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INLEDNING 
 

Vad är mjuka färdigheter? 
Mjuka färdigheter kallas också kommunikationsfärdigheter, tvärgående färdigheter eller 
talanger och är i allmänhet överförbara färdigheter. Alla har och använder dessa förmågor för 
att arbeta i team, några av dem är: ledarskap, kreativitet, självmotivation, beslutsfattande, 
tidsstyrning och problemlösning (European Social Fund, 2016). Med andra ord, ”mjuka 
färdigheter är interpersonliga egenskaper, även kända som människors färdigheter och 
personliga attribut som man har” (Robles, 2012). 
 
Det är viktigt att vara medveten om att ”uppfattningen om vad en mjuk färdighet är skiljer sig 
från sammanhang till sammanhang” (Schulz, 2008) och varje EU-land kan använda olika 
definitioner, vilket kan utforskas ytterligare nedan inom ESCO-klassificering. ”ESCO-
klassificeringen identifierar och kategoriserar färdigheter, kompetenser, kvalifikationer och 
yrken som är relevanta för EU:s arbetsmarknad och utbildning” (Europeiska kommissionen, 
2019). Det fungerar som en ordlista, som visar förhållandet mellan de olika koncepten, 
beskriver, identifierar och klassificerar yrkesmässiga yrken, färdigheter och kvalifikationer som 
är relevanta för EU:s arbetsmarknad och utbildningar. Syftet är att stödja arbetstillfällen i 
Europa - och därmed uppnå en mer integrerad och effektiv arbetsmarknad - genom att 
tillhandahålla ett "gemensamt språk" angående yrken och färdigheter, som kan användas av 
olika intressenter i sysselsättnings-, utbildnings- och utbildningsämnen (Europeiska 
kommissionen, 2019). Det finns på 26 språk, vilket gör det möjligt för arbetssökande och 
arbetsgivare att bättre kommunicera om färdigheter, utbildning och jobb på valfritt europeiskt 
språk, vilket gör det mycket relevant för utrikesfödda företagare. En person kan använda 
onlineportalen https://ec.europa.eu/eures/public/en/homepage, som är utformad för att 
hjälpa europeiska offentliga och privata anställningstjänster att erbjuda sina tjänster över 
gränser, språk och elektroniska system. 
 

Mjuka färdigheter och professionell utveckling 
Mjuka färdigheter kan konceptualiseras i bred bemärkelse som ”kompetenser som kan 
överföras från jobb till jobb, från företag till företag, från en ekonomisk sektor till en annan” 
(Cinque, 2016). Nuförtiden är mjuka färdigheter lika viktiga som hårda färdigheter när man letar 
efter ett jobb, men ändå är mjuka färdigheter de svåraste att dokumentera och försummas 
fortfarande av arbetsgivare (europeiska Social Fund, 2016). “Historiskt sett var tekniska 
färdigheter, även kända som hårda färdigheter, de enda färdigheter som krävdes för 
karriäranställning, men dagens arbetsplats visar att tekniska färdigheter inte räcker för att hålla 
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individer anställda” (Robles, 2012). Mjuka färdigheter är nära kopplade till anställbarhet, 
särskilt för ungdomar som kommer in på arbetsmarknaden (Cinque, 2016) 
 
Forskare håller med om att hårda färdigheter bidrar lite till ens yrkesmässiga framgångar, 
jämfört med mjuka färdigheter, eftersom arbetsgivare successivt letar efter anställda som är 
socialt välanpassade och betygsätter mjuka färdigheter som nummer ett i betydelse för att få 
ett jobb på inträdesnivå. (Robles , 2012). 
 
Individer möter kontinuerlig professionell utveckling för att förbli konkurrenskraftiga på 
arbetsmarknaden. Lärande för vuxna är därför av avgörande betydelse om EU ska övervinna de 
ekonomiska utmaningar som den för närvarande står inför. För att stödja vuxeninlärning 
framhäver EU behovet att avsevärt öka vuxnas deltagande i formellt och informellt lärande, 
vare sig det handlar om att förvärva arbetsförmåga, för aktivt medborgarskap eller för personlig 
utveckling och uppfyllande (https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-
adult-learning_en).  
 
 

MJUKA FÄRDIGHETER I PRAKTIKEN 
 
Mjuka färdigheter behövs lika mycket som teknisk kunskap, vilket ökar vikten av förmågan att 
ständigt förbättra sin emotionella intelligens. I sin bok som heter "Emotional Intelligence" 
(1996) förklarar David Goleman termen som förmågan att känna igen, förstå och hantera våra 
egna känslor och att känna igen, förstå och hantera andra människors känslor 
 
Från de färdigheter som anges nedan framkommer ytterligare färdigheter, och de kan betraktas 
som sex pelare. Teknisk kunskap behövs, men mjuka färdigheter är mindre påtagliga och 
därmed svårare att mäta. Mjuka färdigheter gör skillnad i prestanda och bör vara en del av 
företagarens vision, eftersom det kommer att leda till ökad framgång. 
 

1. Självledarskap och ledarskap 
För företagare kan ledarskap vara en avgörande egenskap som leder till framgång. - människor 
kan ha bra idéer men om de inte har förmåga att ta initiativ och mod och prova dem, förlorar 
deras idéer sitt värde. 
 
Ledarskap innebär att leda och/eller påverka människor för att nå vissa resultat eller mål. 
Ledarskap är en färdighet som alla kan läras eller utbildas till, och det är något vi kan öva och 
förbättra. Alla har potential och kapacitet att vara ledare, men det betyder inte att alla ska vara 
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ledare eller ens vill vara ledare. Sant ledarskap, innebär att du har personlig integritet, en 
inspirerande vision och ett engagemang för människor. Det innebär att hjälpa människor att 
skapa förutsättningar som gör att individen och kollektivet blir bättre. Ledaren måste tillgodose 
alla processfaser, från kommunikation, teambuilding och coaching till att kunna hantera 
konflikter. Ledaren bör också veta när man ska vägleda en person och när han ska låta 
personen ta nya roller eller till och med ta ledarskap, för en viss uppgift. 
 
