeg manglet.” 

Sara Malaghaes, selvstendig landskapsarkitekt 

”Jeg fikk nyttige innspill som gjør at jeg tar grep IDAG.

Flotte damer med mye bra erfaringer.

Thanks!! ”

Tove Lise Solvik, Eier Solvik Hundegård 

”MØY ga meg et støtteapparat som ga råd og tips og  et 

utvidet nettverk. Det å treffe andre i samme situasjon 

som har engasjement og som bidrar til at andre skal 

opp og frem. Dette har vært helt uvurderlige for min del 

i en tidlig fase i bedriften. Jeg har fått mye motivasjon 

og jeg har lært at det bare er å stå på! ”

Sandrina Sandell, Løvetannsakademiet



EVALUERINGER

OVERVELDENDE 

POSITIVE 

TILBAKEMELDINGER

Evaluert via nett 

underveis og slutt 



DOKUMENTASJON 
OG FORSKNING  
Lite forskning i norsk kontekst

Frihet

Bruke egen kompetanse

Samfunnsnytte

Ukjent skog

Økonomisk og SOSIALT stigma

Nettverk og sosial støtte

SoCentral, Oslo- mars 2017



MØY 
DRØMMEKVELDER

Rjukan, 

Austbygda, 

Svartal, 

Porsgrunn, 

Gvarv, 

Dalen, 

Kragerø

+++ i det videre



KVINNE-
KONFERANSER 

«Jeg tror dette er den 
fineste dagen jeg har 
hatt som statssekretær».  
Grete Ellingsen, KMD



MØYDAGEN

Motivasjon 

Inspirasjon 

Utvide nettverk 
på tvers av 
gruppene 



SOUNDCLUOD: MØYPODDEN
Vise frem kvinner som 

driver «bedriftsNorge», 

men sjelden står på de 

store scenene. 



SAMARBEIDSPARTNERE 

Telemark Fylkeskommune

Telemarksforskning

Universitetet i Sørøst Norge 

13 kommuner i Telemark

Omstillingsprosjektet i Tinn

Omstillingsprosjektet 
Kragerø

Nettverkskreditt Buskerud

Etablererkontorene Telemark

Røde Kors 

Telemark Næringshage

SoCentral

mfl. 



MØY SOM FYRTÅRN  

Profilering 

Utprøving og 

organisering 

Utbredelse



VEIEN VIDERE 

• Sette kvinnesatsing på
kartet

• Piloter flere steder –
FØRST UT BUSKERUD 

• Nasjonalt virkemiddel


