
Enkätundersökning Kompetensstöd Flen KSF 

Tack för allt engagemang runt vår enkätundersökning om Kompetensstöd Flen. Vi känner att det finns 
tillräckligt stort intresse för det här initiativet och svar vi fått in är mycket värdefulla för det fortsatta arbetet. 

Vi fick in 26 svar på enkäten. I korthet kan svaren sammanfattas så här: 

1. Känner du att ditt företag ibland skulle ha behov 
att få en extern persons råd/åsikter i en specifik 
fråga? 

Ja 18 
Nej 5 
Inget svar 3 

2. Har ni någon gång provat att ta in externt stöd i 
någon fråga? 

Ja 20 
Nej 3 
Inget svar 3 

3. Om så, vad var era erfarenheter? Positiva 20 
Neg, tveksam 3 
Inget svar 3 

4. Vilka eventuella områden ser ni att ert företag 
skulle ha behov av att diskutera med externs 
part inom närmaste 6 – 12 månaderna? 

17 förslag inkomna. Nedan sammanställt till en 
gruppering av olika områden. 

5. Vad ser ni eventuellt för problem med att anlita 
externt stöd? 

Kostnad, förtroende, hitta vem och svårighet att 
formulera uppdraget är återkommande svar på ev 
problem.  
Hälften av svaren ser inga problem eller vet inte. 

6. Vad skulle det vara som skall inträffa för att ni 
skulle kunna tänka er att prova? 

Många ser inga hinder men det krävs att behov och 
tillgång på rätt kompetens sammanfaller i tid. 

 

Förslagen på fråga 4 har sammanställts och grupperats enligt följande, preliminära form: 

Ekonomi o Regler Marknadsföring Verksamhets-
utveckling 

Personal Förvaltning 

Regler som man 
måste förhålla sig 
till 

Hur man 
presenterar sig och 
sitt företag 

Hur man utvecklar 
verksamheten 

Hur man tar hand 
om personal och 
kompetens 

Hur man sköter sin 
verksamhet på ett 
effektivt sätt 

Skatt 

MOMS 

Verklig Huvudman 

Lagar 

Glesbygds- och EU 
bidrag. 

Bygglov 

Detaljplaner 

Livsmedelsfrågor 

Skriva bra avtal 

Byggfrågor 

Digital 

Marknadsföring 
utland 

Marknadsföring 

Presentation  

Förändrings-
ledarskap 

Ägarstyrning 

Kapitaltillskott 

Organisations-
utveckling 

Digitalisering 

Förbättringsarbete 

Ledningssystem och 
standarder 

Rekrytering 

HR 

Hantera kompetens  

Avveckling  

ERP-system 

Energilösningar 

Vi i arbetsgruppen tackar för alla svarsbidrag och känner oss uppmuntrade att fortsätta arbetet. Vi 
återkommer så snart vi kommit fram till hur det ska göras. 
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