Självledarskap är centrum för ledarskap - en person måste utveckla självmedvetenhet och 
självhantering. Det är svårt att föreställa sig att någon kan vara ledare och driva verksamheten 
om de inte utvecklar dessa personliga färdigheter. Självledarskap betyder att vi alltid agerar 
med mod, samarbete och medkänsla, och att vi agerar med integritet och äkthet. Vi agerar helt 
enkelt enligt våra ord och vision.  
 
En bra ledare måste ha passion och agera med passion. Passion är en väsentlig del av visionen, 
som är avgörande för varje ledare och för alla som startar ett företag. I relation till vision, som 
ledare, måste du kunna svara på följande frågor: Vad är mitt syfte? Vad är syftet med det jag 
gör?  
 
Vision är det som verkligen tar dig och andra människor mot bättre prestanda. Det sägs ofta att 
det inte handlar om det du vill ha, utan det du vill ge eller skapa. Det är inte ett krav att ha en 
tydlig vision redan från början, eftersom det är något som kan utvecklas under 
skapelseprocessen. 
 
Ledare måste balansera och hantera spänningar mellan deras vision - inre värld och 
verkligheten - den yttre världen. En av de viktiga egenskaperna är att vara grundad och skapa 
starka kontakter med den verkliga världen som omger oss. Det är bra att känna att verkligheten 
kan förändras. Du vet aldrig med säkerhet vad som är möjligt och vad som inte är, och du kan 
inte skapa en perfekt plan som garanterat alltid fungerar. Att lära sig att hantera verklighetens 
behov och utmaningar är en del av de problemlösnings- och kreativitetsförmågor som kommer 
att förklaras vidare i kapitlet.  
 
Enligt Sarmad Hasan finns det tio kvaliteter som representerar en bra ledare: 

• Ärlighet och integritet, 

• Självförtroende, 

• Inspirera andra, 

• Engagemang och passion, 
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• Bra kommunikatör, 

• Beslutsfattande, 

• Ansvarsskyldighet, 

• Delegering och handlingskraft, 

• Kreativitet och innovation, 

• Empati. 
 
Mer om Sarmad Hasans tio ledaregenskaper finns här: 
https://blog.taskque.com/characteristics-good-leaders/ 
 

 

 
 
 

Övning 1: 
Vissa ledare är trevligare att arbeta med än andra. Tänk på de typer av ledare du har träffat. 
Vilken typ av ledare föredrar du att arbeta med? Vilka egenskaper ska de ha? Studera listan 
nedan och känn dig fri att lägga till andra egenskaper också. 
 

Tydlig vision X Samarbetsvillig  Förmåga att lösa problem  



 

 

 

11 
 

Lyssnar på människor  Äkta och ärlig  Vågar ta risker  

Accepterar förslag från 
teammedlemmar 

 Inspirerande och 
energigivande 

 Flexibel  

Delegerar ansvaret  Kreativ och innovativ,  Kommunikativ  

Uthållig och konsekvent  Ansvarsfull & trygg  Erfaren  

 
 
Övning 2: 
SWOT-analysen är ett planeringsverktyg som används för att utvärdera alla faktorer som 
kommer att påverka igenomförandet av ett projekt eller en personlig utvecklingsplan. Det är en 
bra övning att kontrollera dina självledaregenskaper. SWOT hjälper dig att utforska dina 
styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Det kan användas för alla individer, företag eller 
organisationer. Den fokuserar på visionen eller målet igenom analys av alla interna och externa 
faktorer som påverkar uppnåendet av målet. 
 

 
Mer om S.W.O.T. analys kan hittas här:  
https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm  
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2. Teamwork 
 En viktig del av att starta ett företag är att veta hur man jobbar i ett team. Ingen gör allt arbete 
på egen hand. Framgång är resultatet av många människor som arbetar tillsammans för att 
uppnå ett gemensamt mål. En lagspelare är en person som är samarbetsvillig och villig att 
arbeta effektivt med andra människor som kan ha olika utbildningsnivåer, kultur och 
personlighet. De bör utveckla kommunikation och förtroende mellan alla medlemmar i teamet. 
Lika viktigt är det att en lagspelare förstår och respekterar andras behov och kan ta på sig 
rollen som ledare i gruppen, om det finns ett sådant behov. 
 
Det finns tre väsentliga faktorer för att förbättra gruppens teamwork: fokus (en gemensam 
vision om vad som har prioritet), struktur (en tydlig uppdelning av uppgifter och ansvar) och 
kultur (skapa värderingar, regler och vanor när man arbetar tillsammans). Dessa faktorer 
påverkar arbetsskapelseprocessen och teamets personliga dynamik. En ledare bör veta på 
vilken nivå det saknas funktion eller vad som orsakar en ineffektiv struktur. När det gäller 
lagarbete kan en brist på tydligt fokus leda till personlig frustration, och det är bäst att skapa en 
gemensam vision - detta kan ta tid och ansträngning och kräver respekt för varje 
gruppmedlems vilja. Ett team bör utforska olika perspektiv och hur dessa kan arbeta 
tillsammans mot samma vision. Detta skapar team-energi, som också kallas synergi 
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Ett team går igenom flera faser, som visas på bilden nedan. Dr Bruce Tuckman publicerade sin 
modell 1965, och demonstrerade dessa faser steg för steg - hur ett framgångsrikt team skapas 
och hur svårt det kan vara om några av faserna hoppas över. Som ett exempel är det svårt att 
fokusera om laget inte är tydligt utformat. Om teamet undviker stormfasen leder detta till brist 
på energi och engagemang, och ett team utan normering kommer att fastna i frånvaro av regler 
och respekt, vilket kan orsaka olika problem. 
 
