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600 företagsbesök ger
mersmak
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Samverkan i
8 kommuner
– SUPER!!

ERIKA HJUKSTRÖM
var huvudprojektledare i
MÖJLIGHETERNAS REGION
från projektstarten 2015 till
projektets slut i oktober 2018.

” Först vill jag tacka alla som på olika sätt bidragit
till projektet”. Från alla företagare vi mött till våra
egna coacher samt kommunala och regionala
företagsfrämjande organisationer.
Vi har haft tre givande och lärorika år då vi gjort
mycket gott för många företag. Vi har utvärderat
våra insatser löpande för att se att vi arbetat på
rätt sätt och skapat förutsättningar för företagen
att utvecklas. Det var också viktigt att få veta att
företagen blev nöjda med våra insatser.
Eftersom vi jobbat i nära samarbete med näringslivsfunktionerna i alla kommunerna så har vi skapat ett
starkare samarbete i näringslivsarbete mellan alla
kommunerna. Detta gör att resultaten i projektet
kommer ha effekt på arbetet med näringslivsfrågor i
många år framöver.
Den här foldern är bara en enkel presentation av
projektresultaten, den fullständiga projektrapporten
finns att läsa på www.mojligheternasregion.se
Erika Hjukström

Det övergripande målet för projektet
var FLER OCH VÄXANDE FÖRETAG i regionen
och hade TRE INSATSOMRÅDEN.
Affärsutveckling

1.

Nyföretagande
Innovation

Och dessa delmål var extra viktiga
• Fler kvinnor, unga och utlandsfödda startar/utvecklar företag.
• Långsiktiga hållbara metoder och arbetssätt.
• Nära dialog i vardagen mellan företag och kommun.
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• Stärkt vilja och förmåga att starta och utveckla företag.
• Hållbara metoder för innovativa produkter och tjänster.

600

Under projektiden
har vi träffat över
600 företag för att
stärka kontakten
mellan näringslivsfunktionerna
och företagen i alla
kommunerna.

PERSSON & CO
Anders Persson driver restaurang i Centrum-

Anders Persson gick
styrelseutbildning via
Möjligheternas Region.

huset, beläget i anslutning till skidbackarna
i centrala Hemavan.
– Jag var i kontakt med projektet
flera gånger. Det jag uppskattade mest
var styrelseutbildningen. Det var en välbehövlig uppfräschning för mig som företagare. Om hur man kan använda styrelsen
och styrelsearbete på ett bättre sätt inom
företaget.
– Dessutom fick jag ett bättre nätverk
på orten då det var många företagare i olika
brancher från Hemavan och Tärnaby som
gick samma utbildning, säger Anders.

En BRA BIT av
en BRA BIT
AV SVERIGE

För att uppnå de viktigaste delmålen gjorde vi så här
Näringslivsfunktionen är nyckeln till kommunernas näringsliv. Affärscoacherna
och vår projektledning har arbetat nära kommunernas näringslivsfunktion
– vi ville inte uppfinna hjulet igen.
FLER KVINNOR, UNGA OCH UTLANDSFÖDDA STARTAR/UTVECKLAR FÖRETAG
Individuell coaching och konkret hjälp med kontakter med finansiärer och myndigheter
har varit viktiga insatser. Nätverksbygge mellan företag har också uppskattats.

LÅNGSIKTIGA HÅLLBARA METODER OCH ARBETSSÄTT
Vi har prioriterat att formalisera samarbete och informationsutbyte mellan
kommunernas näringslivsfunktioner och med andra aktörer, tex Almi.

NÄRA DIALOG I VARDAGEN MELLAN FÖRETAG OCH KOMMUN
Vi har haft över 600 företagskontakter som stärkt näringslivskontoren och skapat
möjligheter och nätverk för enklare kontakter i framtiden.

STÄRKT VILJA OCH FÖRMÅGA ATT STARTA OCH UTVECKLA FÖRETAG
Vi har lyft företag som lyckats, både i egen regi och via kommunernas sociala medier.
Goda exempel inspirerar andra till att våga och någon att fråga.

