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VAR TREDJE FÖRETAG SKULLE ANSTÄLLA OM DET
FANNS MÖJLIGHET ATT KOMPETENSUTVECKLA
UNDER EN DEL AV TIDEN
DET GÅR - MEN BARA 5% AV FÖRETAGEN KÄNNER TILL DET
Det nns 1 miljon små och medelstora företag i Sverige. Vart tredje företag anger att de skulle anställa om det fanns möjlighet att kompetensutveckla
på deltid. En lösning skulle mer än halvera arbetslösheten.
Svenska i tal och skrift toppar bland de kompetenser företagen önskar, därefter följer teknik, service, engelska, ekonomi och försäljning. Men
småföretagen är en diversi erad skara och kompetenskraven likaså visar undersökningen.
Utbildningarna företagen efterfrågar är väldigt varierande, men bygg, transport, IT, Försäljning, Fastighet, och VVS är några framträdande
kompetenser som behöver förstärkning.
Det nns redan idag möjligheter till stöd för kompetensinsatser. Bekymret visar sig vara att 95 procent av de små och medelstora företagen inte
känner till vilka möjligheter som ges.
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På frågan vart man kan vända sig för att kompetensutbilda personal är det endast 15 procent av företagen som anger att de vet vart de kan vända sig.

Vilka kompetensinsatser anser du behövs för att ditt företag skall kunna
rekrytera rätt kompetens och växa?
SVENSKA TAL
SVENSKA SKRIFT
ENGELSKA TAL OCH SKRIFT
TEKNISK UTBILDNING
SERVICEUTBILDNING

SVENSKA

MARKNADSFÖRING
DIGITALISERING
FÖRSÄLJNING
JURIDIK

TEKNIK, SERVICE, ENGELSKA,
EKONOMI OCH FÖRSÄLJNING
ÄR KOMPETENSER SOM
EFTERFRÅGAS

E-HANDEL
LOGISTIK
SPRÅK
NATURVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP
ESTETISKA UTBILDNINGAR
EKONOMI
ANNAT
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Kommentarer från små företag om vilka kompetenser
de behöver för att anställa och växa
snickare

Erfarenhet/utbildning inom byggteknik

Yrkesförarutbildningar taxi och buss

Vissa baskunskaper i Microsofts,
Googles och Adobes programvaror

Leg. Veterinär

Färskvarukunskap

Glatt humör och samarbetsförmåga

El, konstrukltion PLC programmering
mm

jordbruk skog och trä
Frisörutbildad

Utbildning inom VVS
Maskinförare

Arbetsmoral

Metallarbetare, montörer, vanliga
arbeten i industrin

BYGGUTBILDNING
Hjullastarbevis, truckkort, mekanisk/
industri-utbildning
svetsutbildning

Praktisk yrkeskompetens
Byggplåt
Körkorts behörighet CE och YKB

körkort

fl

yrkesutbildningar

Händig och arbetsvillig att jobba ute
Finsnickare / maskin snickare
Vilja att jobba
MONTERA MATTOR ELLER SÄTTA
KAKEL/KLINKER
Vara naturligt serviceminded, exibel
Hög IT kompetens
företagsutveckling

Vilka yrkesutbildningar och kompetensinsatser anser du behövs för att
ditt företag skall kunna rekrytera rätt kompetens och växa?
ARKITEKTUR
BAR / SERVERING
BETEENDEVETENSKAP
BYGG / ANLÄGGNING
DATA / IT
FASTIGHET / VVS
FORDON / TRANSPORT
FÖRSÄLJNING / HANDEL
HOTELL / EVENT / TURISM
HUMANIORA
HÄLSA / FRISKVÅRD
IDROTT / SPORT
INGENJÖR
INTERNATIONELLA RELATIONER
JORD / SKOG / NATUR
KÖK / RESTAURANG
LEDARSKAP / ORGANISATION
LOGISTIK / SPEDITION
MEDIA / KOMMUNIKATION
MEDICIN / FARMACI
MILJÖ / HÅLLBARHET
PERSONAL / ARBETSMILJÖ / HR
SENIORUTBILDNINGAR
SKÖNHET
SÄKERHET / FÖRSVAR
UNDERVISNING / PEDAGOGIK
VETERINÄR / ZOOLOGI
VÅRD / OMSORG
ANNAT

BYGG
TRANSPORT
FORDON

IT, FÖRSÄLJNING, FASTIGHET, VVS
EFTERFRÅGAS

MEN BEHOVET AV KOMPETENS VARIERAR STORT
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Kommentarer från små företag om vilka yrkesutbildningar och
kompetensinsatser som behövs för att kunna rekrytera
Redovisning, skatt, juridik

Industriutveckling/ledarskap.