 

Tuckmans video: https://youtu.be/nFE8IaoInQU 
 
 
Lagets effektivitet är en viktig del av teamarbetet, eftersom varje beteende från en 
gruppmedlem skapar ett resultat. Detta kan tolkas mot något av följande: uppdragsorienterat, 
självorienterat eller bygga och upprätthålla ett bra teamwork. Ett team ska utveckla ordentligt 
och kunna se saker utöver att bara hantera uppgiften. Ett team som bara fokuserar på 
uppgiften kommer att ha personer som är mindre benägna att samarbeta och inte vill uttrycka 
sina behov eller känslor. Teammedlemmarna kommer istället att vara engagerade i 
självorienterade och individualistiska beteenden, utan att bry sig om de andra eller om teamets 
välbefinnande 
 
Övning 1: Hur man övar på feedback 
Det finns en skillnad mellan destruktiv kritik och konstruktiv feedback. Innan du ger feedback 
ska du kontrollera vad ditt mål är. Om ditt mål är att förbättra relationerna kan du använda 
några av tipsen från bilden nedan. 
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Övning 2: Teamroll-test 
I en grupp har alla en roll. Ta reda på vilken roll i laget som passar dig bäst.  
https://www.123test.com/team-roles-test/ 
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Fler övningar för teambuilding-aktiviteter: 
http://crossingborders.dk/wp-content/uploads/2017/06/breaking-the-culture-of-silence.pdf 
 

3. Kommunikation 
 Varför behöver vi bra kommunikation? Allt du gör handlar om att kommunicera något till 
någon på något sätt. Hur du kommunicerar med potentiella kunder, intressenter eller kollegor 
kommer att göra en skillnad i om de kommer att välja dig - nu eller i framtiden. 
 
En artig, professionell och positiv kommunikationsstil, som involverar respekt och förståelse 
från båda sidor är helt avgörande. När du driver ditt företag kan du behöva kommunicera med 
olika intressenter, leverantörer, konsulter, advokater, marknadsföringsbyråer, anställda och 
arbetslösa etc. och du måste ha en god kommunikationsförmåga för att minska risken för 
missförstånd. Att arbeta med människor handlar om kommunikation. 
 
Människor är mer produktiva när de vet hur de ska kommunicera. Kommunikation handlar inte 
bara om att förmedla information eller uttryck. Det är ett konstant utbyte av olika 
informationsstycken mellan två eller flera deltagare. Det finns både en mottagare och en 
avsändare, eftersom du skickar och tar emot meddelanden under kommunikationsprocessen. 
Kommunikationsprocessen skapar kontakt, kontext, känslor och attityder, och det bildar en 
relation mellan avsändaren och mottagaren. Dess skapande inkluderar inte bara meddelandet i 
mottagarens sinne, utan också din egen inlärningskommunikationsprocess och vad du vill 
förmedla som kommunikationsmål. Det är viktigt att nämna att vi ofta inte bara kommer ihåg 
vad andra berättar för oss, utan också hur de får oss att känna när vi kommunicerar med dem 
 
Enligt Schulz von Thuns kommunikationsmodell kommunicerar vi i varje ögonblick på fyra 
kanaler: 

• Vi ger information 

• Vi berättar något om oss själva 

• Vi berättar något om hur vi ser på mottagaren och hur vi definierar vår relation, 

• Vi berättar något om vad vi vill att mottagaren ska göra. 
 
Att förbättra kommunikationsprocessen görs genom att aktivt lyssna och formulera idéer 
tydligt, muntligt eller skriftligt. Detta innebär att en person kan förklara komplexa frågor, idéer 
och beskrivningar till kollegor och klienter. Du kommer att kunna skräddarsy ordförråd, ton, 
dynamik i tal och kroppsspråk för varje publik för att uppnå målet att skapa förståelse och 
bygga en förtroende relation. Med andra ord, hur du presenterar dig själv är hur du presenterar 
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ditt företag. Hur du hanterar människor avgör ditt företag och din framgång. Hur många gånger 
har du inte återvänt till en restaurang eftersom servitören var oartig? Hur många gånger 
imponerades du av ett företag/tjänst eftersom de överträffade dina förväntningar? 
 
Kommunikation kräver hantering av uppmärksamhet, vilket är förmågan att fokusera på 
meddelandet (visionen) och mottagarens (verkligheten). Kommunikation måste justeras - för 
att förstås korrekt måste du anpassa din kommunikation till mottagaren och situationen för 
kommunikationen. Till exempel på en högljudd tågstation måste du tala högt för att bli hörd, 
men det kanske inte fungerar lika bra på en lugn restaurang. Du måste ständigt improvisera och 
ändra din kommunikationsstil för att matcha situationen och omständigheterna. Precis som för 
alla kreativa processer bör du skapa olika alternativ och inte hålla fast vid en fast plan, eftersom 
förhållandena kan förändras 
 
Presentationsfärdigheter och offentligt talande är viktiga färdigheter när du etablerar ditt 
företag. Självförtroende kommer att utvecklas över tid, men du måste arbeta med att förbättra 
det. Många klarar sig inte eftersom de inte har tillräckligt med självförtroende. När du 
presenterar måste du skapa en positiv bild av dig själv och bygga relationer. Det hjälper dig att 
öka och växa dina prestationer och verksamhet.  
 
Att underlättande färdigheter spelar en viktig roll i ett teams kommunikationsprocesser. I 
följande illustration kan du se deras viktigaste aspekter.  
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Enligt Bjørnelund Claus (Interkulturell kommunikation, 2019, om kommunikation i team) finns 
det tre effektiva verktyg för att förbättra kommunikation och presentation, och de är: aktiv 
lyssnande (inklusive kroppsspråk), sammanfattning och syntes. 
 
Hur kan man förbättra kommunikationsförmågan genom aktivt lyssnande? 
Aktiv lyssning hjälper oss helt enkelt att förstå, undvika bedömning och empati med andra. Det 
är därför det är vanligt att säga att de bästa kommunikatörerna är de bästa lyssnarna. Att 
använda icke-verbal kommunikation (ögonkontakt eller nicka) medan du lyssnar aktivt hjälper 
till att skapa en känsla av närvaro och förståelse 

• Vara uppmärksam. Observera kommunikationsprocessen, inklusive val av ord, ton, 
hastighet, kroppsspråk. Observera också dig själv - din kroppshållning och hur du 
kommunicerar. Kommunicerar du från ett perspektiv av respekt och tolerans?  

