
Hur motiverar vi småföretag 
att utvecklas inom hållbarhet 
och digitalisering?
Träffpunkt Hållbarhet den 12 oktober 2022



2022-10-192

Om Träffpunkt Hållbarhet

Hållbarhet & digitalisering
för småföretag



9.00 – 10.00

Introduktion till dagens tema

Hur ser verkligheten ut för de 
små företagen?

Gruppdialog: Hur förhåller vi oss 
till det som vi hört?

Paus

2022-10-193

10.15 - 11.30

Hur når vi ut till & möter småföretagen?

Gruppdialog: Vilka erbjudanden har vi & hur når vi 
fram? 

Avslutning

Agenda

Hållbarhet & digitalisering
för småföretag
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Introduktion till dagens tema
Maria Lidberg & Ann-Margreth Hammar

Hållbarhet & digitalisering
för småföretag
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Digitaliseringen möjliggör att vi kan ta oss an ekologiska, sociala och 
ekonomiska utmaningar på ett nytt sätt. Digitalisering driver på 
utvecklingen av socialt, miljö- och klimatmässigt hållbara produkter 
och tjänster. 

Främja utvecklingen av tjänsteföretag, 
exempelvis genom att höja förmågan att 
utveckla affärsmodeller som bygger på 
tjänstefiering eller nyttjande av 
digitaliseringens möjligheter.

Främja utvecklingen av socialt 
företagande genom bland 
annat kunskapsspridning, 
affärsutveckling och 
affärssamarbeten med privat 
och offentlig sektor.

Utveckla nyföretagarstödet 
i hela länet, särskilt inom 
tjänstesektorn och 
affärsidéer som bygger på 
hållbarhet eller 
digitalisering.

Utforma stöd för högre 
överlevnadsgrad i företag 
med ekologiskt och socialt 
hållbara samt lönsamma 
affärsmodeller.

Öka tillgängligheten till 
offentliga stöd för digital 
omställning i företag. Vid 
behov utveckla nya 
behovsanpassade stöd 
som ökar den digitala 
kompetensen i företag.

Stärka resurserna till befintliga företag för 
utveckling av nya affärsmodeller och 
förnyelsearbete för en social och miljömässig 
omställning. Arbetet inkluderar bland annat 
lösningar för energiomställning och stöd i att 
övergå till cirkulära affärsmodeller.

Vi behöver höja viljan och förmågan i länets företag (…) att 
utveckla och använda digitaliseringens möjligheter och adressera 
ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningar, vilket gör att länets 
företag kan stå sig starka i den internationella konkurrensen och de 
globala värdekedjorna.
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Brödtext



2022-10-197

Hur ser verkligheten ut för de små företagen?

Sara Hellberg & Vera Andersson, Affärskompetens
Marcus Larsson, Företagarna

Hållbarhet & digitalisering
för småföretag





Sara Hellberg

sara.hellberg@affarskompetens.se

0733-86 56 21

Vera Andersson
vera.andersson@affarskompetens.se

072-215 62 09



Affärskompetens

I Sverige är 99 av 100 företag 
småföretag med 0-49 anställda. 
Det är dem vi jobbar för.

Affärskompetens erbjuder en plattform 
för företagsutveckling där deltagare 
kan hitta relevanta kurser och stöd 
som gör dem till bättre företagare. 



Projekt och arbetssätt
Projekt vi driver nu

Digilo (Gävleborg, Dalarna, Värmland), ca 350 företag

ReLoad (Skåne), ca 80 företag

Näringslyftet (hela Sverige), 21 kommuner – pilotprojekt

Effekt (hela Sverige), ca 500 företag

Hur vi går tillväga

Kartläggning av behov

Smörgåsbord av kurser, korta och konkreta – upphandlade kursleverantörer

Individuell företagscoaching – anställda coacher



• Sveriges största ideella organisation 
för företagare 

• Erbjuder nätverk, kunskap och 
praktisk hjälp samt driver 
utvecklingen för ett bättre 
företagarklimat

• Företräder ca 60 000 företagare i hela 
Sverige – lokalt och nationellt

• Representerar 30 branschförbund 
med drygt 20 000 medlemmar

• Nära överallt med 250 
lokalföreningar 

• 2000st förtroendevalda 
• 115 anställda över hela 

landet 
• Ideell, medlemsägd, 

medlemsstyrd och 
partipolitisk obunden 



Småföretags-
barometern 2022
Västmanland



Utvecklingen av jobb i Västmanlands län sedan 1990



Sammanlagd konjunkturindikator; sysselsättning, orderingång 
och omsättning 1995-2022
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Länsfördelning runt riksgenomsnittet av sammanlagd 
konjunkturindikator 2022
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Sysselsättningsutvecklingen 1995-2022 
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Orderutveckling 1995-2022
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37 procent av företagen i länet har tvingats tacka nej 
till order

