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Världspremiär för #addher Sverige 
MeetUp 
#addher, Sveriges största nätverk för kvinnor i IT-branschen, knyter ihop 
sina 15 lokala nätverk inför den internationella kvinnodagen och anordnar en 
nationell träff på nätverkets alla orter den 7 mars. Under eventet ges 
inspiration och konkreta tips till företag och organisationer som vill driva 
gender balance-frågor, men det riktar sig också till individen som vill ta eller 
ge mer plats. 

180227, Stockholm– Sedan 2010 har Sogeti bedrivit det externa nätverket #addher 
(fd. winIT), med målet att få Sveriges fantastiska IT-kvinnor att ta plats, i alla roller, 
och attrahera fler kvinnor till vår bransch. Nätverket har vuxit lavinartat och är sedan 
några år tillbaka Sveriges största nätverk för kvinnor i IT-branschen, med över 4500 
medlemmar på 15 orter*.  

– Det går en kvinna på fem män i IT-branschen, det vill vi ändra på. Vi 
vill också göra branschens kvinnor mer synliga och dela tips för hur 
man lyckas med gender balance, kommenterar Therese Sinter, som är 
nationell driver för nätverket. 

Nationellt event på 15 orter den 7 mars 
Den 7 mars, dagen innan den internationella kvinnodagen, nyttjas kraften i nätverket 
över hela landet. #addher Sverige MeetUp äger rum simultant på 15 orter och kopplas 
samman digitalt både visuellt och med hjälp av enkla och engagerande digitala verktyg 
för interaktion. Sammanhållande är #addher Stockholm som leder eventet från 
Fotografiska. Både kvinnor och män är varmt välkomna att delta. 

På agendan finns bland annat Mia Törnblom,  författare, föreläsare, utbildare och 
konsult inom organisations- och teamutveckling som inspirerar på tema ”Ta plats och 
ge plats – med generositet”. Andreas Sjöström, Chief Innovation Officer och Chief 
Technology Officer på Sogeti dyker ner i ämnet “Artificiell intelligens – Möjlighet eller 
hot för gender balance?”.  

Under eventet genomförs även en paneldebatt med nätverkets huvudtema; Hur får vi 
fler kvinnor till IT-branschen, i alla roller och positioner?. Här medverkar Astrid 
Hettinger (ordförande DataTjej), Lars Einar Engström (Författare av ”En sexist 
bekännelser”, föreläsare och konsult inom rekrytering, mentorskap och 
organisationsutveckling samt gender balance), Sergio de Brito (vd Sogeti), Aref 
Abedi (vd Jobylon), Mia Kleregård (Vd e-Merit Academy, talare ledarskap och 
förändingsledning) samt Sofia Yngwe, (kommunikationsdirektör på IT- & 
Telekomföretagen).  

Gender balance-tips från IT- och Telekomföretagen samt från alla deltagande orter 
synliggörs och tillsammans röstar man fram 3 top actions som gör skillnad under 
2018. Träffen avslutas med att deltagarna synliggör en varsin IT-kvinna på #addher 
Sveriges grupper på Facebook och LinkedIn och visar att IT-branschen är full av 
fantastiska kvinnor som kan ta plats i alla roller och positioner.   

– Action speaks louder than words. Tillsammans sätter vi strålkastare på gender 
balance inom IT-branschen och hittar vägar för att avancera snabbare framåt, avslutar 
Therese Sinter.  
 
För anmälan till eventet besök: www.sogeti.se/addhermeetup 
 
 
* #addher är verksamt på 15 svenska orter; Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Karlstad, Linköping, Luleå, 
Skåne (Helsingborg/Malmö), Skövde, Stockholm, Sundsvall, Umeå, Uppsala, Örebro och Örnsköldsvik. 

http://www.sogeti.se/addhermeetup
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För mer information kontakta: 

Therese Sinter, nationell #addher-driver, Sogeti 
Tel: 070-361 46 21 
E-post: therese.sinter@sogeti.se 
 

Foton/logotyp: 
Högupplösta foton på Therese Sinter samt #addher-logotypen finns att ladda ner på: 
www.sogeti.se/praddhermeetup  

#addher Sverige-grupper i sociala media: 
Länk till #addher Sveriges Facebook-grupp: http://bit.ly/222aaCC  
Länk till #addher Sveriges LinkedIn-grupp: http://bit.ly/2EToqZr  
 
 
 
Om #addher Sverige 
#addher (tidigare winIT) är ett nätverk för IT-kvinnor som drivs av Sogeti med målet att öka 
andelen kvinnor i alla roller inom IT-branschen och göra dem mer synliga. Nätverket strävar efter 
att inspirera och engagera våra medlemmar, bidra med värdefull kompetens och kraftfulla 
verktyg. Externt synliggör vi IT-kvinnor genom att använda hashtaggen #addher och på detta 
sätt gör vi dem tillgängliga för en större publik. #addher är Sveriges största nätverk för IT-
kvinnor med 4500 medlemmar på 15 orter. För mer information besök: www.sogeti.se/addher  

Om Sogeti Sverige AB 
Sogeti Sogeti levererar högkvalitativa IT-konsulttjänster på den lokala marknaden. I vår 
heltäckande tjänsteportfölj ryms IT-styrningstjänster, IT-specialisttjänster, utvecklings-, 
integrations- och migeringsprojekt, testning, cyber security-tjänster, systemförvaltning samt 
Rightshore-tjänster. Sogeti har cirka 25 000 medarbetare i 15 länder. Av dessa arbetar 1 150 
konsulter vid företagets 21 svenska kontor. Mer information finns på www.sogeti.se.  
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