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Avslutat projekt, 2016-2020
Affärskompetens Norduppland

• 350 företag

• 770 deltagande personer

• 427 utbildningstillfällen (112 unika)

• 850 affärsutvecklingsmöten



Filmvisning

https://www.youtube.com/watch?v=1XROETUgmLY

https://www.youtube.com/watch?v=1XROETUgmLY


Resultat

71 % ökat lönsamheten

78 % effektiviserat arbetet

71 % mer affärsmässiga

50 % har anställt / ökat sin debiterbara tid

48 % positiva till att betala för utbildning

Läs mer här

https://affarskompetens.se/projekt/projektet-aknu/


Egen regi från 2019
Fem grundare och nu fyra anställda till

Vår vision 

”Ett Sverige där alla företag är långsiktigt livskraftiga och hållbara”



Uppdrag just nu

• Projekt: Landsbygdsfokus
(nationellt)
Öka förståelsen för småföretag

• Projekt: Affärskompetens Digilo 
(Gävleborg och Dalarna)
Höja den digitala kunskapen hos 400 företag

• Driver företagarnätverk i Norduppland

• Företagsutveckling med enskilda företag

• Föreläsnings- och processledaruppdrag



Samarbeten och partners



Dagens ämne
Hur når man företagen och 
får dem att vilja välja utveckling?



1,2 miljoner företagare 
i Sverige

• 95% har färre än 10 anställda

• Kompetensutveckling sker inte i samma 
utsträckning i de mindre företagen. 
Stort hinder för tillväxt!



Kunskap - kompetens - förändring

INSIKT

MOTIVATION

KUNSKAP

ÖVNING

UPPFÖLJNING



Småföretagarens roller

• SPECIALIST

• Marknadsförare

• Säljare

• Ekonom

• Ledare

• Personalansvarig

• IT-ansvarig

• Administratör



Omedveten inkompetens 
– kan felaktigt tolkas som ovilja Kompetensutveckling 

inom 
yrket/branschen 
– ofta hög insikt och 
hög motivation

Kompetensutveckling 
i företagarämnen
– ofta låg insikt och 
låg motivation





Bild lånad från Sveriges 4H Medlemshandbok



Fördelning företagsfrämjande systemet 
under ett företags livscykel



Var börjar en förändring?

INDIVIDNIVÅ

FÖRETAGSNIVÅ

SAMHÄLLSNIVÅ



De mest populära 
utbildningarna

• Excel (olika nivåer)

• DISC workshop

• Balans och stresshantering

• Struktur och effektivitet

• Ledarskap

• Personligt ledarskap

• Företagsekonomi grund



Nycklar 
till framgång

• Behovsanpassat

• Korta insatser

• Rätt utbildare och pedagogik

• Implementering 
- kunskap till kompetens

• Personlig utveckling 
- företagsutveckling



Varför anstränga oss för 
småföretagen..
• För att de utgör merparten av alla företag!

• Företagare på landsbygderna har så mycket större 
betydelse än bara sitt företag

• Fördelar med många branscher och mindre företag 
– ej lika såbart



Men kom 
hit då!



Hur når vi fram egentligen?

• Utgå från deras behov!

• Enkelt språk är bra för alla – nödvändigt för en del

• Uppsökande – räcker inte med mejl

• Börja erbjud det lilla – där det brinner som mest 
just nu – det operativa

• Sänk trösklarna!

• Och kom ihåg att du också behöver ”sälja”!



”Vad har jag för nytta av det här?”

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

Hjälp dem med det.

Utbildning är endast en del av kompetenshöjningen… 



Genom företagarglasögon

Vi är gärna ert 
bollplank!

Hör av er!



Tack för idag!

affarskompetens.se
facebook.com/affarskompetenssverige
0733-86 56 21 
sara.hellberg@affarskompetens.se