• Inte vara dömande. Detta innebär att du måste närma dig för att förstå, och lyssna på 
den andra personens åsikt, feedback eller till och med kritik. 

• Reflektera eller spegla. Lär dig att reflektera ord och känslor, försök att omformulera, 
parafrasera eller tolka. Det kan ge nytt perspektiv och förståelse.  

• Klargör. När något är oklart, be om förtydligande. Det kan vara fördelaktigt inte bara för 
dig, utan också för den person du kommunicerar med, vilket kan hjälpa till att undvika 
oklarhet 

• Sammanfatta. Att ge en sammanfattning hjälper till att ändra nyckeltermer och förenkla 
konversationen.  

• Dela dina tankar. Aktivt lyssnande innebär att dela med dig av det du har observerat 
och insett för att skapa ömsesidig förståelse 

 

Sammanfatta: 

• Om du tydligt kan förklara vem? Vad? Var? Varför? När? Hur? när det gäller ditt projekt 
eller din idé kommer du att vara efterfrågad. 

 

Sammanfattning: 

• Hitta överenskommelse om vad som behöver göras, 

• Hitta en gemensam grund, 

• Sammanfatta, 

• Bygg upp ditt förslag, 
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• Titta på nya idéer om hur skillnader kan lösas. 
 

För att utveckla övergripande kommunikationsförmåga, gå med i workshops, kurser och 
utbildningar. Det finns många verktyg, tips och råd som du kan använda för att få förtroende, 
öva aktivt lyssnande eller övervaka din icke verbala kommunikation. Huvudmålen är att få 
förtroende, skapa möjligheter och förbättra dina prestationer. 

 

4. Kreativitet 
Gardner (2001) säger att en kreativ person är någon som löser problem regelbundet, utvecklar 
produkter och definierar nya förfrågningar. I företagarvärlden ser vi kreativitet som en mjuk 
färdighet, som hänvisar till hur du närmar dig problemlösning 
 

 
 
Är strategin unik, innovativ eller effektivare 
än tidigare metoder? 
 
Vet du hur du tänker utanför normen, och 
kan du förutsäga nya idéer som inte är så 
uppenbara? 
 
Vet du hur du anpassar dig till förändringar 
på marknaden och förstår vad det betyder 
för ditt företag? 
 

 
På vägen att starta och utveckla ditt företag kommer du att möta många problem och oväntade 
utmaningar. Nyckeln är att alltid försöka närma sig dem med ett konstruktivt tankesätt. Istället 
för att klaga, vidta åtgärder och vara redo för snabba lösningar och snabba beslut. 
 
Kobus Neethling har introducerat tre kreativitetszoner: 

• Zon I - Problemlösning: detta är den lägsta zonen där problem ses, vi använder tekniker 
för problemlösning, vi spelar säkert och vi planerar kreativitet. 

"De bästa entreprenörerna har alltid varit och kommer alltid att vara problemlösare." 
Richard Branson (grundare av Virgin-gruppen) 
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• Zon II - Möjlighet: det här är innovationszonen, där vi letar efter möjligheter och leker 
med dem och visar större grad av mod. 

• Zon III - Utanför, bortom: detta är zonen där vi sätter nya normer och vi upptäcker vad 
som är möjligt; kreativ visdom och extraordinärt mod är närvarande. 

 
Det är viktigt att erkänna dina rädslor. Det rekommenderas inte att undvika rädslor, men att se 
dem som utmaningar som kan ta med sig nya och kreativa idéer. Kritiskt tänkande hjälper oss 
att skapa nya idéer, att tänka på både de positiva och negativa sidorna, dela med andra, be om 
råd och förslag och helt enkelt brainstorma tillsammans 
 
Det är möjligt att mäta kreativitet. Guilford och hans medarbetare vid University of South 
California Aptitudes Research Project har utvecklat test avseende divergerande tänkande 
(Guilford & Hoepfner, 1971). Dimensions of Divergent Thinking av Guilford innehåller fyra 
huvudfrågor: 

• fluiditet (antal idéer) - Hur många idéer? 

• flexibilitet (antal innehållskategorier/skift) - Hur varierade? 

• originalitet (idéer som nämnts av en deltagare) - Hur ovanliga? 

• utarbetande (antal idéer per innehållskategori) - Hur djupa? 
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Övning 1:  Alla kan lära sig att vara kreativa!  
 
Färdigheter som kan utvecklas för att förbättra din kreativitet är: 

• observation> Övning: observera världen runtomkring dig i fem minuter utan att 
interagera/gå på en fem minuters tyst promenad, skriv sedan ner dina reflektioner. 

• efterforskning> Övning: Hjul med frågor: - skriv ner din fråga (huvudfråga). Andra 
medlemmar i gruppen måste svara på din fråga med en annan fråga (underfråga). Du 
skriver ner alla frågor och kommer sedan tillbaka till huvudfrågan. Förändrades något? 

• tolkning> Övning: Ställ er alla på rad. Personen längst bak visar en gest (som att låtsas 
cykla). Nästa person vänder sig sedan och upprepar gesten, tills den första och den sista 
personen står framför varandra och upprepar rörelsen samtidigt. Är det samma gest? 

• uppfinning och innovation> Övning: 100 sätt. På tio minuter måste gruppen komma på 
10 sätt som en kyckling kan korsa vägen. Denna övning värmer upp gruppen och sänker 
deras hämningar för att dela sina idéer med de andra i teamet. 

