
 

 

Bilaga 3 – Frågeunderlag 

Nr Frågor       

Bakgrundsfrågor       

1 Kön     

  Man      

  Kvinna     

  Vill ej ange     

       

2 Är du för i Sverige eller utomlands?     

  Jag är född i Sverige     

  Jag är född utomlands     

  Vill ej ange     

       

3 Åldersgrupp     

  18-24 år     

  25-34 år     

  35-44 år     

  45-54 år     

  55-64 år     

  65 + år     

       

4 Vilket företag representerar du?     

       

       

5 Vilken juridisk form har företaget?     

  Aktiebolag     

  Enskild firma     

       

6 I vilken kommun har företaget sin huvudverksamhet?     

  Hässleholms kommun     

  Kristianstads kommun     

  Både i Kristianstad och Hässleholms kommun     

  Annat     

       

7 I vilken bransch inkluderas företaget?     

  Tjänsteföretag     

  Industri/tillverkning     

  Annat     

       

8 Hur många personer sysselsätter ditt företag bortsett från 
dig själv? 

    

  0     

  1     

  2     

  3     

  4     

  5     

Utveckling & tillväxtfrågor       
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9 Skulle du vilja att företaget växte om det fanns möjlighet?     

  Ja, både med omsättning, lönsamhet och antal anställda     

  Ja, med omsättning och lönsamhet men utan att öka 
antalet anställa 

    

  Nej     

       

10 Om nej på förgående, Vad är anledningen till att du inte 
vill att ditt företag ska växa? 

    

       

11 Hur vill du att företaget utvecklas på 3 års sikt vad gäller…     

  Markera ett kryss på varje rad     

   minska oförändra
d 

öka 

  ...omsättning     

  ...antal anställda     

  ...Lönsamhet     

       

12 Vad behöver ditt företag för att utvecklas?     

  Öppen fråga, gå vidare till nästa fråga om ej kan svara     

       

13 Hur viktigt tycker du att följande åtgärder/insatser är för 
att företaget ska kunna utvecklas? 

    

  Markera ett kryss på varje rad     

       

  Öka företagets marknadsföring Viktigt Inte viktigt Vet ej 

  Etablera nya försäljningskanaler     

  Investera i utrustning, lokaler mark etc.     

  Attrahera relevant och bra kompetens     

  Satsa på intern kompetensutveckling     

  Utveckla nya produkter/tjänster/erbjudanden     

  Expandera internationellt     

  Utveckla nya IT-lösningar     

  Öka arbetet med miljöfrågor     

  Kundvård/kundbearbetning/försäljning     

  Effektivisering & kvalitetssäkring     

  Nätverk     

       

14 Vilka hinder har ditt företag för att utvecklas?     

  Öppen fråga, gå vidare till nästa fråga om ej kan svara     

       

15 Hur stort hinder upplever du att följande faktorer utgör 
för företagets utveckling? 

    

  Markera ett kryss på varje rad Hinder Inget 
hinder 

Vet ej 

       

  Tillgång till relevant och kvalitativ arbetskraft eller 
kompetens 

    

  Tillgång till pengar     
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  Goda möjligheter att förflytta dig själv och varor     

  Tillgång till bredband, digital infrastruktur     

  Kapacitet i nuvarande lokaler, utrustning, mark etc.     

  Tid för företagets kärnverksamhet och strategiska frågor     

  Lagar och myndighetsregler     

  Trygghet och säkerhet     

  Ekonomisk kompetens     

  Brist på nätverk     

       

Kompetensförsörjningsfrågor - attrahera, rekrytera, utveckla 
och behålla relevant kompetens 

      

16 Hur gör du/ditt företag när ni är i behov av ytterligare 
kompetens? 

    

  Markera ett eller flera alternativ     

       

  Inte aktuellt för oss     

  Rekryterar ny medarbetare     

  Utbildar redan anställd genom EXTERN utbildning/praktik     

  Utbildar redan anställd genom INTERN utbildning     

  Köper/hyr in kompetens      

  Samarbetar med andra företag     

  Samarbetar med lärosäte/skolor     

  Via kontakter     

  Samarbetar med arbetsförmedlingen     

  Ta in delägare     

  Annat…     

       

