
P R O J E K T R A P P O R T

I projektet Företagsmotorn har 120 företag gjort 
självskattningar följt av coachande samtal med 
rådgivare. 106 företag har därefter tagit del av 

sammanlagt 400 skräddarsydda experttimmar från 
en eller flera av projektets 12 experter. 252 företag har 
medverkat vid ett eller flera av nio webinarier och fem 

inspirationssamtal med lokala framgångsföretag. 

Mycket talar för att de företag som nu tagit del av stödet bara 
är toppen på isberget. Pandemin har blivit en vattendelare 

mellan företag som bedriver sin verksamhet ”old school” och 
företag som genomgått en lyckad digital onboarding. 

Behovet av framförallt fortsatt stöttning inom sociala 
medier/marknadsföring och e-handel är skriande för 

de företag som nu har tiden, efter julhandeln och 
bokslutet, men saknar kunderna.
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Sammanfattning
På initiativ av Trelleborgs kommun och i samverkan 
med kommunerna Hörby, Höör, Sjöbo och Vellinge 
genomförde NyföretagarCentrum Öresund projektet 
Företagsmotorn under slutet av 2020 samt i 
januari 2021. Företagsmotorn, som finansierats av 
Region Skåne, har haft som mål att stärka minst 70 
deltagande företag från de aktuella kommunerna. 
Projektet erbjöd en rad stöttande aktiviteter. 
En inledning med genomgång av företagens 
självskattningar tillsammans med lokala rådgivare 
tog deltagarna vidare till ett smörgåsbord av 
skräddarsydd individuell experthjälp inom ett brett 
urval av fördefinierade områden. Till detta erbjöds 
träffsäkra webinarier och digitala inspirationsmöten.

Vid projektets slut har 120 företag i de fem 
kommunerna gjort Företagsmotorns digitala 
självskattning och därefter genomfört ett coachande 
samtal med rådgivare. Av dessa har 106 företag 
tagit del av sammanlagt 400 skräddarsydda 
experttimmar från en eller flera av projektets  
12 experter. 252 företag har medverkat vid ett eller 
flera av projektets sammanlagt nio webinarier 
inom områden som exempelvis e-handel, 
besöksnäring och krishantering, samt något av 
de fem inspirationssamtalen som hölls med lokala 
framgångsföretag.  



1.2. Koncept & kvalitetssäkring
En projektplan producerades tidigt genom ett 
gantt-schema som gav överblick över projektet 
och alla dess aktiviteter inlagt på en tidsaxel. 
Projektplanen blev ett viktigt verktyg vilket ändrades 
och finjusterades efter hand. På detta sätt kunde 
aktiviteterna behovsanpassas. Projektägarna 
gav projektet namnet Företagsmotorn. Därefter 
fick projektet en grafisk profil, hemsida samt 
marknadsföringsmaterial för tryck, sociala medier 
och radioannonsering. Ett ramverk togs fram med 
informationsverktyg, utvärderingsenkäter, digitala 
plattformar, lokala rådgivare, expertorganisationer 
samt webinarieledare. 

NyföretagarCentrum Öresunds upparbetade 
kontaktnät var en förutsättning för att denna del 
av projektet kunde genomföras på kortast möjliga 
tid samtidigt som samtliga engagerade parter var 
kända och kvalitetssäkrade sedan tidigare. För 
att säkerställa en hög kvalitet i genomförandet 
utvecklades ett flertal utvärderingsenkäter. 
Deltagarna följdes genomgående upp för feedback 
via enkäter online, såväl efter det coachande 
samtalet med rådgivare som efter möte med 
experter och deltagande i webinarier. Därmed kunde 
projektledningen löpande utvärdera rådgivare, 
expertorganisationer samt webinarieledare. 

Företagsmotorn
1.1. Bakgrund 
I pandemins fotspår sjösattes under hösten 2020 projektet 
Företagsmotorn med syftet att tillhandahålla lokalt förankrat stöd 
till företagare i Hörby, Höör, Sjöbo, Vellinge och Trelleborg. Initiativet, 
som tagits av Trelleborgs kommun med finansiering från Region 
Skåne, skulle verka som ett komplement till existerande nationella 
och regionala insatser. Projektets ändamål var att genom lokalt 
förankrade rådgivare, skräddarsydd och efterfrågestyrd experthjälp, 
webinarier och digitala inspirationsmöten stärka företagens livskraft 
och bidra till en ökad lönsamhet för företagen. Då besöksnäringen är 
särskilt hårt drabbad i dessa kommuner planerades särskilda insatser 
för att gemensamt nå denna målgrupp i nära samverkan med de olika 
turistorganisationer som finns i kommunerna. Även andra hårt ansatta 
målgrupper skulle identifieras för att arbeta träffsäkert och effektivt.