HÅLLBARA METODER FÖR INNOVATIVA PRODUKTER OCH TJÄNSTER
VI har under projektets tid haft en innovationsresurs anställd i projektet som resurs
för alla deltagande kommuner. Hon har jobbat operativt med de innovationer som
kommit fram under projektet.
Hennes huvudinriktning var att få fler produkter och tjänster från regionen, minska 		
avståndet mellan innovatören och innovationsfrämjarna vid kusten, och hitta ett
långsiktigt arbetsätt med innovationer. Detta har hon gjort genom att:
		 • Byggt och dokumenterat en arbetsmodell för arbete med innovationer.
		 • Förenklat begreppet innovation så att fler är inkluderade i begreppet.
		 • Stärkt de lokala affärscoachernas kunskap om innovationer.
		 • Skapat mallar som näringslivsfunktionerna kan använda i framtida möten
		

med innovatörer.

Coachen berättar
Karin Lundberg var näringslivscoach i Storumans kommun.

– Att vi var 8 kommuner tillsammans var en styrka. Vi har arbetat på
lite olika sätt. Så när vi har lyft olika frågor har vi fått åtta synpunkter i stället för en. Vi har också delat på kostnader för gemensamma
instaser. Så samarbetet har varit tryggt, lärorikt och inspirerande.

– Beträffande det dagliga arbetet så har företagsbesöken varit helt
avgörande. Vi har blivit mottagna med öppna armar. Alla vill bli sedda
och uppmärksammade. När kontakten är etablerad blir det mycket
lättare för företagaren att kontakta oss igen.
– Man kan alltså inte besöka företag för mycket…

Aktiviteter som vi genomfört
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Behovet hos näringslivet och de lokala förutsättningarna hos varje kommun
har i stora drag styrt vilka aktiviteter kommunerna har fokuserat på.
Projektets aktiviteter har till största del bestått av:
• Coachning/rådgivning – personligt stöd av de lokala affärscoacherna
• Behovsanpassade insatser – externa tjänster som har erbjudits till
		 företagen för att de skulle ta steg i sin utveckling
• Utveckling affärsutvecklingsverktyg – utveckling av nya aktiviteter
		 som skapade vilja och förmåga att se möjligheter.
• Nyföretagararena – En arena där nya företagare fått möjlighet att
		 träffa andra företagare och lära av varandra.
• Testa på att vara företagare – En arena där personer fick lära sig mer
		 om att vara företagare.
• Individuella handlingsplaner – planer har tagits fram i samverkan med 		
		 företagen där det dentifierades viktiga insatsområden för att företaget 		
		 ska nå sina mål.
• Växtkraft – fördjupade insatser genom coachning och externa tjänster 		
		 som pågick under en längre tid.

Samverkan i
8 kommuner
– SUPER!!

Beslutade indikatorer och hur gick det egentligen?
Antal företag som fått stöd
Mål, 400
Resultat, 388
Varav kvinnor, 161
Varav unga, 18-30 år, 50
Varav utlandsfödda, 18-30 år, 50

Antal NYA företag som fått stöd och startat
Mål, 300
Resultat, 140
Varav kvinnor, 72
Varav unga, 18-30 år, 37
Varav utlandsfödda, 18-30 år, 30

Antal personer som fått nyföretagarrådgivning

Mål,120 möten med personer med innovationer/ideér

Mål, 500

Resultat, 335

Varav startat. 140
Resultat 55 st

Över 600 möten fördelat på kommunerna
639 företag startade i regionen
under 2015-2018. 20 % av dessa
startade med stöd från
Möjligheternas Region.

639

Sorsele - 53

Storuman - 120

”Vi har nått Tillväxtverkets mål
på antal företag som fått stöd
och en mängd mjuka resultat.”
Erika Hjukström, projektledare

Malå - 72
Norsjö - 98

Vilhelmina - 116

Dorotea - 60

Lycksele - 61

Åsele - 37

BUDAHS KAFFE OCH ROSTERI
Budha Sutedja och Katarina Johansson driver ett omtalat och prisbelönt café och

Katarina Johansson och Budha
Sutedja vid den nya kafferosten.