 
Övning: 2: Ett enkelt sätt att öka kreativiteten: 
https://www.scientificamerican.com/article/an-easy-way-to-increase-c/ 
 
Övning: 3: Hur man kan förbättra kreativitet: 
https://www.seeken.org/how-to-improve-creativity-skills/ 
 

5. Ledning och självhantering 
För att vara en framgångsrik och effektiv chef måste du utveckla kompetens inom ledarskap, 
kommunikationsförmåga, organisation och tidshantering. En bra chef är pålitlig, säker och 
respekterar de anställda och kollegor. En chefs uppgift är att skapa en miljö av samarbete och 
bra teamarbete, som fortsätter att utveckla kompetens hos varje anställd. Den strategiska 
planen ska besvara alla frågor om vem som ska göra vad, tid, plats och sätt att genomföra. 
Planering ger bredare kontext och strategiskt tänkande (inklusive förståelse för dina egna och 
andras tankar). Det bör garantera en kontinuerlig förbättring av kvaliteten på arbetet och 
produkterna, med flera kritiska observationer och granskningar. Det är en komplex process som 
kräver tid och energi, men du bör alltid tänka på din vision och din passion - Varför gör du det 
här? 
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Självhantering handlar om välbefinnande och ta hand om din fysiska, emotionella och mentala 

hälsa. Det är en central del av din personliga utveckling och förmedlar dina sinnen, tankar och 

känslor. Självmedvetenhet kultiverar och upprätthåller din kreativitet, inspiration och 

nyfikenhet. Återanslutning med dig själv på en daglig nivå förhindrar utmaningar som kan 

uppstå (stress, oro, sjukdom). Det handlar om att vara närvarande och uppmärksamma vad 

som händer omkring dig. Detta är en enkel och kraftfull teknik som ger många fördelar.  

 
Hur du kan öva din självhantering och självmedvetenhet: 

• Meditera eller öva medvetenhet; 

• Acceptera verkligheten och sluta döma; 

• Öppna ditt sinne, var nyfiken och öppen för nya upptäckter; 

• Sakta ner under dagen (i din kropp och själ); 

• Uppskatta och odla goda tankar; 

• Innan reaktioner, ta tre andetag; 

• Var ute i naturen en gång i veckan. 
 
Övning 1: 
En effektiv metod för att öva dina ledningsförmågor är Disney brainstorming-metoden, där du 
adopterar olika roller under skapelseprocessen. Det ger en möjlighet att brainstorma från olika 
positioner och skapa en konkret strategisk plan.  
  

"Hemligheten med framgång är att vara helt medveten om alltting omkring dig." 
Jackson Pollock 
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Business mind, Business moderation - Walt Disney kreativitetsmetod, 28 mars 2015 
https://www.businessmind.at/2015/03/28/business-moderation-the-walt-disney-creativity-
method/?lang=en 
 
Mer om metoden finns att läsa här: 
https://idea-sandbox.com/blog/disney-brainstorming-method-dreamer-realist-and-
spoiler/#axzz5zj7X5Czn 
 

Övning 2: 
 Ett sätt att sätta mål är S.M.A.R.T. metoden - som står för: Smart: Specifikt, mätbart, 
accepterat, relevant och tidssatt. Börja med att förtydliga vart och ett av stadierna för att 
formulera mål och kom ihåg att alla dessa egenskaper är lika viktiga. 
 

Mulder, P. (2018). SMART Mål. Hämtad från ToolsHero: 18-18/2019 
https://www.toolshero.com/time-management/smart-goals/ 

 
 
Mer om S.M.A.R.T-metoden kan hittas här: 
 https://www.yourcoach.be/en/coaching-tools/smart-goal-setting.php 
 

6. Nätverk 
Nätverk ses som en konst, eftersom det kan vara en av de största framgångsfaktorerna för ett 
företag. Det handlar om att ansluta och skapa relationer med människor. Nätverk kan göras via 
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onlineaktiviteter och sociala nätverk, liksom genom verklig interaktion på olika sammankomster 
eller bara i vanliga situationer i vardagen. Det gör att vi kan skapa värdefulla affärskontakter, 
som kan tjäna till att marknadsföra vår verksamhet, dela idéer, tips och få nya kompetenser. 
Genom nätverk kan vi komma med användbar information och kontakter för att visa våra 
personliga egenskaper och prestationer för andra 
 

• Innan du börjar skapa ditt nätverk - välj rätt nätverk. Vilka kan vara intresserade av ditt 
arbete och dina idéer och var kan du få värdefull information om hur du marknadsför 
ditt företag? Det är användbart att göra en del undersökningar i förväg - på det sättet 
kommer du att vara beredd och kommunikationen blir mycket lättare 

• Nätverk handlar inte bara om att lära känna människor, eftersom det kräver att man 
planerar att träffa och kontakta andra människor. I framtiden vill du att folk ska känna 
till dig och marknadsföra ditt företag. Sociala evenemang är en möjlighet att skapa 
viktiga kontakter genom informell och formell socialisering. Seminarier, workshops, 
utbildningar, volontärarbete, företagargrupper, sociala klubbar eller sportklubbar är 
några alternativ som kan användas för att skapa värdefulla kontakter 

• Börja från ditt befintliga nätverk - du har redan dina befintliga nätverk, som inkluderar 
vänner, släktingar, bekanta och grannar, och det enklaste sättet är att börja med att 
kommunicera ditt meddelande till dem. 

• Var kreativ i kommunikation och kontakter. En bra nätverkspraxis är en tvåvägsprocess. 
- innan du frågar om något måste du ge något också. Du bör tänka på dina styrkor och 
förmågor och hur de förhåller sig till andra för att kunna utöka ditt nätverk 

 
Det viktigaste är att vara aktiv och öppen för nya möten. 
Och sedan - fortsätter du med det! 

