
Anteckningar från Attitydresan 25/11 2019 – 2 års jubileum för Attitydresan 

 

Den 25 november genomförde Småföretagarnas Riksförbund sitt elfte nedslag med Attitydresan. 
Denna gång besökte vi Höganäs som nyligen blev rankad som nr 2 i landet i Svenskt näringslivs 
ranking Företagsklimat. Därutöver ligger förbundets huvudkontor i just Höganäs, så mötet blev lite 
på hemmaplan. Gästerna möttes av ett fantastiskt fint julpyntat förbundskansli där det bjöds både på 
glögg och en fantastiskt god lokalproducerad smörgås. 

Peter Thörn inledde och hälsade alla välkomna till Höganäs och kansliet. Peter berättade om varför 
biet är förbundets symbol.  

- Precis som bin är småföretagare livsviktiga för landets överlevnad, de jobbar flitigt och 
skapar mervärde och säkerställer att landet kan fortsätta leva. 

Vidare berättade Peter om att förbundet kommer fira sitt 10 – årsjubileum nästa år och berättade 
med stolthet att förbundet verkligen gör skillnad i småföretagarnas vardag. 

Ingrid Ohlsson, Attitydresans förträffliga moderator och tillika styrelseledamot tog över för att starta 
dialogen mellan besökande företagare, politiker och tjänstemän. Höganäs kommun visade ett stort 
engagemang genom att delta med Kommunchef, näringslivschef, plan och bygglovschef, chefen för 
arbetsmarknadsenheten och näringslivsutredare. Även politikerna visade stort intresse och deltog 
gjorde kommunstyrelsens presidium och moderaternas riksdagsledamot Ann-Charlotte Hammar 
Johnsson. Givetvis fanns det även företagsrepresentanter från så skilda områden som guldsmide, 
fastighetsförvaltning, tobaksbladsimport, måleri och miljötoners.  

Ingrid beskrev ordet attityd och hur viktigt det är. Rätt attityd kan avgöra om något får ett positivt 
eller negativt utfall. I vissa lägen är attityd viktigare än fakta för att få acceptans kring fattade beslut. 

Det gäller att fira framgångar och under kvällen firades Höganäs fina placeringen i företagsrankingen 
och Ingrid ställde frågan vad Höganäs har för strategi för att utvecklas ännu mer.  

- Näringslivschefen menade att de kommer fortsätta putsa på sin skinande diamant genom att 
fortsätta att förenkla för företagarna i kommunen, utveckla besöksnäringen och jobba med 
att utveckla kontakten mellan skola och näringsliv. Något som är väldigt viktigt för att 
säkerställa kompetensförsörjning och tillväxt i kommunen.  

Mycket handlar om att attrahera arbetskraften och en av de besökande företagare, Christian Altenius 
som jobbar med social innovation, betonade vikten av att komma in i samhället via sociala 
sammanhang. Det kommer behövas mer arbetskraft till kommunen i samtliga segment men då är det 
av vikt att dörrar öppnas för de som väljer att bosätta sig i Höganäs. Viljan finns, men då 
arbetskraftskostnader är höga och då det finns regelverk som försvårar istället för att förenkla 
anställningsprocesser eller att anordna lärlingsplatser finns det ett behov att undanröja de hinder 
som bromsar en positiv utveckling. Men om en kommun i grunden har en attityd om att vilja öppna 
dörrar så blir möjligheterna större än de hinder som existerar. Det är viktigt att det lokala näringslivet 
och kommunen skapar lokala nätverk och mötesplatser som underlättar kontaktskapande. 

Diskussionen gick över till att diskutera hur handeln i Höganäs ska kunna utvecklas. Det 
konstaterades att våra konsumentbeteende börjar förändras men att handelns måste utveckla både 
och service och tjänster kopplat till de varor man säljer. Kommunstyrelsens ordförande beskrev sina 
tankar om att det ska vara en helhetsupplevelse att handla i stadskärnan och att besöksnäringen 
borde ändra namn till upplevelsenäring istället. Det gäller att lyfta fram det unika med 



småskaligheten och att politikerna och kommunen kan skapa själva arenan för upplevelsen men att 
det är småföretagarna som fyller arenan med innehåll. Då är attityden viktig så att småföretagarna i 
kommunen kan få utlopp för sin kreativitet och framåtanda.  

Engagemanget var på topp och diskussionerna gick över till en brainstorming där var och en skulle 
presentera ett förslag som kunde höja upplevelsen av Höganäs.  

Här är förslagslistan: 

- Uteserveringar 
- Cityspaning, skapa fler utrymme 
- Förstärk karaktären i staden 
- QR-koder på skulpurer med historia och bakgrund rakt in i mobilen 
- Torghandel 
- Mötesplatser året om 
- Förhöj serviceupplevelsen 
- Samlad hisspitch för entreprenörer och kommun om Höganäs förträfflighet 
- Event och kultur, det unika samspelet 
- Öka tillgängligheten 
- Färjeförbindelse  
- Popup aktiviteter 
- Utnyttja den lokala kulturen kring drejande 
- Gräv där du står och sälj in det vi ser. Det man lokalt tar för givet kan vara väldigt exklusivt 

för omgivningen 
- Nyttja närheten till havet 
- Höganäsbolagets påverkan med entreprenörskraft 
- Lyft Mölle och dess natur 
- Marknadsför Höganäsmodellen 
- Efter slumpen, ta vara på entreprenören och kraften i nya tankar ( Låt Höganäs vara 

drivhuset för ”vildhjärnornas drivkraft” 
- Behåll och utveckla en positiv attityd 
- Låt alla tjänstemän i kommunen vara sina egna krångelombudsmän och minska regelkrånglet 
- Skapa upphandlingsprocesser som gynnar och utvecklar de små företagen 

Mötet började nå sitt slut och Ingrid lottade ut ett års medlemskap till Kulla & Bjäre måleri och dess 
ägare Annika Linde. En av våra medlemsföretag som deltog vann också en intervju med 
småföretagarnas riksförbund och en företagares vardag som kommer visas på förbundets hemsida 
inom kort.  

Avslutningsvis bad Ingrid Ohlsson gästerna att summera kvällens intryck. Omdömena var mycket 
positiva och lät som följande: 

- Spännande att träffa nya människor och nya kontakter 
- Härlig entusiasm  
- Attityd är allt 
- Vikten av ett korrekt bemötande 
- Driv, möjligheter och vilja 
- Roligt att träffa småföretagare 
- Kommunen är en bra serviceorganisation 
- Imponerande utveckling i Höganäs 
- Viktigt med kunskap och förståelse kring småföretagande 



- Ökad insikt om att Småföretagare är viktiga 
- Detta var ett möte i positiv anda 

Kvällen avrundades men det märktes att deltagarna trivdes då eftersnacket fortsatte en bra stund 
efter mötets avslutande. Uppenbarligen hade Attitydresan skapat en ökad förståelse mellan 
småföretagare, tjänstemän och politiker som förhoppningsvis leder till att Höganäs fortsätter putsa 
sin diamant till ett företagsklimat i världsklass.  

 

 

Vid protokollet  

Mattias Andersson 

 