47 %

31 %

1 %

5 %

9 %

6 %

0 %

För att ni redan har mer att göra än vad ni hinner med

På grund av arbetskraftsbrist, att det är svårt att få tag i rätt personal

På grund av finansieringsproblem, dvs att det är svårt att få tag på det kapital som krävs

För att det skulle kräva stora investeringar

Vill ej expandera

Annan anledning, ange

Tveksam, vet ej
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Expansionsutsikter (andel som ser goda 
expansionsmöjligheter) i Västmanland län 2005-2022



Företagens expansionsutsikter (andel som ser goda 
expansionsmöjligheter) per län och i riket 2022

74%73%73%72%
71%71%71%70%70%70%

69%
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65%65%
64%63%63%62%62%62%61%

59%



Största tillväxthinder 2022

35 %

12 %

10 %

10 %

9 %

5 %

5 %

4 %

2 %

5 %

3 %

45 %

8 %

12 %

5 %

6 %

2 %

8 %

5 %

0 %

7 %

1 %

Svårt att finna lämplig arbetskraft/personal

Politisk oförutsägbarhet

Skatter

Höga arbetskraftskostnader

Tuff konkurrens

Svag efterfrågan

Svårigheter med finansiering

Lagar och myndighetsregler

Tillgång till fysisk eller digital infrastruktur

Annat, nämligen

Vet ej\kan ej välja

Riket Västmanlands län



Figur 1. Är det viktigt eller oviktigt att bedriva 
hållbarhetsarbete och ta samhällsansvar?



Figur 4. Arbetar ditt företag med hållbarhet idag?







Behovskartläggning

Vad säger företagen 
själva om sina behov? 



Överblick Effekt företagsportfölj 
september 2022

436 företag 17 branscher 21 län



Soloföretag
(0 anställda)

18%

Mikroföretag
(1-9 anställda)

67%

Småföretag
(10-49 anställda)

14%

Medelstora företag
(50-249 anställda)

1% 

Mikroföretag
(1 anställd)

24%

Mikroföretag
(2-9 anställda)

43%

Flest deltagande företag är mikroföretag
Företagsstorlek bland deltagande företag i Effekt

Källa: Affärskompetens, företagsdata hämtat från Retriever, 
Rambolls bearbetning, n = 436
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Bransch saknas

Offentlig förvaltning

Utvinning av mineral

Vattenförsörjning

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Transport och magasinering

Fastighetsverksamhet

Kultur, nöje och fritid

Vård och omsorg

Hotell- och restaurangverksamhet

Utbildning

Informations- och kommunikationsverksamhet

Annan serviceverksamhet

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster

Byggverksamhet

Tillverkning

Handel

Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

Flest företag inom juridik, ekonomi, vetenskap & teknik

Branschfördelning bland deltagande företag i Effekt

Källa: Affärskompetens Sverige, företagsdata hämtat från Retriever, 
Rambolls bearbetning, n = 436



Majoriteten av deltagande företag leds av kvinnor

56%
44%

Könsfördelning företagsledare 
(alla deltagande företag)

Källa: Affärskompetens, företagsdata hämtat från Retriever, 
Rambolls bearbetning, n = 430



Områden i behovskartläggningen

•Företaget

•IT och digitalisering

•Hållbarhet och innovation

•Ledarskapet

•Individen



Fokus - Företaget
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1. Företaget är inte särskilt uppdaterat kring omvärlden

1. Företaget har inte formulerat sin affärsidé speciellt tydligt 6. Företaget har en tydligt formulerad och bestämd affärsidé

1. Företaget har ingen plan eller struktur för att sköta ekonomin 6. Företaget har fortlöpande ekonomisk rapportering

1. Företaget är inte medvetna om deras utvalda kunder 6. Företaget har god kännedom om deras utvalda kunder

1. Företaget har ingen strategi för produkter och prissättning 6. Företaget har genomarbetad produktportfölj och prisstrategi