17 Har du/ditt företag försökt rekrytera/anställa ny 
kompetens de senaste åren? 

    

  Ja     

  Nej     

       

18 Hur stort hinder/utmaning upplever du att följande 
faktorer har varit vid rekrytering/anställningar de senaste 
åren 

    

  Markera ett alternativ på varje rad     

   Hinder Inget 
hinder 

  

  Att få sökande med rätt utbildning     

  Att få sökande med tillräcklig yrkeserfarenhet     

  Att få sökande med specifik kompetens/behörighet     

  Att få sökande som kan tänka sig flytta till orten     

  Att sökande inte kan ordna bostad på orten     

  Att få sökande som har rätt attityd, är ansvarstagande och 
självgående 

    

  Att ha tid till att handleda en nyanställd     

  Brist på ekonomi     
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Aktiviteter, Stöd och erbjudanden - Upplevelser och 
erfarenheter 

      

19 Har du kunskap om vilka stöd/aktiviteter som finns 
tillgängliga till dig som företagare vid 
rekrytering/anställning/praktik samt vid utveckling av 
befintliga medarbetare? 

    

  Exempel på externt stöd: Ekonomiska stöd, 
Arbetsförmedlingen, kommunen, yrkeshögskolor, 
företagscoachning m.fl.  

    

       

  Ja      

  Nej      

  Vet ej     

       

20 Om ja på föregående fråga, vilka externa stöd och 
aktiviteter känner du till? 

    

       

21 Hur bedömer du befintligt erbjudande av 
kompetensförsörjningsstöd sett till… 

    

  …utbud?     

  …kvalitet?     

  …relevans?     

       

22 Har du de senaste åren tagit del av/använt stöd utanför 
företaget när du behövt anställa ny medarbetare eller öka 
på kompetensen i företaget? 

    

  Exempel extern part; kommun, Arbetsförmedlingen, 
intresse-organisation, branschorganisation m.fl. 

    

       

  Ja      

  Nej     

  Vet ej     

       

23 Om nej på förgående fråga, Vad är anledningen till varför 
du inte har deltagit/använt externt stöd? 

    

  Markera ett eller fler alternativ     

       

  Har inget behov av externt stöd i 
kompetensförsörjningsfrågor 

    

  Har inte haft resurser (tid, personal, pengar) att delta i 
externa aktiviteter som berör kompetensförsörjning 

    

  Har inte haft koll på vilka erbjudanden av stöd och insatser 
som finns tillgängliga för mig att delta i 

    

  Annat     

       

24 Om Ja, på förgående fråga; Vilka 
kompetensförsörjningsstöd/aktiviteter har du deltagit i? 
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25 Hjälpte det er att lösa ert 
kompetensförsörjningsbehov/utmaning? 

    

  Ja     

  Nej      

  Delvis     

       

Intresse & attraktivt upplägg       

26 Är du intresserad av att delta och ta del av kommande 
kompetensförsörjningserbjudanden och aktiviteter? 

    

  Ja     

  Nej     

       

27 Vilka andra områden av stöd är intressant för dig och ditt 
företag? 

    

  Markera ett eller fler alternativ     

       

  Finansiering     

  Rekrytering     

  Mark, lokaler, utrustning     

  Omvärldsanalys och trendspaning     

  Stöd och rådgivning i tolkning av lagar och 
myndighetsregler 

    

  Marknadsföring och varumärkeskommunikation     

  Digitalisering     

  Certifiering      

  Coachning och handledning inom ledarskap     

  Upphandling     

  Nätverkande     

  Export     

  Hållbarhet     

  Företagskultur och arbetsmiljö     

  Affärsutveckling     

  Utveckling av nya idéer     

  Försäljning     

  Coachning och handledning i ekonomi och lönsamhet      

  Annat     

       

28 Om du och ditt företag skulle delta i stöd/aktiviteter, hur 
önskar du att de genomförs? Vad skulle vara ett attraktivt 
upplägg? 

    

  ex. tidsåtgång, struktur, företags-och nätverksmix, pris, 
fysiskt/digitalt 

    

       

29 Email     

  Vill du lämna din email för att få erbjudande och tips på 
kompetensförsörjnings och andra kompetenshöjande 
aktiviteter som arrangeras lokalt och regionalt, fyll då i den 
här. 
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