 

Ibland tar det tid, men du måste vara tålmodig 

och ihållande. Några tips för att förbättra 

nätverksfärdigheter:  
• Ta initiativ och skicka ett meddelande; 

• Gå med i grupper omkring dig; 

• Gå med i grupper från ditt arbetsområde; 

• Var aktiv på sociala medier; 

• Varje möte är en möjlighet; 

• Fråga inte bara om något - erbjud något också. 
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HISTORIEN OM EN FRAMGÅNGSRIK ENTREPRENÖR - 
FALLSTUDIE 

 

 
 

Céline kommer från franska Karibien och hon har bott i Danmark i 
nästan sju år. Hon har alltid varit intresserad av självutveckling och är 
väldigt kreativ. Som en del av sin karriär var hon sångare och hade sitt 
eget skivbolag, men efter 20 år i musikbranschen insåg hon att hon 
var redo att ändra sin yrkeskarriär och började utforska 
modebranschen. Under 2011 öppnade hon därför QIIM, en afrikansk-
inspirerat klädesmärke: www.iloveqiim.com  

 
Som entreprenör och migrant har Céline Fati stor expertis att dela med andra företagare. Hon 
delar sin kunskap och sina erfarenheter som en synlighet och varumärkescoach på sin 
webbplats: https://celinefaty.com/. För henne är det viktigt att agera och investera i sig själv, så 
när möjligheterna presenteras, är du redo att slå till. 
 

 
 

”Jag har varit egenföretagare hela mitt liv, jag var sångare för det mesta. Efter det bestämde 
jag mig för att öppna mitt eget märke, African Inspired. Jag blev också varumärkescoach, 
som entreprenör såg jag mina vänner, de visste inte vad de skulle göra, så jag såg en 
möjlighet. Nu kvalificerar jag mig faktiskt som certifierad coach så jag kan jobba ännu mer. 
Bådeoch ger mig en inkomst ”. 

Céline Fati, entreprenör 

”Migranter måste agera. Här i Danmark kan du lyckas med ditt företag, det kan ta lite 
längre tid, men du kommer att lyckas. Var inte rädd för din etnicitet, ditt språk. Var inte 
rädd för vem du är, din idé kan bli framgångsrik. Älska dig själv och lyssna inte på ordet 
"minoritet"’. Alla invandrare som kommer hit borde ha möjlighet att inte se sig som en 
minoritet. Vi har alla något att ta med till bordet.” 
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Serien "Meet the Migrant Entrepreneur": 

https://celinefaty.com/meet-the-owner-episode-1/ 

https://celinefaty.com/meet-the-owner-ep-2/ 

https://celinefaty.com/meet-the-owner-ep-3/ 

https://celinefaty.com/meet-the-owner-ep-4/ 
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BEGREPPET KREATIVITETET 
 
Enligt Sternberg (1999) är kreativitet kapaciteten att leverera något som är både unikt, 
häpnadsväckande och passande. Kreativitet är ett expansivt ämne som har betydelse både på 
individ- och nätverksnivå. På en individuell nivå är kreativitet tillämplig när man hanterar frågor 
i det dagliga livet och arbetet. På en kulturell nivå kan innovation leda till ytterligare logiska 
upptäckter, ny utveckling av hantverk, nya skapelser och sociala projekt. Den monetära 
betydelsen av innovation är tydlig på grund av att introduktion och administration av nya 
artiklar leder till skapandet av yrken och möjligheter. Dessutom måste människor, 
organisationer och samhälle anpassa befintliga tillgångar för att hålla sig uppdaterade med de 
nya kraven. 
 
Fantasi anses vara en karaktärskvalitet för innovation och kreativitet, men inte den enda. 
Väsentliga komponenter i idén om kreativitet inkluderar aspekter som insikt, nyfikenhet, 
information, uppfinningsrikedom (tankar), en innovativ impuls, olikhet, mod och 
arbetsamhet. Innovation kan visa sig när man hanterar vardagliga problem, och ur olika stadier, 
det kan förekomma inom det absolut nyaste, och även ske helt utom synhåll. Skaparen gör en 
åtskillnad mellan ”ovanlig fantasi” och ”vanlig innovation”. Det första kan ge upphov till 
betydande verk, som har en enorm inverkan på hela samhället och medför berömmelse, medan 
det senare händer i vardagen och innebär en viss kreativitetsnivå, till exempel att komponera 
texter eller fatta viktiga beslut. De attribut som nämns ovan är grundläggande för att uppnå 
”extraordinär uppfinningsrikedom”; en mindre nivå av dessa krävs för vanlig fantasi, eftersom 
förutsättningarna inte är så höga i dessa sammanghang. 
 
(Kapitelomslagsfoto av Alice Achterhof på Unsplash) 

 
 

NÄR KREATIVITET MÖTER INNOVATION 
 
Att vara banbrytande i själ och mentaliteten har i allt högre grad firats på senaste tid. Pionjärer 
som Bill Gates, Richard Branson och Mark Zuckerberg har, som Steve Jobs uttalade, ”gjort ett 
avtryck i universum”. Utöver att de tjänat otroliga rikedomar hade de ett betydande inflytande 
på samhället och engagerade sig också i sociala frågor 
 
Människor tenderar för närvarande att omfamna förändringar och känner behovet av att vara 
trendsättare. När det gäller entreprenörskap är målet kopplat till att bygga upp de disciplinära 
förmågorna som leder till utvecklingen av en ”banbrytande mentalitet”. Nätverket för lärande 
entreprenörskap karakteriserar den innovativa utsikterna som arrangemang av sinnesramar, 
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lämpligheter och praxis som människor behöver för att lyckas akademiskt, antingen på en 
grundläggande eller expertnivå. Dessa inkluderar: att vara proaktiv och självledande, 
chanstagande, anpassningsförmåga och mångsidighet, innovation och framsteg, 
grundläggande resonemang och kritiskt tänkande. Olika definitioner inkluderar förmågan att 
se möjligheterna, organisera resurser och göra bedömningar. Termen omfattar många 
allmänna och expertkunskaper som skildrar någon som är uppfinningsrik och genial. De 
banbrytande utsikterna kan tillämpas under många unika omständigheter. Det är relevant för 
företrädare för enorma organisationer på flera nivåer, såväl som nätverkskoordinatorer, 
forskare, innovatörer, specialister, juridiska rådgivare, statliga tjänstemän, konstnärer, 
samhällsarbetare och hantverkare. Att ha en banbrytande synvinkel har blivit en grundläggande 
fallenhet under 2000-talet. De individer som förvärvar denna egenskap kommer mer troligt 
åstadkomma betydande prestationer i sina yrken - oavsett vad de beslutar att göra - mot 
bakgrund av det faktum att de per definition blir geniala och mångsidiga. Förbättringen av 
förmåga till entreprenörskap är också relaterad till en T-formad inlärningsmodell. De 
banbrytande utsikterna konsoliderar förfining av viktiga expert- och grundläggande förmågor. 
 