För uppdraget anlitades NyföretagarCentrum Öresund. 
Målsättningen var att minst 70 företag skulle motta ett avgörande 
stöd tack vare insatsen under hösten 2020. För att uppnå volymen 
70 intresserade företag antogs att 212 företag först skulle göra 
en självskattning och genomföra ett coachande rådgivarsamtal. 
Vidare budgeterades för att de 70 företagen skulle fördela 350 
experttimmar mellan sig efter behov. Projekttiden, med startskott i 
månadsskiftet september/oktober 2020, var initialt beräknat till årets 
sista kvartal men förlängdes med ytterligare en månad och pågick 
fram till slutet av januari 2021. Projektbudgeten uppgick till 566 tkr. 

Behöver du en 
knuff framåt?

Finansiär Region Skåne

Projektägare Hörby Kommun

Projektägare Höörs Kommun

Projektägare Sjöbo Kommun

Projektägare Telleborgs Kommun

Projektägare Vellinge Kommun

Rådgivare Agneta Thulin, Hörby

Rådgivare Anna Palm, Höör 

Rådgivare Anne Marbrandt, Vellinge

Rådgivare Anneli Egestam, Vellinge

Rådgivare Åsa Trulsson, Sjöbo

Rådgivare Hetty Lindell, Trelleborg

Rådgivare Jennie Citré, Trelleborg

Rådgivare Marie Nilsson, Trelleborg
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Philip Allgoth, Näringslivsutvecklare Vellinge kommun (svart skjorta)
Kalle Rosensköld, Näringslivssamordnare Sjöbo kommun (blå skjorta, utan 
glasögon)
Zouhair Arabi-Eter, Avdelningschef Näringsliv Trelleborgs kommun (kavaj)

Annika Nilsson, Näringslivschef Hörby kommun
Peter Wollin, Destinations- och näringslivschef Höör kommun (blå skjorta, 
med glasögon)

diagrammet behöver mer arbete
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En veckorapportering med täta kontakter med 
kommunernas/projektägarnas representanter gav snabba 
beslutsprocesser och flexibilitet i projektet. Aktiviteterna blev 
efterfrågestyrda och marknadsföringen kunde intensifieras där 
så behövdes osv. 

Kommunernas samarbeten med ett flertal andra lokala 
företagarorganisationer och nätverk kom väl till pass för att nå 
ut till så många relevanta företag som möjligt. Företagsmotorn 
exponerades i radioreklam, via media, mejlutskick, digitala 
nyhetsbrev, kommunernas hemsidor och websända 
frukostträffar samt via utdelning av flyers. 

Projektets “headquarter” utgjordes av Carbinen Coworking 
i centrala Trelleborg. Här lades grunden till planeringen av 
projektet, samt genomfördes inledande avstämningsmöte 
med projektägarna. Därefter kunde alla möten och aktiviteter i 
projektet ske digitalt.

1.3. Självskattning
Ett av projektets inledande delar bestod av 
utvecklandet av ett verktyg för nulägesanalys 
av företagen, en så kallad digital självskattning. 
Självskattningen innehöll fem huvudområden; 
affärsutveckling, digitalisering, hållbarhet, ekonomi 
och riskanalys. Inom respektive område fanns en 
rad underrubriker som exempelvis e-handel, juridik, 
försäkringar och mentorskap (se exempelbild). 
Företaget hade möjlighet att gradera sitt upplevda 
behov inom varje område på en tregradig skala 
samt utveckla och precisera sina önskemål eller 
reflektioner. Syftet med självskattningen var dels 
att möjliggöra för självreflektion och dels att 
rådgivarna redan innan det coachande samtalet 

skulle kunna få en uppfattning om företagets 
nuläge och dess upplevda behov av stöd.

1.4. Coachande samtal 
Efter genomförd självskattning kontaktades varje företag av en av 
de åtta lokala rådgivarna i respektive kommun för ett coachande 
samtal med den digitala självskattningen som utgångspunkt. 
Projektets rådgivare har gedigen erfarenhet av att arbeta med 
affärsrådgivning och coachning och har bakgrunder från en rad 
olika branscher. Genom det individuella coachande samtalet 
identifierades de områden som företagen ansåg sig behöva 
experthjälp inom. Rådgivarna informerade också företaget om 
projektets övriga erbjudanden såsom relevanta webinarier. Det 
visade sig snabbt att så gott som samtliga företag önskade gå 
vidare med individuella stödinsatser efter fullgjord självskattning 
och coachande samtal med rådgivare. Varje företag gavs 
möjlighet att få upp till fem individuellt utformade och 
kostnadsfria experttimmar. Efter samtalet bekräftade rådgivarna 
överenskommelsen med respektive företag och återkopplade 
resultatet till projektledningen, vilken i nästa steg sammanförde 
experterna inom de efterfrågade områdena med företaget. 