kafferosteri i Lycksele. 2017 korades de av White Guide Sveriges till årets kaffebar med motiveringen att de kombinerar djup kunskap om förädling av den
bästa råvaran med ett bemötande av varje gäst som om det vore en vän.
– Vi vill vara mer än ett café, en community som sprider kunskap om kaffe.
Kunniga och intresserade kunder är det bästa som finns, säger Budha.
– Möjligheternas Region har varit till stor hjälp i vår utveckling. Bland annat
när vi skulle investera i en ny större rost. Tidigare hade vi ingen aning om det
fanns sådana här möjligheter, säger Katarina.
– Jag kunde också besöka världens största kaffemässa, World of Coffe i
Amsterdam tack vare projektet. De har också hjälpt till med vår web-shop som
lanseras nu innan jul. Så vi är jätteglada, så här långt hade vi inte kommmit
annars, avslutar Budha.
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Mycket gick riktigt bra…
Förutom att företag fått hjälp i sin utveckling eller vid
företagsstart har projektet uppnått flera ”mjuka” mål som
kommer att ha betydelse för regionens näringslivsarbete
i fortsättningen.
•
		
		
		

Samverkan mellan kommunernas näringslivskontor
har blivit mycket bättre. Eftersom projektet arbetat
nära näringslivskontoren kommer detta att kunna
utvecklas ytterligare.

•
		
		
		

I möten med nationella aktörer och regionala
företagsfrämjare blev vi starkare tillsammans.
Med en större kraft har vi kunnat påverka både
arbetssätt och regelverk

• Projektets referensgrupper i de olika kommunerna
		 kommer i flera fall att bli kvar som bollplank åt
		 näringslivsfunktionerna.

…och det här gick mindre bra
Allt går inte alltid som man tänkt sig. Men erfarenheterna
kan vara lika värdefulla ändå.
•
		
		
		

Många kvinnor driver företag med lokal marknad.
Då fick vi inte göra insatser med våra projektmedel.
Detta gjorde det svårare att nå kvinnliga företagare
och påverkade starkt antalet kvinnliga deltagare.

• Vid upphandling av externa konsulter tog vi med
		 kunskap om jämställdhet i kriterierna. Hur arbetet
		 genomfördes utifrån detta var svårt att följa upp.
• I några fall gick vi i fällan, att hjälpa företag med det
		 som var aktuellt för dagen, istället för proaktivt arbete.
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En Bayersk julmarknad
Under projektet skapade vi möjligheter
för hanverksföretag att testa av den
internationella marknaden för sina
produkter.
Den största enskilda åtgärden var deltagandet i den värlsberömda julmarknaden Christkindlmarkt i Innsbruck.
Sex hantverksföretag nappade på
erbjudandet och skickade ner sina
produkter och turades om att stå i
marknadsståndet under de två veckor
som marknaden pågick.
De fick många värdefulla erfarenheter
om vad som tilltalar centraleuropeer
och om vad som går att sälja.

TORVSJÖ KVARNAR
TOVE VISPE och PONTUS FRANZÈN drev café med guidning och event på Torvsjö

Kvarnar under sommaren 2018. Vare sig Tove eller Pontus hade drivit företag
tidigare så de tog kontakt med Katrin Normark Jonsson på Möjligheternas Region
för hjälp och råd.
– Vi startade ett handelsbolag för att driva caféet. Vi visste inte vad man bör
göra och vad man måste göra. Så det kändes lite som en djungel när man skulle
starta, med budget, verksamhetskoder, bokföring och annat pappersarbete.
Tove Vispe och Pontus Franzén drev
Torvsjö Kvarnar under sommaren.

Tove berättar att de också fick praktiska tips kring vilka som kan hjälpa till med
bokföring och vem som kan fixa affischer.
– En av anledningarna till att vi hoppade på det här var för att prova på hur
det var att driva företag. Så efter en rolig sommar är vi nöjda, säger Tove.

600 företagsbesök gav
mersmak

Kontakter efter projektet
DOROTEA • Näringslivskontoret • Tel 072-500 58 16
LYCKSELE • Näringslivskontoret • Tel 0950-166 00
MALÅ • Utvecklingsenheten • Tel 0953-140 76
NORSJÖ • Tillväxtenheten • Tel 0918-140 00
SORSELE • Näringslivskontoret • Tel 0952-140 00
STORUMAN • Näringslivskontoret • Tel 0951-141 05
VILHELMINA • Näringsliv och arbete • Tel 0940-140 00
ÅSELE • Åsele Näringslivsstiftelse • 0941-142 40
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