 

MILJÖTEORIER OCH ATMOSFER; FRÄMJANDE 
KREATIVITET OCH INNOVATION 
 
Alla individer har en specifik arbets- och inlärningsstil. De har alla olika tillfällen eller utrymmen 
som de vill vara uppfinningsrika inom, men ändå finns det vissa stilar och inställningar som kan 
användas för att uppfinningsrikedom ska blomstra. 
 
Den lekfulla miljön: Det här är en avslappnad miljö som bidrar till innovation. Lekfullhet och en 
avslappnad disposition skapar en rolig kärleksfull arbetsplats. En livlig atmosfär betyder inte att 
det inte att inget arbete blir gjort. Det roliga klimatet är avsett att inspirera kollegor att arbeta, 
inte distrahera dem. 
 
Det fantasifulla utrymmet är ett utrymme som ges till kollegor för att uppmuntra 
uppfinningsrikedom. Att ge utrymme spelar en avgörande roll i processen att nå det avsedda 
målet. Detta gäller inte bara när det gäller anställda som arbetar på egen hand - det innovativa 
utrymmet kan likaledes innebära att ge teamet en belöning när de jobbar hårt. 
 
 

FRÄMJANDE AV EN POSITIV ATMOSFER SOM FRÄMJAR 
KREATIVITET OCH INNOVATION 
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Det finns några enkla fysiska justeringar som kan göras i befintliga miljöer för att tjäna den 
kreativa processen: 
 
1. Verktyg och resurser: Dessa kan inkludera en penna och skrivplatta, en dagbok, tillgång till 

e-post, en iPad, musiksystem och bärbar dator. Det måste finnas en möjlighet att skriva ner 
saker. Det finns inget mer frustrerande än att glömma en idé när du inte har möjlighet att 
skriva ner den. 
 

2. En inkubatorstrategi: Det är viktigt att ibland ha 
tillgång till ett stängt utrymme, med ett arbetsbord, 
mötesrum, teamkalender. Det gör att individen kan 
fokusera, men också konsultera sitt team vid behov. 

 
3. En plats att skapa: En lugn plats kan ibland vara 

avgörande för kreativt tänkande. Det främsta skälet 
är att utföra en uppgift och låta kreativiteten flöda, 
iväg från distraktioner. 

 
4. Bekräftande meddelanden: Allt som stimulerar, 

citat, artiklar, bilder och priser. 
 

Foto av ROOM på Unsplash 
 

Vad kan de europeiska länderna lära av varandra? 
 

Project Factory (innovativ spelmetod som främjar kreativitet) 
 
Anpassad från "Out of the box" -spelet: ett mer inkluderande Europa genom gamification, är 
Project Factory en perfekt metod för att uppmuntra kreativitet och ett kreativt tankesätt. 
 
Nedan följer en kort beskrivning av hur man spelar spelet: 
 

1. Project Factory: 
Dela in deltagarna i grupper på 4-5 personer. Ge deltagarna projektmallen för projektet och gå 
igenom var och en av dess avsnitt på följande sätt: 
 
A: “Var kreativ” 
Projektets varaktighet: Ge deltagarna ett slumpmässigt tidskort, från 2 månader till X antal år. 
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1 år 18 månader 10 månader 5 år 

6 månader 3 år 8 månader 3 månader 

2 år 2 månader 1.5 år 13 månader 
 
Kollektivt: Definiera arbetsgruppen. 
Vilka är medlemmarna i projektgruppen? Kommer deltagarna att behålla sin "riktiga" bakgrund 
eller kommer de att skapa en fantasiroll för sina karaktärer i det här spelet? 
 
Bakgrund: 
Ge gruppen en social och verklig fråga att arbeta mot. Du kan anpassa följande exempel så att 
de passar bättre för din grupp. 
 

Brist på digitala färdigheter 
och kompetens 

Brist på ekonomisk 
kompetens och ledning 

Ojämlikhet mellan kön i företag 

Rasism Omfamna förändringar i 
verksamheter 

Drog- och alkoholmissbruk 

Etniska konflikter BLANK BLANK 
 
Målgrupp: 
Ge dina lag slumpmässiga målgrupper att arbeta med och rikta projektmallen mot. Du kan lägga 
till andra grupper, beroende på dina deltagares behov och bakgrund. 
 

Lärare Grundskollärare Hotellchefer 

Journalister Ungdomar BLANK 

Jordbrukare Landsbygdsägare BLANK 
 
Be dina grupper att definiera sin målgrupp ytterligare, beroende på andra faktorer: kön, ålder, 
sociala svårigheter, geografiskt område, ekonomisk situation, studienivå/utbildningsbakgrund. 
 
Be grupperna definiera hur de ska lyssna på målgrupperna och involvera dem i projektet. 
 
Be grupperna identifiera tre sätt de kan involvera andra agenter/ytterligare målgrupper i 
projektet. 
 
C: Gör det större! 
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Be grupperna definiera de fyra huvudstegen och processerna i deras projekt. 
 
Exempel:  
Steg 1: 
 
Steg 2: 
 
Steg 3: 
 
Steg 4: 
 
D: Att upprätthålla en förändring 
Identifiera den ungefärliga kostnaden och typen av utgifter för din idé. 
Be grupperna identifiera 6 potentiella finansiärer för projektet. 
 
Överraskning: Den finansiär som ger mest finansiering bestämmer sig för att backa ur - hur 
kommer det att förändra projektet? Ordna om budgeten. 
 
Feedback: 
Grupperna bör nu besöka varandra och försöka förstå de andras projekt. 
Be grupperna ge feedback för varje projektidé. 
 