1.5. Experter & experttimmar
Projektet hade närmare ett trettiotal experter att tillgå vid start 
och ytterligare några organisationer kontaktades då behov 
uppstod. En utmaning var att förutse vilka områden som skulle 
möta störst efterfrågan och även vilka volymer varje expert kunde 
förvänta. Därmed hölls alla dörrar öppna. Bland de leverantörer 
som knöts till projektet hade tolv experter de kompetenser 
som efterfrågades av de deltagande företagen. En styrka med 
projektet var att varje företagare kunde disponera sina upp till 
fem timmars expertrådgivning efter eget önskemål. De flesta 
deltagarna valde att satsa sina timmar på en eller två områden 
för att kunna göra större förflyttningar inom dessa genom 
projektet, framför att sprida ut timmarna. Resultatet blev ett 
alltigenom skräddarsytt kunskapslyft. 
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Webinarier & 
inspirationssamtal 
Inom ramen för projektet organiserades nio 
webinarier samt fem digitala inspirationssamtal 
med lokala framgångsexempel. 126 personer 
föranmälde sitt deltagande i dessa aktiviteter och 
lika många till har följt webinarierna i efterhand 
tack vare att de spelades in och gjordes tillgängliga 
på hemsidan, sammanlagt ca 250 personer. Några 
personer anslöt därtill i sista minuten via andra 
kanaler. Inom flertalet webinarier skapades, 
genom ett behändigt antal aktiva deltagare, en 
exklusiv och tillitsfull atmosfär där deltagarna 
bjöds in att bidra med reflektioner och utbyta 
erfarenheter sinsemellan. Efter varje webinarium 
ombads deltagarna att lämna återkoppling via en 
utvärderingsenkät. 

9 
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5 
DIGITALA  
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DELTAGARE
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Webinarium #2 

Så maxar du 
försäljningen via din 
e-handel
Fokus på E-handel! Cornelia Molin från E-Commerce 
Park talar om säljprocessen och kundresan online. 
Lär dig mer om hur du time:ar din kund online och 
vilka budskap skapar försäljning. Cornelia tipsar oss 
också om de vanligaste misstagen inom e-handel.

Webinarium #3

Driva företag  
i kristider
Driva företag i kristider: De viktigaste områdena och 
åtgärderna för företag under kristider, till exempel 
för att förbättra företagets resultat och likviditet, 
minimera kundförluster och för att undvika personligt 
ansvar för ägarna och konkurs för företaget. Lyssna 
till Ulf Svensson, nationellt flitigt anlitad utbildare 
och inspiratör, VD för Björn Lundén Information.

Webinarium #1 

Nya intäkter för 
kreatören och 
kulturarbetaren
För kreatören och kulturarbetaren: Låt dig inspireras 
av Sofie Marin från Arts Dynamics™ och From 
Sweden Productions. Hon berättar om kreativa 
företag som ställt om i Sverige och internationellt, 
hur man som kreatör kan skapa digitala produkter 
och marknadsföra sig samt vilka nya intäkter som 
finns att finna i dessa nya tider.
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Webinarium #9

Framgångsrikt 
företagande och 
hållbarhet
Starta det nya året med en föreläsning om hur 
framgångsrikt företagande och hållbarhet kan gå 
hand i hand. Du får ny kunskap och inspiration som 
kan få dig att vilja förbättra världen.
Rustan Nilsson arbetar som miljöpedagog och med 
våra sopor som utgångspunkt, utforskar han vilka 
tankemönster som antingen hjälper eller stjälper 
utvecklingen mot det hållbara samhället.
Dessutom en intervju med vinnaren av Årets 
Hållbarhetspris 2020.

Webinarium #8

Utveckla dina 
affärsmöjligheter 
inom turismen
Under webinariet kommer Heléne Östberg och 
Fredrik Albihn från Tourism in Skåne att berätta 
om internationella besökare från våra största 
marknader och trender. Du kommer också att få 
diskutera med andra företagare/deltagare hur du 
kan dra nytta av tillresta kunder och hur du kan 
utveckla affärsmöjligheter inom turismen. OBS! Max 
20 platser – först till kvarn gäller och deltagare inom 
projektet Företagsmotorn prioriteras.