Automation

Finmekanik

besiktningsman (fastigheter)

Industriarbetere

AV-tekniker, nns inte i sverieg

C / CE

Hydraulik och svets

Tekniker

Elservice

Framför allt att folk är villiga att arbeta.

rör utbildning

Plåt och svets

transporttjänster

CNC teknik

kyla

Yrkesutbildning

Ekonomi, redovisning

Fastighet/Plåt o glas

Praktisk teleteknik. Typ yrkesskola

Ekonomi

El-utbildning med erfarenhet i
konstruktion och programmering

Hantverksutbildningar

Kyl- och värmepepumpsteknik i första
hand
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inför lärlings system för de som inte har
rätt utbildning

Lastbilsmekaniker

Småmaskinsservice Skog &
Trädgårdsmaskiner
Busskort YKB
En vilja att jobba och lära sig.

Det nns idag ett ertal olika möjligheter på kommunala och statliga
stöd för att kompetensutbilda personal och nyanställda på företag.
Känner du till några? Ange vilka.

100 %

95%

75 %
50 %

KÄNNER IDAG INTE TILL VILKA
STÖD DET FINNS FÖR
KOMPETENSUTVECKLING PÅ
FÖRETAG

25 %
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0%

NEJ

Kommentarer från de 4 procenten av små företag om vilka
stöd för kompetensutveckling de känner till…
Tillväxtverket, eventuellt olika fack, vet inte om
arbetsförmedlingen kan bidra något ?
Almi
AF, Vinnova
arbetsförmed movmant
Behöver en sån tjänst
omställningsstöd
Nystartsjobb
Af , Kommunen
Studierektorsämbetet VGR har varit behjälpliga
vid kontakt

Visita
arbetsförmedlingen

Det nns idag era olika institutioner eller leverantörer som erbjuder
kompetensutbildning för dig och dina anställda på företaget, men även
för att kunna nyanställa. Känner du till något/någon?

90 %

85 PROCENT

67,5 %
45 %

KÄNNER IDAG INTE TILL VEM SOM
ERBJUDER KOMPETENSUTBILDNING
FÖR FÖRETAGENS ANSTÄLLDA

22,5 %
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Kommentarer från de 4 procenten av små företag om vilka
stöd för kompetensutveckling de känner till…
Bojo, trainingpartner

Arbetsförmedlingen

Tra klärarutbildning

Yrkeskompetensbevis

Växa Sverige

Astar

Ati , bosch car service , autoexperten

Siemens, Heidenhain, m

presto

IF skolan

Montico

Företagsakademin

Åkerier har kurser fortlöpande

Björn Lunden AB, Tullverket,
Skatteverket, FAR

RISE. NUVAB.

Lärnia
Frisörföretagarna
Borago

Alfta skogstekniska
Almi

studierektorsämbetet VGR

Åkeriföreningen och Kajo
Yrkeskompetensbeviset

Visita och yh

Executive people, Fei, Expo medica
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Bl Hogia Visma SRF

Kåkå, kobia, servera,

Yrkeshögskolan
Srf
glasbranchföreningen
Hantverksakademin
Jiab, Ahlsell
Nercia

Vilken är den huvudsakliga anledningen till att du inte kan eller vill
anställa en ny medarbetare?

5
%
4%
16 %

39 %

4%
14 %
18 %

39 PROCENT
TYCKER ATT DET ÄR SVÅRT ATT FÅ TAG I
KOMPETENT PERSONAL

Svårt att få tag i kompetent personal att anställa
Det är ett för stort ekonomiskt steg att ta med en hel lönekostnad till.
Rädd för att anställa fel person, och att det då blir svårt att byta ut denna.
Läget efter pandemin är osäkert
Jag behöver inte någon personal
Jag vill inte ha någon personal...
Jag väljer att hyra in personal efter behov

Om du ck möjlighet att anställa en eller era på deltid (30-50%) och
individen/erna kunde kompetensutbilda sig för att kvali cera sig för en
heltid efter ett 6-18 månader skulle du göra det då?

40 %

VAR TREDJE
FÖRETAG

35 %
30 %

SKULLE ANSTÄLLA IDAG OM DET FANNS
MÖJLIGHET ATT ANSTÄLLA PÅ DELTID I
KOMBINATION MED
KOMPETENSUTBILDNING
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NEJ

VET INTE
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20 %

OM UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen genomfördes av Företagarförbundet under november månad via mailenkät till
Företagarförbundet medlemspanel. Totalt mottog 5730 panelmedlemmar enkäten och 460
(8,1%) av mottagarna svarade på enkäten.
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Företagarförbundet är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, som sedan 1936
arbetar för att göra det bättre, enklare och tryggare att starta och driva samt utveckla småföretag
i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas roll samt betydelse i
samhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver levererar vi
kvali cerade förmåner och tjänster till våra medlemmar

Bli medlem nu!

Hjälp till att skapa ett bättre företagar-Sverige!

