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Projektmål

2020-12-15 har projektet anpassat och dokumenterat 

väl beprövade metoder och arbetssätt utifrån målgruppens behov 

av affärsutveckling i uppstart och tillväxt, 

levererat 100 kundanpassade insatser till målgruppen 

samt etablerat långsiktig samverkan med andra aktörer.
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Omfattning

Minst 100 affärsutvecklande insatser

Dokumenterade kontaktytor och metoder

Samverkansavtal

Utvecklat stöd på fler språk

Speciellt riktade insatser i invandrartäta områden
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Samverkan har främst skett med följande aktörer

• Arbetsmarknadsavdelningen

• Nyföretagarcentrum Öresund

• Forum för Nysvenska Entreprenörer (och AlKompis)

• Altujarr

• Equal Business Growth
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Uppsökande

• Direkt och personlig

• Identifiering

• Kombination fysisk och digital

• Segmentera på språk – Malmö sex största
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Fördelning deltagare

146 behovsanalyser, 132 kundleveranser, 93 företag varav:

• 30-50 år 80% 

• <30 år 17%

• >50 år 3%

• 69% män och 31% kvinnor

• Ca 65% utomeuropeiskt ursprung

• Bolagsform: 31% aktiebolag
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Fördelning bransch
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A. Jordbruk, skogsbruk och fiske 
2 % 

C. Tillverkning 
2 % 

F. Byggverksamhet 
5 % 

G. Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar 
23 % 

H. Transport och magasinering 
3 % 

I. Hotell- och restaurangverksamhet 
13 % 

J. Informations- och kommunikationsverksamhet 
3 % 

M. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 
4 % 

N. Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 
3 % 

P. Utbildning 
2 % 

Q. Vård och omsorg; sociala tjänster 
4 % 

R. Kultur, nöje och fritid 
1 % 

S. Annan serviceverksamhet 
7 % 

Ej specifierad bransch (ännu)
26 %
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Fördelning kunderbjudanden
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Starta smart coaching 57 st 43 %

Visualisera din affär 22 st 17 %

Finansiering  (brygglån) 18 st 14 %

Utvecklingsdialog Starta 15 st 11 %

Utvecklingsdialog Växa 5 st 4 %

Simulera din affär 5 st 4 %

Växa smart coaching 4 st 3 %

Dotterbolagsspecifika grupp/individ 2 st 2 %



Slutsatser och rekommendationer

 En målgruppsinriktad och personlig marknadsföring, med val av enkelt språk på svenska, engelska och 
arabiska rekommenderas

 Använd identifiering som en strategi och jobba aktivt med testimonials

 Kombinera fysisk och digital närvaro i den uppsökande verksamheten, inkludera mer än exkludera i 
kommunikationen

 Det finns inga uppenbara luckor i stödsystemet, men några aktörer har snarlika uppdrag. Almi är unik 
och viktig i sin positionering kring tillväxt med både affärsutvecklings- och finansieringstjänster under 
samma tak. Samverkan och gränssnittet med andra aktörer som jobbar med affärsutveckling i start-
och tillväxtfas kan bli bättre

 Avsätt tid för projektplanering och uppföljning. Sätt mål och skapa en grov projektplan i starten. 
Detaljplanera sedan tillsammans i teamet månadsvis och följ upp veckovis. Använd teams och planner
tillsammans med excelmallen för projektplan och budgetmall.  Gör gärna kommunikationsplanen 
detaljerad och levande

 Start av Intent 2.0 2021 – ta med lärdomarna och komplettera med extra mycket fysisk närvaro när det 
är möjligt. Fokus på 50+ som startar mycket bolag.
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