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Hur kan vi utveckla små- och medelstora företag?
  

Vilka är möjligheterna och hindren för oss som bedriver företag? Kan vi locka fler? Passar det
alla? Jag har funderat mycket på det här eftersom jag inte kommer från en företagarfamilj. Trots
det valde jag för snart sex år sen att starta ett företag, min dröm sen många år tillbaka, och jag
är glad att jag gjorde det!

  

Nästan alla vuxna som gått ut skolan (fram till förra året när skollagen ändrades) har gått i en
skola där vi lärt oss att bli anställningsbara. De flesta har inte hört många ord om företagande i
skolan, om man inte bedrivit ett UF-företag eller haft en framsynt lärare. Jag kan inte minnas att
jag någonsin hörde talas om något annat än riktigt stora företag under skoltiden. De små
företagen pratade man aldrig om som en möjlighet, som samhällsbärande eller viktiga för den
svenska ekonomin. Det kändes väldigt avlägset att driva företag. De kommande veckorna
reflekterar jag om möjligheter och hinder för SME-företag (små och medelstora företag) utifrån
olika perspektiv, och behovet av att sprida kunskap om SME-företagaens villkor och behov.

  

En kort beskrivning av mig, i min twitterpresentation står det så här: 
Fri och Stark föreläsare och konsult. Främjar kompetens, entreprenörskap, handboll, fria
individer, starka team. ViljeUtvecklare och Framtidsstrateg. Jag heter Eva Swede och driver
företaget Fri och Stark AB ( www.friochstark.se ).

  

Fri och Stark hjälper individer, team och företag att utveckla och genomföra idéer samt stärka
sitt inre ledarskap och hantera relationer till omvärlden.

  

Vi har en ständig interaktion till vår omvärld. Låt oss skapa bra strategier för att utveckla
samhället ur ett näringslivsperspektiv!  Min övertygelse är att även SME-företag genom
engagemang kan utveckla sin affärsidé, bli lyssnade på och direkt bidra till att påverka
omvärlden även om vi är små aktörer eller intressenter. Därför arbetar jag aktivt med två
långsiktiga projekt för att utveckla näringslivet i Söderort.

  

- Forum för att utveckla Söderort. Vi har ett underskott av företag i förhållande till andelen
invånare i länet.  Tillsammans kan vi bidra till ett expanderande näringsliv. 
För att ömsesidigt öka vår kunskap om SME-företagens behov och samhällets förutsättningar i
Söderort så skapar Projektet "Gilla Söderort" möten. 
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Det är en mötesplats för företag, idrott, kultur, politiker, tjänstemän och andra intresserade som
vill skapa långsiktiga nätverk för tillväxt i Söderort och för den som vill vara med och påverka
utvecklingen i en positiv anda. Vid varje möte tar vi upp olika teman och bjuder in olika gäster.
Om du vill veta mer, läs http://evaswede.se/projekt-gillasoderort/
Du kan "Gillar" Gilla Söderort på Facebook om du vill få information och inbjudan till våra möten
https://www.facebook.com/eva.swede#!/gillasoderort?fref=ts

  

Fortbildning för småföretagare i Söderort. Processen att vara småföretagare är en helt
annan än att driva ett större företag. Företagaren behöver ha tillgång till ett brett spann av
kompetens fördelat på en eller ett fåtal personer för att både kunna utveckla och förvaltare sin
affärsidé och driva verksamheten framåt. Ofta har man få personer att bolla idéer med.
"Att växa som småföretagare i Södra Stockholm" är ett program som Arena Huddinge
arrangerar. Det stödjer etablerade SME-företagare i Södra Stockholm som vill vidareutveckla
sitt företag och samtidigt mötas, se och synas. Jag har utvecklat och leder programmet.
 http://arenahuddinge.se/2012/09/att-vaxa-som-smaforetagare-i-sodra-stockholm/

  

Vill du veta mer om vad som händer i Söderort och vara med och påverka? Nästa möte i Gilla
Söderort är den 21 november, kanske vill du komma?
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Följ Gilla Söderort på FB .

  

Har du idéer eller frågor - Välkommen att kontakta mig. Hälsar Eva eva.swede (at)
friochstark.se .
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