1. Företaget har svårt att betala löpande kostnader och lön 6. Företaget har mycket god och stabil lönsamhet

1. Företaget har inte funderat över vision och strategi 6. Företagets vision och strategi ger tydlig vägledning

1. Företaget har inget organiserat affärsnätverkande 6. Företaget har ett aktivt och strategiskt affärsnätverkande

1. Företaget har inga formulerade målsättningar för framtiden 6. Företaget har tydligt formulerade mål på kort och lång sikt

1. Företaget har ingen proaktiv försäljning 6. Företaget har aktiv proaktiv försäljning utifrån en strategisk plan

1. Företaget har ingen plan för marknadsföring 6. Företaget har en tydlig plan och strategi för marknadsföring

6. Företaget bevakar trender, tendenser och förändringar

Nuläge Gap till önskat läge

Källa: Affärskompetens, Rambolls bearbetning, n = 398-401



Fokus - IT och digitalisering

2,3

3,3

3,4

3,4

3,8

4,1

1,8
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1,7

1,5

1,1

1 2 3 4 5 6

1. Verksamheten använder gamla datorer och program

1. Verksamheten är inte medveten om hur digitalisering kan vara till 
nytta

1.Verksamheten har inte genomgått en digitalisering 

1. Anställda har inte särskilt bra utbildning eller kunskap om digitala 
verktyg

1. Verksamheten varken samlar, bearbetar eller lagrar information om 
kunder digitalt

1. Verksamheten har enbart manuell kundkommunikation

6. Verksamheten använder uppdaterade och anpassade IT-system och 
programvaror

6. Verksamheten har en tydlig plan och målsättningar för sitt 
digitaliseringsarbete

6. Verksamheten digitaliseras för att avlägsna onödig manuell hantering

6. Anställda har rätt digitala kompetenser och kompetensutvecklas 
kontinuerligt

6. Verksamheten samlar, bearbetar och lagrar information om kunder 
helt digitalt

6. Verksamheten har en automatiserad kundkommunikation

Källa: Affärskompetens, Rambolls bearbetning, n = 398

Nuläge Gap till önskat läge



Fokus - Hållbarhet och innovation
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1. Företaget arbetar inte proaktivt med att omsätta nya idéer till 
affärsmöjligheter

1. Företaget uppmärksammar sällan jämställdhet och mångfald 
internt/externt 

1. Företaget prioriterar enbart den operativa verksamheten

1. Företaget saknar en processer för sitt hållbarhetsarbete

1. Företaget saknar kunskap om sin förbrukning och hur den ska 
minimeras

1. Verksamheten har ingen uppfattning om sina koldioxidutsläpp eller 
klimatpåverkan  

1. Företaget har ingen kännedom om FN:s 17 globala mål och dess 
inverkan

6. Företaget arbetar aktivt med att förnya verksamheten med hjälp av 
nya idéer

6. Företaget arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald 
intern/externt

6. Företaget kompetensutvecklar kontinuerligt medarbetare och ledare

6. Företaget har tydliga affärsmodeller och processer för sitt 
hållbarhetsarbete

6. Företaget arbetar med att minimera förbrukningen och återvinna 
restprodukter 

6. Verksamheten har en plan för att minska klimatpåverkan och ställa 
om till fossilfritt

6. Företaget bidrar till FN:s 17 globala mål och utvecklar sina affärer 
genom dem

Nuläge Gap till önskat läge

Källa: Affärskompetens, Rambolls bearbetning, n = 398





De mest önskade kurserna
1. Att leda sig själv och strukturera sitt arbete (Ledarskap)

2. Strategi för sociala medier (Sociala medier)

3. Förstå ekonomiska rapporter, analysera och följa upp  (Ekonomi & admin)

4. Excel (Microsoft 365)

5. Effektiv mejlhantering

6. Spara och dela dokument online, fillagring

7. Skriv innehåll som når ut i bruset (Sociala medier)

8. Förstå bokföring (grund)

9. Effektivisera den löpande bokföringen

10. Sökmotoroptimering SEO
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Gruppdialog 1
https://miro.com/app/board/uXjVOUFVnZo=/?moveToWidget=3458764535087414206&cot=14

Hållbarhet & digitalisering
för småföretag

https://miro.com/app/board/uXjVOUFVnZo=/?moveToWidget=3458764535087414206&cot=14
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PAUS

Hållbarhet & digitalisering
för småföretag
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Hur når vi ut till och möter småföretagen?
Sara Hellberg & Vera Andersson

Hållbarhet & digitalisering
för småföretag



vad vi tror på och utgår ifrån
Affärskompetens Sverige



Småföretagarens 
olika roller
✓Specialist

Marknadsförare

Säljare

Ekonom

Ledare

Personalansvarig

IT-ansvarig

Administratör



Kunskap - Kompetens - Förändring



Kompetensutveckling

inom yrket
→Hög insikt och hög motivation

i företagarämnen 
→ Låg insikt och låg motivation



Omedveten
inkompetens
Kan misstolkas som ovilja



Majoriteten av alla 
företagare befinner sig 
på den operativa nivån



Var börjar en förändring? 