Webinarium #7

Du och ditt företag
Välkommen till Almis digitala seminarium för dig som 
är på väg att starta, nyligen har startat företag eller 
fortfarande känner dig som nybliven företagare. När 
du har tydliggjort din vision, din företagsidé och ditt 
erbjudande till marknaden, både för dig själv och för 
din omvärld, så ökar dina förutsättningar att lyckas 
betydligt. Under seminariet får du ta del av modeller 
och verktyg som hjälper dig att ta företaget till nästa 
nivå. Du får konkret kunskap och användbara tips.

Webinarium #6

Hur hittar du nya 
affärer mitt i en 
pandemi?
Hur gör jag affärer med det offentliga? Hur gör 
jag om jag funderar på att börja göra affärer med 
kommun eller region? Var hittar jag upphandlingar 
och hur kan jag som företagare förbereda mig för att 
lämna anbud i en upphandling? Det är frågor som 
du får svar på i vårt webinarium den 17 december. 
I sändningen medverkar Magnus Johansson, 
upphandlingsexpert på Företagarna och Linda-
Marie Malm, upphandlingschef i Sjöbo kommun. 
Webinariet är ett samarbete mellan Företagarna 
Sjöbo, Projekt Företagsmotorn och Sjöbo kommun.

Webinarium #5

Kairos Future hjälper 
dig att hålla koll 
på trenderna och 
omvärlden
Konsult- och analysföretaget Kairos Future hjälper 
företag att förstå och forma sin framtid. Missa 
inte deras trend- och omvärldsanalys med tips på 
verktyg som småföretagare kan använda för att 
strukturera sin omvärldsbevakning -och omsätta de 
stora sammanhangen till konkret handling.

Webinarium #4

Efter pandemin 
- vad du inom 
besöksnäringen 
behöver veta om vad 
som händer sen
Arbetar du inom besöksnäringen? Då får du inte 
missa Claes Sandvig, Regionchef på Visita Södra. 
Pandemin har slagit stenhårt globalt och lokalt mot 
besöksnäringen. Ingenting är sig likt. Claes ger oss 
insikter om de kort- och långsiktiga effekterna och 
talar om vad som händer sen.
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Inspirationssamtal #5

Hönsinge 
Hantwerksbryggeri
Årets sista Fredagsfika med Företagsmotorn tar 
oss till Hönsinge Hantwerksbryggeri. Här träffar 
vi Magnus Servin som tillsammans med sina 
kollegor försöker bjuda trelleborgarna på unika 
smakupplevelser runt om i kommunen. Magnus delar 
med sig av sina erfarenheter av att driva företag i 
pandemin och sina tankar kring att bygga lokala 
samarbeten för att visa upp Söderslätt som en 
destination väl värd att besöka. Självklart kommer 
bryggaren med dryckestips inför julen.

Inspirationssamtal #4

Äventyrsbanan  
i Sövde
När Corona slog till i mars och antalet bokningar 
från företagsgrupper snabbt minskade ökade 
plötsligt bokningarna från skolklasser. I takt med att 
nöjesparkerna i Köpenhamn och Göteborg fick inse 
att de inte kunde öppna som vanligt så strömmade 
det in bokningar till Rene Egeriis från skolklasser som 
ändrade om sina skolresor. Istället för nöjespark blev 
det klättring på hög höjd på Äventyrsbanan i Sövde.

Inspirationssamtal #3

Almi
Veckans gäst är Henrik Harrtoft från Almi. Henrik 
är affärsrådgivare med specialisering inom 
affärsutveckling och finansiering. Vårt samtal 
kommer att fokusera på vilket stöd du som företag 
kan från Almi i dessa tider. Många tror att tillgång 
till pengar är det enda sättet att utveckla och få sitt 
företag att ta sig framåt – men det finns mängder 
av faktorer som påverkar hur ett förtag går. Det kan 
vara allt från justeringar i lagerhållning, till hur du 
pratar med dina kunder. Välkommen till ett samtal 
med fokus på affärsutveckling.

Inspirationssamtal #2

CA Andersson
Vi träffar vi Eskil Ahlman från CA Andersson som 
delar med sig av sina erfarenheter hur det anrika 
tryckeriet CA Andersson med 150 års historia i Malmö 
anpassade sig till Covid-19. När pandemin slog till i 
mars påverkade detta givetvis bolaget mycket. Men 
tillsammans med duktiga medarbetare lyckades 
ledningen skapa nya produkter och tjänster som gjort 
att de klarat sig bra i dessa tuffa tider. Skyddsvisir till 
vården var första ut men de har även skapat andra 
produkter kopplat till det nya läget.

