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Kreativ  
affärsutveckling 
på landsbygden 



Vad får du? 

Din möjlighet kan bli en bra affär
Smart Business finns till för dig som vill utveckla din verksamhet och utforska 
nya affärsidéer. Du bor på landsbygden och har resurser eller idéer som du vill 
vidareutveckla till framgångsrika affärer.

Vi erbjuder en mötesplats och ett sammanhang där du får hjälp att utforska nya 
affärsmöjligheter tillsammans med kreativa idécoacher som har egen erfarenhet 
av att utveckla affärsidéer på landsbygden. Smart Business ger dig också tillgång 
till ett nätverk av likasinnade där du kan utbyta idéer och erfarenheter. Möjligheten 
att ta del av oväntade och spännande perspektiv kopplat till nya affärsmöjligheter 
finns också genom att personer från olika branscher bjuds in till gemensamma 
föreläsningar och samtal.

Smart Business är en unik mötesplats för att boosta 
kreativa affärsmöjligheter på den skånska landsbygden. 
Tillsammans skapar vi ett community där vi kan utforska 
nya möjligheter och skapa smarta affärslösningar.

Som deltagare får du tillgång till en personlig idécoach som ger dig individuellt 
och kontinuerligt stöd i din affärsutveckling. Träffarna är praktiskt inriktade och 
strävar efter att avlasta dig i din utvecklingsprocess – de utformas helt efter dina 
behov både när det gäller innehåll och frekvens. Antalet träffar bestämmer du 
och sker på en plats som du och din idécoach kommer överens om. Träffarna 
dokumenteras av idécoacherna och skickas alltid till dig. 

De individuella träffarna varvas med gemensamma nätverksmöten där ni kan 
utbyta erfarenheter och samtala med inbjudna gästföreläsare. Fokus varierar 
och styrs av deltagarnas behov – men en uttalad ambition är att fånga upp 
viktiga trender som kan påverka affärsmöjligheter på landsbygden. 

OBS! Vi välkomnar affärsidéer som ligger utanför primärproduktionen.



Så här går det till

Här är våra idécoacher
ANJA PERSSON
Anja är en av de 
drivande krafterna 
bakom Gunnarshögs 
Gård – ett nytänkande 
företag som utvecklat 
ett traditionellt 
lantbruk till att 
inkludera spännande 
produktutveckling, 
gårdsförsäljning 
och en intensiv 
besöksverksamhet. 
Gunnarshögs Gård har 
ca 26 anställda och tar 
emot 50 000 besökare 
varje år. 

JENS THULIN
Jens driver 
Vismarlövsgården 
tillsammans med 
sin far och har 
nyligen bosatt sig 
på Assartorps säteri 
där han är i full gång 
med att utveckla 
verksamheten med 
bland annat bryggeri, 
festlokal, gårdsbutik. 
Jens är också partner 
i Godsinlösen, som 
på kort tid vuxit från 
några få personer till 70 
anställda.

Första kontakten går ut på att analysera möj-
ligheter och behov kopplat till din affärsidé 
tillsammans med en idécoach. Träffen avlutas 
med att ni tillsammans formulerar mål för ditt 
deltagande och beslutar om nästa steg utifrån 
den verktygslåda som Smart Business erbjuder.

De individuella träffarna varvas 
med arrangerade möten i det 
community som skapas och där ni 
har möjlighet att hjälpa varandra 
i både idéutvecklingen och med 
praktiska behov. Smart Business 
erbjuder också spännande förelä-
sare på community-träffarna.

I verktygslådan finns bland 
annat kompetensutveckling 
i ledarskap och HR-frågor, 
men också metodstöd i bland 
annat kreativ idéutveckling, 
behovsanalys, varumärkes-
utveckling och storytelling. 
Smart Business tillhanda-
håller dessutom en digital 
mötesplats för utbyte av tips, 
kunskap, resurser och tjänster 
mellan deltagarna. 

När målen är uppnådda utvärderar vi 
affärsprocessen tillsammans och firar upp-
nått resultat.  

1. 
Målformulering 

3.
Community

Verktygen

4.
Måluppfyllelse

Smart business-processen

2.
Individuella processträffar 
Du träffar din idécoach i den takt som du 
själv önskar och antalet träffar styrs av 
dina behov. Under de individuella träf-
farna utforskar du dina affärsmöjligheter 
tillsammans med idécoachen med hjälp av 
de verktyg som Smart Business erbjuder.
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Kontakt
Matilda Henriksson

matilda.henriksson@lansstyrelsen.se
Läs mer: www.lansstyrelsen.se/skane/smartbusiness




