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Affärskompetens Sverige

• 2016-2019 var vi medarbetare i EU-projektet 
Affärskompetens Norduppland. 

• Nu jobbar vi vidare tillsammans, i egen regi. En 
ideell förening som brinner för småföretagare.

• Kontor i Tierp (Norduppland).

• Erbjuder stöd till företagare i Coronakrisen 
tillsammans med Småföretagarnas Riksförbund.
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Dagens presentation

Vilka behov av kompetensutveckling har 
småföretagen på landsbygderna och hur 

motiverar vi dem att delta…



Ett tidigare projekt
(som hette Affärskompetens Norduppland)

350 företag
427 utbildningar
850 affärsutvecklingsmöten
35 000 timmar



Kort film (1 min 30 sek): klicka här
Längre film (17 min): klicka här

https://www.youtube.com/watch?v=5TRJhZO4g9s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8uP6avQCvJU&t=1s


Detta vet vi

Sverige har ca 1,2 miljoner 
företagare

95 % har färre än 10 anställda

Kompetensutveckling stort     
hinder för tillväxt
(för både ledare och anställda)



Småföretagarens roller

SPECIALIST
Marknadsförare
Säljare
Ekonom
Ledare
Personalansvarig
IT-ansvarig
Administratör



Företagens behov

Skillnad mellan 
vad jag vill ha

och 
vad jag behöver.





Projektet erbjöd



De mest populära utbildningarna

• Excel (olika nivåer)

• DISC workshop

• Balans och stresshantering

• Grundutbildning i företagsekonomi

• Struktur och effektivitet

• Ledarskap

• Personligt ledarskap



Vad blev då resultaten?

• 71 % ökat lönsamheten

• 78 % effektiviserat sitt arbete

• 71 % mer affärsmässiga

• 50 % har anställt eller ökat sin debiterbara tid

• 48 % positiva till att betala för utbildning

350 ftg deltog med totalt 750 pers

427 utbildningstillfällen, 850 affärsutvecklingsmöten



Vårt fokus

• Korta och spetsiga utbildningar

• Tydliga kursbeskrivningar

• Nytta och användbarhet

• Noggrann uppföljning

• Implementering

• Prestigelöst och nyfiket

• Pedagogik och rätt slags utbildare



Fler lärdomar…



Men kom då!

Motstånd och osäkerhet 
till att ta tacka ja till olika 
insatser.

Gör första steget enkelt.

Lyssna och visa förståelse.

Uppsökande!!!



Make it simple – för alla

En rulltrappa
- nödvändig för 10 procent, underlättar för 100.

Samma sak gäller med ett enkelt språk.

Rapport: ”Otillgänglighet - ett hinder för tillväxt?”



Språk och uttryck

• Digital transformation? 

• Skapa en sömlös 
kundupplevelse? 

• Bygga bolag?

• Hållbart företagande?



Från kunskap till kompetens

Företagare behöver snabbt
kunna implementera nya 
kunskaper eller verktyg i 
sin vardag. 

Hjälp till med det.



Utmaningar i systemet idag

• Många företag missas av främjandessystemet

• Främjandesystemet och företagen talar olika språk 

• Stor potential hos landsbygdsföretagen 

• Utbudet vs Behoven

Vilka finns vi för och hur har vi anpassat oss till dem?



Genom företagarglasögon

Vi kan vara ert 
bollplank och vi delar 
gärna med oss av våra 
erfarenheter!

Vi jobbar över hela Sverige.



Kontaktpersoner

Sara Hellberg Vera Andersson
projektledare utbildningsansvarig

sara.hellberg@affarskompetens.se vera.andersson@affarskompetens.se
073-386 56 21 072-215 62 09



Tack!

Vår webb hittar ni här

Följ gärna oss på Facebook här

För att ta del av material från det avslutade projektet 
Affärskompetens Norduppland klicka här

https://affarskompetens.se/
https://www.facebook.com/affarskompetenssverige/
https://affarskompetens.se/projekt/projektet-aknu/