Inspirationssamtal #1

Dannegården
Katarina Ivholt driver tillsammans med sin man 
Dannegården i Trelleborg. När Corona slog till i 
mars försvann bokningarna från hotellet och de 
tvingades snabbt tänka om hur de kunde använda 
sin personal på bästa sätt. Hör Katarina berätta 
om samarbetet med ICA Maxi och hur det är att 
driva hotell mitt i en pandemi.
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4 0 0  E X P E R T T I M M A R  ( N Ä S TA N  1 7  D A G A R )

Tabell 1. Antal företag som slussats till experter Tabell 2. Antal expertimmar enligt projektplanen

Tabell 3. ExpertområdenSjälvskattningar (kön)

Resultat 
2.1. Leverabler
Intresset för experttimmar bland de deltagande företagen överträffade 
vida förväntningarna. De allra flesta, 88% av de företag som haft 
ett coachande samtal, uttryckte önskan att ta del av en eller flera 
experttimmar. Av de endast 14 företag som valde att inte använda sig 
av några experttimmar var anledningarna främst företagens storlek/
omsättning, dvs att man ansåg sig ha kompetensen bland sina befintliga 
medarbetare eller att man redan hade partners från vilka man ville köpa 
in expertisen. I ett fåtal fall lyckades rådgivarna inte etablera en kontakt 
med företaget trots upprepade försök. 

Genom projektet fick 106 företag, 36 fler än målsättningen, ta del av 
skräddarsytt, individuellt expertstöd. I samråd med rådgivarna fördelades 1-5 
timmar till varje företag inom de områden de själva ansåg sig behöva stöd.

Somliga expertområden var mer eftertraktade än andra. Sociala 
medier/marknadsföring online, e-handel och affärsutveckling var särskilt 
populärt. I vissa fall fanns initialt inte expertisen bland projektets 
inarbetade kontakter men tack vare ett brett nätverk kunde de allra flesta 
önskemål och expertområden täckas in. 

I samtliga kommuner, förutom Trelleborg, fick minst 50% fler företag 
möjlighet till expertstöd än beräknat. I Trelleborg saknades, trots massiva 
gemensamma marknadsföringsinsatser, fyra företag för att nå upp till de 
24 företag som varit målsättningen avseende experttimmar. Då antalet 
företag som tagit del av expertstöd blev fler än beräknat har också antalet 
experttimmar ökat. Enligt projektplanen skulle totalt 350 experttimmar 
fördelas bland företagen, vilket istället resulterade i 400 timmar.
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Enligt projektplan

Genomförda
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Extern utvärdering 

Är tacksam att denna möjlighet 
finns. Svårt att hinna med allt 
när man är själv och inte lätt att 
veta i vilken ände man ska börja 
för att växa i sitt företagande.

Det var mycket bra att 
gå igenom och faktiskt 
göra en analys över vad 
man behöver support 
med att utveckla.

Genom att prata med 
rådgivaren och mina 
funderingar samt mina 
farhågor/önskemål 
får man ett annat 
förhållningssätt till sitt 
företag, vilket bara det 
kändes givande!

Det ger mig en riktning, 
nya tankar, bekräftelse 
på det som jag tycker 
att jag gör rätt redan. 
Och det ledde även 
till att jag bokat in 4 
egenföretagarkollegor 
och mig själv på en 
egen digital konferens 
för omvärldsbevakning 
och gemensamt/eget 
spånande av mål för 
2021. Så tack igen!

Fick mycket bra information 
om vilka resurser som finns 
tillgängliga för mig.

S A G T  O M  W E B I N A R I E R N A S A G T  O M  R Å D G I V N I N G S S A M TA L E T 2.2
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Jättebra att bolla 
idéer med någon 
som redan driver 
eget företag. Bra 
med tips och en 
annan synvinkel!

Bra och värdefullt med delning av 
både kunskap och erfarenheter.

Ett fullspäckat program där jag är glad att ha 
inspelningen för att kunna ta in i små doser.

Webinarierna
Några av webinarierna, exempelvis de med fokus på e-handel och 
kreatörer, var särskilt uppskattade av deltagarna. 100% av ansåg här 
att webinariet var ‘givande’ eller ‘mycket givande’. För alla webinarier 
utom två ansåg 80 % av deltagarna att webinariet bidragit med 
insikter, kunskap, inspiration eller information som var till gagn deras 
företag. I de två undantagsfallen var motsvarande siffra 60% respektive 
34%. Webinarierna får därmed sammantaget anses ha hållit en hög 
kvalitet med träffsäkert innehåll för målgruppen. 

98%

80% ansåg att skattningen och/eller det coachande 
samtalet bidrog till nya insikter, information eller 
upplysningar som var till gagn företaget.

81,6% av de medverkade på Företagsmotorns 
webinarier ansåg att dessa var ‘givande’ eller 
‘mycket givande’.

