
Nomineringen sker i kategorin: 
Nya affärsmöjligheter på landsbygder 
 
Namn 
TUFF landsbygdsutveckling (Tillväxt Utveckling För Företagare) 
 
Motivering till nomineringen 
Med stort fokus på kvinnliga företagare på landsbygder i Eksjö, Vimmerby och Hultsfreds kommuner 
arbetar projektet TUFF landsbygd för en jämställd och hållbar tillväxt på landsbygden. Projektet vill 
visa på möjligheter till att leva på eget företagande och skapa förutsättningar för en öka 
konkurrenskraft. I projektet ingår aktiviteter för att stärka aktörerna till att våga ta klivet till ett eget 
företagande. 
 
Konkreta resultat 
Projektet pågår fortfarande, men redan nu ser vi att flera företag som startats och därmed har nya 
arbetstillfällen skapats. Projektet har rönt stor uppmärksamhet i lokala pressen etc. Tre 
näringslivsbolag i tre olika kommuner har börjat nätverka och samverka. Projektet är därmed också 
länsöverskridande. 
 
Bakgrund och målgrupp 
Initiativtagare är näringslivsbolaget i Eksjö kommun, eksjö.nu, som sett ett stort behov från främst 
kvinnliga hobby-företagare och småföretagare av att bli stärka i sin utveckling. Ett kvinnligt 
företagsnätverk fanns redan, och genom dialoger med nätverket växte idéerna fram. Att dra igång 
ett projekt blev nödvändigt för att få möjlighet att få någon projektledare som arbetar med 
utvecklingen och att få externa medel till de aktiviteter man såg ett behov av. Eksjö kommun gränsar 
mot Kalmar län och i östra kommundelen finns en hel del företagare, man såg tidigt att ett 
gränsöverskridande projekt skulle ge bättre effekter. Kontakter togs med Hultsfred och Vimmerby 
kommuner som numer ingår i satsningen. Målgruppen är främst kvinnliga företagare eller de som har 
intresse av att starta eget företag, men såklart öppet för alla. Någon liknande satsning, med fokus på 
företagsutveckling på landsbygder i detta område har inte tidigare gjorts. Projektet gynnar såklart 
främst målgruppen (nätverket) och deras samarbetspartners, men effekterna kommer bidra till en 
stärkt lokal ekonomi och därmed gynnas många. Projektet har delvis nått målgrupper, men främst är 
det de målgrupper man satte upp varit i fokus. 
 
Geografisk täckning 
Eksjö kommun, Jönköping län samt Vimmerby och Hultsfred kommuner i Kalmar län. 
 
Tidsperiod 
maj 2018- augusti 2019 
 
Från vilken fond kom EU-finansieringen? 
Programmet för lokalt ledd utveckling med stöd från regionala utvecklingsfonden och socialfonden 
 
Vilken myndighet/leadergrupp beviljade projektet? 
Astrid Lindgrens Hembygd 
 
Koppling till programmålen (se målen längst upp på sidan) 
Projektet främjar den lokala utvecklingen genom att stärka entreprenörsandan, utveckla befintliga 
företag och inspirera till nyföretagande i landsbygderna i Eksjö, Vimmerby och Hultsfreds kommuner. 
 
Kontaktperson för nominerat förslag 
Marie Brask, Eksjö.nu - VD / Chef näringslivsenheten 070-2564408, marie.brask@eksjo.se 
 
Ditt namn och myndighet/organisation 
Johanna Stejdahl, verksamhetsledare Astrid Lindgrens Hembygd 
 
Din e-postadress 
johanna@alhembygd.se 
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