
Lån, riskkapital och affärsutveckling



INNOVATIV KOMPETENSFÖRSÖRJNING



Läget i regionen

• Kompetensförsörjning är den största tillväxtutmaningen

• Företag och arbetskraft hittar inte varandra

• Ökad samverkan näringsliv-akademi

• Minimera trösklar för att tillvarata gruppen längst

från arbetsmarknaden

• Mod, förståelse och tänk utanför boxen

• Innovativa, utbilda, skapa nätverk, samverka!
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Tillgång till lämplig
arbetskraft

Egen tid för företagets
kärnverksamhet och

strategiska frågor

Tillgång till lån och
krediter

Kapacitet i nuvarande
lokaler, utrustning, etc.

Tillgång till externt
ägarkapital

Tillgång till bredband Tillgång till
transportsystem

Andel som uppger olika faktorer som stort tillväxthinder

Uppsala Riket
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Källa: Tillväxtverket

Hinder för företagets utveckling och tillväxt



Mångfald + rekrytering = lönsamt

• Företag med högst mångfald gällande etnicitet var 35 % mer sannolika att få 

ekonomiska vinningar över genomsnittet.*

• Bolag med högst mångfald mellan könen var 15 % mer sannolika att öka 

intäkterna än genomsnittet.*

• Heterogena grupper ofta har en större förmåga att bidra med fler erfarenheter 

och nya infallsvinklar. Det ger högre innovationskraft internt – och externt 

resulterar det i nya affärer, förbättrad kundservice och möjligheten att locka 

mer drivna kandidater som vill jobba i en inkluderande arbetsmiljö.*

• *Diversity Matters, McKinsey Feb 2, 2015

5



Almi har jobbat med 

kompetensförsörjningsfrågan sedan 2018.

• Matchningar och möten näringsliv-akademi - SYNC

• Företagsgrupper 

– Framtidens arbetsgivare (Employer branding, Strategisk 

kompetensförsörjning)

– Hållbart ledarskap i tillväxtföretag – ledarskaps- och organisationsfrågor

– Våga mångfald – innovativ kompetensförsörjning 

• Tillväxtverket, nationell utlysning
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ORGANISATIONENS

MÅNGFALD

STÖRRE 
INNOVATIONSKRAFT

ÖKAD 
KONKURRENSKRAFT TILLVÄXT

STRATEGISK 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING



Temagrupp: Våga mångfald

Mission

• Att få små- och medelstora företag att ändra attityd & 

förhållningssätt till vad som är kompetens och skapa mod 

till att tänka innovativt kring kompetensförsörjning. 

– Ökad mångfald ger ökad innovationskraft. Ju fler personer med 

olika bakgrund man har i sin organisation, desto större 

innovationskraft får man. Innovationskraft ger ökad konkurrenskraft 

och därmed ökad tillväxt.

– Att tänka innovativt är en överlevnadsfråga för företagen, speciellt i 

den digitala transformation vi befinner oss i. 

– Rekrytera det man behöver i stället för det man tror.
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Effekt av programmet

• Bättre förståelse för vinst med mångfald genom att bredda sitt tänk vid 

rekrytering

• Attraktivt arbetsgivarvarumärke

• Större rekryteringsbas 

• Ökad innovationskraft

• Ökad tillväxt långsiktigt

9



Vill du veta mer?

mona.cunningham@almi.se

leila.el-shaia@almi.se
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