98% av företagen ansåg att självskattningen och 
det efterföljande coachande samtalet var ‘givande’ 
(36%) eller ‘mycket givande’’ (62%). 

67% ansåg att de tack vare webinarierna 
tillskansat sig ny kunskap som kommer att 
vara till gagn för deras fortsatta företagande.

Självskattningen satte igång tankar 
och samtalet gav inspiration att 
tänka ut och planera aktiviteter för 
att utveckla företagen.

98%

80%

80% 81,6%

67%

Självskattningen och det  
coachande samtalet



1 8  

Svarade så många 
som 81% av 
företagen ja, och 
12,5 % svarade att 
de ännu inte visste.

Experttimmarna
Varje genomförd experttimme följdes upp för att 
säkerställa god kvalitet och kundnöjdhet. Inom 
områdena försäkring, IT, juridik och e-handel 
svarade 100% av företagen att de upplevde 
expertrådgivningen som ‘mycket givande’ eller 
‘givande’. Inom dessa områden svarade dessutom 
100% av företagen att expertrådgivningen 
bidragit med insikter, kunskap, inspiration och/eller 
information som var till gagn för företaget. Också 
inom områdena sociala medier/marknadsföring 
online och affärsutveckling var företagen 
mycket nöjda, 90% respektive 78% ansåg att 
expertrådgivningen var ‘mycket givande’ eller 
‘givande’ och mellan 80-90% menade att den 
bidragit till nya kunskaper eller insikter.

Experthjälpen gav mig en 
tankeställare och ett beslut som 
jag tog därefter känns väldigt bra

S A G T  O M  E X P E R T T I M M A R N A

De två timmar jag fick med 
experterna var outstanding. 
Mitt i prick!! Så tack för det :-)

Experten var mycket 
engagerad och gav 
inspirerande och 
värdefulla insikter 
och tips.

Mkt bra initiativ.  
Så nöjd!
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Vi hade stor nytta av 
experthjälpen, vi har 
utvecklats med hjälp 
av detta. Jag och 
min kollega har fått 
helt nya insikter så 
supertack för hjälpen.

Det känns som ett 
erkännande och ett 
uttryck för att någon 
bryr sig. Detta i sig är 
inspirerande i en tuff tid.

Tack underbara för 
all hjälp. KASTBE

RGADVO
KAT

67% 81%

67% ansåg att 
de tack vare 
webinarierna 
tillskansat sig 
ny kunskap som 
kommer att vara 
till gagn för 
deras fortsatta 
företagande.
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Marknadsföringen
Det var känt från projektstart att många företagare 
inte vill visa sin sårbarhet och därför inte själva 
tar kontakt med de olika rådgivningsaktörerna. 
Mot bakgrund av detta skedde en massiv 
marknadsföringskampanj genom kommunernas 
upparbetade kommunikationskanaler; nyhetsbrev, 
hemsida, filmer och utlägg på sociala medier 
samt lokaltidningar. NyföretagarCentrum Öresund 
marknadsförde även insatsen via sin hemsida, 
sociala medier, radioannonsering samt sitt eget 
klientregister för de aktuella kommunerna för att 
kunna nå ut med information till företagen. Trots 
detta var det svårare att få genomslag i några av 
kommunerna än beräknat. Företagsmotorns eget 
varumärke och grafiska profil har varit användbart 
och uppskattat men en möjlig konsekvens 
var att det uppfattades som kommersiellt - 
att kommunerna stod bakom och att det var 
kostnadsfritt att medverka fick ofta förtydligas. 
Noterades att ett fåtal hakat på just efter som det 
var ”gratis” och sedan inte prioriterat det.

“Jag har inte råd att sätta av 
tid till det nu tyvärr. Alla timmar 
måste läggas på golvet och för 
pappersarbete med firman. Det 
går inte ihop ekonomiskt helt 
enkelt. Jag tror inte jag är ensam 
om denna sits dessvärre.”

F A K TA  O M  V I L K A 
S O M  B E S Ö K T  O S S

Intern utvärdering 
Rådgivarna rapporterar att responsen hos de 
medverkande företagen har varit mycket positiv, 
en del uttrycker den som ”fantastisk”, vilket också 
framgått av de externa utvärderingar som gjorts. De 
menar att det har varit ett roligt projekt att arbeta i 
och de medverkar gärna i liknande projekt framöver. 
Vägen till de goda resultaten har kantats av några 
utmaningar.

