
Uppdrag	  med	  processledning	  av	  ViljaLysa	  AB	  

Affärskompetens	  Norduppland	  
I	  utformandet	  av	  projektet	  Affärskompetens	  Norduppland	  ingick	  workshops	  med	  projektledning	  
samt	  de	  intressenter	  som	  deltar	  i	  projektet	  som	  Almi,	  näringslivschefer	  från	  de	  fyra	  kommunerna,	  
företagarföreningar	  samt	  företagare	  och	  aktörer	  från	  området.	  Workshopen	  genomfördes	  i	  augusti	  
2015	  med	  30-‐tal	  deltagare	  och	  syftet	  var	  att	  arbeta	  fram	  projektets	  syfte,	  mål	  och	  verksamhet	  och	  
att	  nå	  samstämmighet	  från	  de	  inblandade	  i	  projektet.	  Workshopen	  låg	  till	  grund	  för	  projektansökan	  
som	  godkändes	  av	  ESF	  i	  december	  2015	  vilket	  innebar	  ett	  klartecken	  för	  projektet	  Affärskompeten	  
Norduppland	  där	  300	  företag	  föranmält	  sig.	  Projektet	  har	  nu	  en	  verksamhet	  fram	  till	  2019	  och	  en	  
budget	  på	  23.6	  miljoner	  kronor.	  
Folke	  och	  Elisabeth	  utformade	  och	  genomförde	  workshopen	  samt	  skrev	  ansökan	  till	  ESF.	  
Referens	  är	  Sara	  Hellberg,	  Vera	  Andersson	  och	  Leif	  Bäckström	  på	  www.affarskompetens.nu	  
	  
LRF	  Mälardalens	  Kommungrupper	  
Under	  våren	  2016	  genomfördes	  ett	  större	  arbetsmöte	  med	  60-‐tal	  personer	  samt	  därefter	  tre	  
wokshops	  med	  20-‐tal	  deltagare.	  Syftet	  var	  att	  utbilda,	  motivera	  och	  engagera	  LRF:s	  kommungrupper	  
i	  regionen	  för	  att	  årligen	  genomföra	  ett	  långsiktigt	  påverkansarbete	  gentemot	  politiker	  och	  
beslutsfattare	  i	  regionen.	  
Folke	  utformade	  processerna	  tillsammans	  med	  LRF	  Mälardalen	  och	  genomförde	  dagarna	  som	  
processledare	  och	  moderator.	  Externa	  experter	  deltog	  men	  huvuddelen	  av	  processerna	  syftade	  till	  
att	  engagera	  kommungrupperna,	  planera	  aktiviteter	  och	  ge	  dem	  en	  struktur	  för	  att	  varje	  år	  
genomföra	  aktiviteter	  till	  politiker	  och	  beslutsfattare.	  
Referens	  är	  Carl	  Aschan,	  Regionchef	  på	  LRF	  Mälardalen.	  www.lrf.se/malardalen	  	  
	  
Process	  med	  arbetsgrupp	  på	  LRF	  
I	  augusti	  samlade	  LRF	  en	  arbetsgrupp	  på	  12	  personer	  för	  att	  utarbeta	  ett	  syfte,	  en	  handlingsplan	  och	  
en	  gemensam	  vilja	  i	  en	  nationell	  projektgrupp.	  Syftet	  och	  handlingsplanen	  var	  nödvändig	  att	  skapa	  
samstämmighet	  kring	  för	  att	  kunna	  presentera	  ett	  slutförslag	  i	  oktober	  2016.	  Gruppen	  nådde	  sina	  
mål	  för	  dagen	  och	  har	  nu	  ett	  tydligt	  syfte	  och	  en	  detaljerad	  plan	  på	  kommande	  möten	  och	  handlingar	  
fram	  till	  oktober	  2016.	  Folke	  formade	  processen	  och	  genomförde	  dagen	  med	  gruppen.	  
Referens	  är	  Anna	  Nilsson,	  Medlemsstrateg	  på	  LRF,	  08-‐787	  51	  40.	  
	  
Workshops	  med	  företagare	  i	  Affärskompetens	  Norduppland	  
I	  projektet	  Affärskompetens	  Norduppland	  genomförs	  två	  typer	  av	  workshops	  med	  ca	  250	  företagare	  
med	  syfte	  att	  kartlägga	  nuläge,	  ambition	  och	  behov	  av	  utvecklingsinsats	  för	  att	  nå	  företagets	  mål.	  
Resultaten	  från	  båda	  workshops	  ligger	  därefter	  som	  grund	  i	  det	  erbjudandet	  till	  företagarna	  som	  
projektet	  kommer	  att	  erbjuda.	  En	  central	  del	  i	  inventeringsarbetet	  är	  det	  digitala	  verktyg	  som	  hjälper	  
företagarna	  att	  identifiera	  sitt	  nuläge	  och	  sina	  behov	  av	  insatser.	  Det	  digitala	  verktyget	  i	  kombination	  
med	  workshops	  ger	  en	  unik	  och	  träffsäker	  bild	  av	  behoven	  vilket	  möjliggöra	  att	  projektet	  genomför	  
aktiviteter	  som	  svarar	  mot	  företagarnas	  verkliga	  behov.	  Totalt	  har	  24	  workshops	  hållits	  från	  maj	  till	  
oktober	  2016	  med	  8-‐40	  deltagare.	  Elisabeth	  har	  tillsammans	  med	  projektledningen	  utarbetat	  båda	  
typerna	  av	  workshops	  samt	  genomfört	  samtliga.	  Elisabeth	  har	  också	  varit	  en	  av	  de	  drivande	  krafterna	  
av	  utarbetandet	  av	  det	  digitala	  verktyget.	  Referens	  är	  Sara	  Hellberg,	  Vera	  Andersson	  och	  Leif	  
Bäckström	  på	  www.affarskompetens.nu	  