Hur når vi fram till 
småföretagen?



Verkliga behov
Om företagaren befinner sig i 
det operativa så kan vi inte nå 
personen genom att tala ur 
ett strategiskt perspektiv. 

Dörren till det strategiska går 
via det operativa.



Vi är alla människor..

Pensionsparande, träna regelbundet, testamente, 
samboavtal m.m.

Har målgruppen insikt? 
Är det inom detta område som det "brinner" hos 
många? 
Hur motiverade är de?

Att ha ett behov och att vara motiverad är inte samma 
sak! 



Fokus - Individen

3,4

3,6

3,9

4,0

4,3

4,4

2,0

2,0

1,7

1,6

1,4

1,2

1 2 3 4 5 6

1. Företagsledaren känner sig otrygg och är missnöjd med sig själv

1. Företagsledaren trivs inte med arbetet och har svårt att engagera sig

1. Företagsledaren begränsas av sitt fysiska välbefinnande

1. Företagsledaren påverkas ofta negativt av sitt psykiska välbefinnande

1. Företagsledaren ser ingen mening med att försöka leda sig själv  

1. Företagsledarens saknar struktur och rutiner som skapar effektivitet

6. Företagsledaren känner sig trygg och är nöjd med sig själv

6. Företagsledarens trivs med arbetet och har lätt att engagera sig 

6. Företagsledaren begränsas väldigt sällan av sitt fysiska välbefinnande 

6. Företagsledaren påverkas positivt av sitt psykiska välbefinnande

6. Företagsledaren har tydliga mål för sin egen utveckling på kort och 
lång sikt

6. Företagsledarens har struktur och rutiner som skapar effektivitet

Källa: Affärskompetens, Rambolls bearbetning, n = 396

Nuläge Gap till önskat läge



Välbokade kurser



Fokus - Hållbarhet och innovation
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1. Företaget arbetar inte proaktivt med att omsätta nya idéer till 
affärsmöjligheter

1. Företaget uppmärksammar sällan jämställdhet och mångfald 
internt/externt 

1. Företaget prioriterar enbart den operativa verksamheten

1. Företaget saknar en processer för sitt hållbarhetsarbete

1. Företaget saknar kunskap om sin förbrukning och hur den ska 
minimeras

1. Verksamheten har ingen uppfattning om sina koldioxidutsläpp eller 
klimatpåverkan  

1. Företaget har ingen kännedom om FN:s 17 globala mål och dess 
inverkan

6. Företaget arbetar aktivt med att förnya verksamheten med hjälp av 
nya idéer

6. Företaget arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald 
intern/externt

6. Företaget kompetensutvecklar kontinuerligt medarbetare och ledare

6. Företaget har tydliga affärsmodeller och processer för sitt 
hållbarhetsarbete

6. Företaget arbetar med att minimera förbrukningen och återvinna 
restprodukter 

6. Verksamheten har en plan för att minska klimatpåverkan och ställa 
om till fossilfritt

6. Företaget bidrar till FN:s 17 globala mål och utvecklar sina affärer 
genom dem

Nuläge Gap till önskat läge

Källa: Affärskompetens, Rambolls bearbetning, n = 398



Mindre bokade





Checklista
Kunskapsrapporten från projektet Landsbygdsfokus (2020-2021)

• Erbjud något konkret

• Korta insatser

• Göra nytta

• Personlig utveckling

• Sänk trösklarna

• Använd enkelt språk



Tusen tack för er tid!
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Gruppdialog 2
https://miro.com/app/board/uXjVOUFVnZo=/?moveToWidget=3458764535087414206&cot=14

Hållbarhet & digitalisering
för småföretag

https://miro.com/app/board/uXjVOUFVnZo=/?moveToWidget=3458764535087414206&cot=14
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2022-10-1962

Vi ses igen den 8 november
på temat socialt företagande

Hållbarhet & digitalisering
för småföretag

Socialt företagande