Tidpunkten 
Vid projektets start skärptes restriktionerna. Många 
handlare som initialt fångats in blev trängda när 
de kommit in i julhandel och bokslutstider, och 
hade svårt att finna tiden. Det gjorde det svårt att 
komma i kontakt med företag, både för rådgivare 
och experter. Några av de mest upptagna företagen 
kunde medverka tack vare att projektet blev förlängt 
till slutet av januari. 

Budget
Administrationen av 120 företagare som fördelades 
mellan åtta rådgivare i fem kommuner, med 
kopplingar vidare till 12 experter och fördelning 
av 400 experttimmar innebar arbete med många 
trådar och parametrar. Därtill kom logistiken 
med nio webinarier och fem ”fredagsfika 
med framgångsexempel”. Kostnaderna för 
projektadministration (rubricerad projektledning) 
underskattades då projektbudgeten ökades 
strax före start. Detta vägdes upp av att ett par 
av projektets experter ställde upp kostnadsfritt 
vilket även frigjorde ytterligare experttimmar till 
företagen. När de flesta som genomfört skattningar 
och coachande samtal valde att gå vidare med 
experttimmar fylldes kvoten för experttimmarna 
snabbare än beräknat. Därmed åtgick färre 
självskattningar och coachande samtal i projektet för 
att uppnå målen – och till och med överträffa dem. 

Genomförande
Allt genomfördes digitalt och inspelning av 
webinarier möjliggjorde deltagande även i 
efterhand. En fråga uppstod under projektet rörande 
vilka företagare som har valt att delta och varför 
– når vi de mest utsatta? Lokala ansatser för att 
ringa in vissa företag gjordes. Konstaterades att 
de företag som ansåg sig ha behov och kapacitet 
att medverka valde att medverka – projektet skulle 
inte exkludera någon. Finjusteringar gjordes efter 
hand. Fler webinarier lades in än vad som planerats, 
medan antalet ”fika med framgångsexempel” 
minskades. Månadsrapportering omvandlades 
till veckorapportering för att projektägarna 
skulle kunna följa varje steg i projektet och också 

kunna bidra på bästa möjliga sätt. Det startkit 
med mallar och information som togs fram för 
rådgivare och experter fungerade mycket väl. 
Tillgängliga kontaktlistor till företagen saknade 
e-postadresser, vilket flera upplevde som 
tidskrävande och trögarbetat. Andra rådgivare 
föredrog telefonkontakter och hade framgång 
med det. Noterades att nätverket Visit Mittskåne 
öppnade dörrar till många deltagande företag i 
den regiondelen. Några rådgivare uppfattade att 
deltagare ansåg att självskattningen var onödigt 
omfattande samt att alla inte förstod hur frågorna 
berörde just dem. 
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Lärande och 
framtidsspaning
3.1 Det coachande förhållningssättet 
NyföretagarCentrum Öresund är som förening inspirerad av Peter 
Senges idéer kring ”den lärande organisationen”. En tilltalande 
möjlighet till lärande som öppnade sig genom projektet var att 
träna deltagarna i rådgivarteamet i ett coachande förhållningssätt. 
I den vanliga rådgivningssituationen med nyföretagare besitter 
rådgivaren – vilken själv är företagare – förkunskaper och 
erfarenheter som under rådgivningen överförs till nyföretagaren. I 
projektet Företagsmotorn var förutsättningarna helt annorlunda – 
företagarna som fick stöttning var i många fall oerhört rutinerade. 
Rådgivarens roll blev därför en helt annan – som coach. Inför 
det uppföljande samtalet och med utgång från företagarens 
självskattning tränades rådgivarteamet i aktivt lyssnande samt 
att ställa öppna värderingsfria frågor, där företagaren själv fick 
analysera och reflektera fram sina individuellt bästa lösningar. 
Till stöd fanns även talmanus för rådgivarna med kraftfulla 
frågor anpassade till samtalet. Här tog flera rådgivare ett stort 
steg framåt i sin personliga utveckling (andra är sedan tidigare 
diplomerade coacher) och resultatet lät inte vänta på sig: i 
utvärderingarna beskrivs rådgivarna som kompetenta, inlyssnande 
och pricksäkra när det gällde att förstå företagarnas behov inför 
expertrådgivningen. 

I projektet gjordes en tydlig avgränsning i rådgivaruppdraget. 
Även om flera rådgivare de facto är experter inom några av de 
efterfrågade områdena beslutades att externa experter skulle 
anlitas till 100% och rådgivarnas roll stanna just vid det coachande 
samtalet. Här handlade det om föreningens trovärdighet och att 
hålla en tydlig linje i uppdraget.

3.2 En bestående förflyttning    
För att kunna erbjuda företagaren möjligheten 
till en bestående förflyttning inom valda 
kompetensområden uppmuntrades valet av en eller 
två experter att fördela timmarna mellan. Härigenom 
fanns tid att gå på djupet. Några av de mest 
frekventerade experterna delade upp sessionerna 
och gav däremellan ”läxor” för att lotsa företagarna 
fram till resultat, inte minst inom e-handel. Även 
detta omtalas med superlativer i utvärderingarna 
från deltagarna.

3.3 Mindre efterfrågan men större behov 
Det beräknade intresset för slussningar till experter 
var i projektplanen 70 av 212 deltagande företag. 
Facit visade att de allra flesta, 88% av företagen 
som genomförde den digitala självskattningen, ville 
gå vidare med expertrådgivning efter sitt coachande 
samtal. Företagsmotorn har således bistått 50% fler 
företag än vad målsättningen angav. Företagen 
har parallellt med projektets aktiviteter fått ta del 
av sammanlagt 400 experttimmar, att jämföra 
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med målet som var 350 timmar. Medan volymen av 
företagare som gjorde självskattningen var mindre 
än beräknat var stödbehoven hos de deltagande 
företagarna större.

3.4 Företagarnas behov av stöttning framöver 
I projektet blev det snabbt tydligt inom vilka områden 
företagarna huvudsakligen ansåg sig behöva 
stöttning. Störst behov hade företagen inom sociala 
medier/marknadsföring, följt av e-handel. Dessa 
stod för mer än häften av alla expertkonsultationer. 
När den vanliga affärslogiken slås ut av pandemin 
och lämnar butiker, restauranger och andra fysiska 
handelsplatser öde, krävs förändrade sätt att 
exponera verksamheten och nå kunderna. Flera 
butiker uttryckte behovet av att komplettera fysiska 
butiken med e-handel för att överleva på sikt. Det 
gäller även tjänster: coaching, yoga, rådgivning, 
träning osv. Många investerade tiden i att ta ett 
helhetsgrepp för en smidig koppling mellan sociala 
medier, hemsida och webshop. Webinarier spelas in, 
paketeras och säljs, inte sällan även på engelska för 
en global marknad. Flera ville lära sig hur de skapar 
en professionell och säker digital mötesmiljö i linje 
med GDPR och andra regleringar. 

Många deltagare har haft liknande frågor, 
utmaningar och behov. Dessa vore givande att köra 
i sällskap med varandra, då man ofta lär sig mycket 
av att även höra andras frågor bli besvarade samt 
att de hade blivit inspirerade av varandra. Viktigt 
i det läget att de fördelas i grupper med samma 
utmaningar och behov för att det ska ge mervärden. 
Flera deltagare har efterfrågat uppföljning med sin 

respektive expert. De har ofta haft flera timmar med 
experten under en kortare tid och verkar tycka att 
det känns lite svårt att lämnas till arbetet själva utan 
att det finns en uppföljning längre fram. En möjlighet 
till uppföljning bör byggas i liknande projekt.

En sjättedel av konsultationerna bestod av 
affärsutveckling. Det kommer fortsatt att finnas ett 
stort behov av stöd med affärsutveckling för att hitta 
nya affärsmodeller och på så sätt kunna generera 
intäkter. Därefter kom ekonomi där förståelsen 
för sin ekonomi samt förbättring av likviditet och 
lönsamhet stod i fokus. Flera företagare ville också 
veta om de sökt alla omställningsstöd som de var 
berättigade till. Är marknaden därmed mättad? 
Mycket talar för att de företag som nu tagit del 
av stödet bara är toppen på isberget och att 
pandemin blivit en vattendelare mellan företag 
som bedriver sin verksamhet ”old school” och de 
som genomgått en lyckad digital onboarding. Flera 
som inte deltog i projektet ansåg att projektet var 
viktigt och värdefullt, men tiden – mitt i julhandeln 
och bokslutet – förhindrade dem att delta. För att nu 
klara konkurrensen med de företag som digitaliserat 
sin affär och kundkommunikation blir digitaliseringen 
inte längre nice to have – utan need to have. I 
det läget blir det inte pandemin i sig som slår ut 
verksamheten – utan det faktum att konkurrenterna 
nu tagit det digitala steget till följd av pandemin och 
därmed dragit ifrån, medan företagen ägnade sig 
åt att överleva julhandeln. Därmed kommer behovet 
av framförallt fortsatt stöttning inom sociala medier/
marknadsföring och e-handel att vara skriande för 
de som nu har tiden men saknar kunderna.     
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“ Mycket talar för att de företag som 
nu tagit del av stödet bara är toppen 
på isberget och att pandemin blivit 
en vattendelare mellan företag som 
bedriver sin verksamhet ”old school” 
och de som genomgått en lyckad 
digital onboarding.”