E: Låt oss förstå 
Be grupperna skriva om sin projektidéer baserat på feedback och idéer från de andra 
grupperna. 
 
Dags att briljera: Be grupperna presentera sina idéer framför de andra. Maximal tillåten tid är 
tre minuter per grupp. 
Grupperna som lyssnar ska beakta varje element i projektet och ge feedback. 
 

2. Gruppreflektion 
 

Reflektion i liten grupp 

- Kommer de att fortsätta med samma idé? 

- Skulle de vilja ändra det/anta nya idéer, anpassa dem till deras målgrupp eller nya behov 
etc. 

- Vad fungerar bra med deras projektidé? 
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- Vad är det svagaste elementet i deras projektidé? 

- Vad hade de andra grupperna som deras projektidé saknades? 
 
 

 

Creative Drama - bästa praxis för kreativitet 
 

 
 
Här är ett exempel på ett kreativt drama som kan användas för att stödja utrikesfödda 
företagare. 
Källa: http://www.projectingyouth.eu/p/blog-page.html 
 
Övningens namn: Från jorden 

"Creative Drama är en improviserande, icke-utställning, processorienterad form av drama, 
där deltagarna guidas av en ledare att föreställa sig, genomföra och reflektera över verkliga 
och föreställda upplevelser." Creative Drama gör det möjligt för individer genom olika 
miljöer att vidareutveckla sin syn på den naturliga världen och kreativa lekar, med hjälp av 
teatertekniker, för att skapa en inlärningsupplevelse för deltagarna." 

(Aidlearn 2016 - SchoolEducationGateway.eu) 



 

 

 

35 
 

Intelligens som är relaterad till intrapersonlig intelligens 
 
Varaktighet: 30 minuter 
Logistik (utrymme, material etc.): Tomt utrymme, filtar eller kuddar, musik 
Mål (vad främjar aktiviteten? Vilket är dess syfte? Etc.): 

- bygga energi i en lugn atmosfär, 
- stödja eleverna i att fokusera på sig själva, hålla kontakten med kroppen och vara 

jordade. 
 

Beskrivning och metodologier (Hur kommer aktiviteten att implementeras?) 
Undervisaren guidar gruppen igenom en fysisk uppvärmning, från att ligga på marken och 
fokusera på andning. Han/hon kommer långsamt att vägleda eleverna igenom aktivering av 
kroppsdelar med bilder och metaforer. 
När du skapar spellistan för den musikaliska bakgrunden, kan du välja musik utan texter, som 
blir mer energiska mot slutet av sessionen. 
 
Använd följande förslag och ge några minuter mellan varje steg för att låta eleverna utforska: 

1. Lägg dig ner och lyssna på ditt andetag. Var uppmärksam på alla ljud du hör inuti dig och 
utanför dig. Lägg märke till vilken typ av tankar du har, men döm inte dem. 

2. Föreställ dig att rörelsen i ditt andetag - inandning och utandning - blir större och större 
och rör hela din kropp. 

3. Förstora rörelsen och föreställ dig att marken är färgad av din favoritfärg och att du vill 
måla varje kroppsspråksdel med denna färg. (Deltagarna börjar rulla och röra sig mer). 

4. Försök att färga varje centimeter av kroppen genom att röra den färgade marken. 

5. Nu när du är målad försöker du stå upp för att torka färgen, men det är svårt på grund av 
gravitationen. Du måste kämpa mot det, som ett barn som lär sig att stå upp. 

6. Avsluta i stående position. 
 
Börja sedan röra er runt i utrymmet (musiken kan gradvis bli mer energisk). 
Du kan börja märka de andra omkring dig. Du rör dig efter dina behov men du tittar på de andra 
du möter och hälsar dem med dina ögon. 
När gruppen har rört sig och tittat på varandra en stund börjar ni bilda en cirkel. Se till att se 
varje person i ögonen minst en gång, och att alla har sett dig i ögonen. 
 
Variationer (Finns det något annat sätt att genomföra denna övning? Hur? Varför? Vilka 
förbättringar eller förändringar antar denna variation?) 
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Om det är svårt för eleverna att fokusera på deras andetag kan handledaren be dem att sakta 
väcka sina kroppar, med små rörelser, och föreslå dem att föreställa sig att de lär sig att stå upp 
och gå för första gången, som om de var spädbarn. 
 
Utvärdering och reflektion 
I cirkeln frågar instruktören: 

• Hur kände du dig i början a_-v träningen och hur känner du nu? 

• Vad har du upptäckt om hur kroppen rör sig? 

• Har du lagt märke till några känslor eller uppfattningar som du vanligtvis inte gör? 
 
Kommentarer till instruktören (endast om det behövs, nämn fakta eller problem relaterade till 
denna aktiviteten som instruktören bör vara uppmärksamma på under implementeringen.) 
Be deltagarna att vara tyst och fokusera på kroppens uppfattningar och följa dem. 
Tillåt er att le och gäspa. 
Instruktören måste se till att eleverna förstår uppgifterna. Försök vid behov att upprepa 
informationen och hitta olika sätt att vägleda dem. 
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MOBILISERA EXPERTENS RÅD - SAKER ATT UNDVIKA: 
KREATIVITETSDÖDARE 
 

Foto av Vinicius Amano på Unsplash 
 
I sociala möten är det mycket enklare att "döda" en tanke än att stödja den och omvandla den 
till något värdefullt. Var uppmärksam på att inte förstöra en individs idéer, eller så kommer de 
att sluta försöka dela dem med dig och berätta dem för någon annan istället. 
 
Det är otroligt svårt att verka hjälpsam när någon delar en idé de har haft, särskilt om tanken 
verkar vara dum och opraktisk. Men det kommer förmodligen att finnas något i idén som 
kommer att vara värdefull för dig. Du har chansen att hjälpa dem att förstå varför tanken inte 
fungerar. Du bör inledningsvis försöka förstå varför de tror att det kommer att fungera. 
 
 

UPPRÄTTHÅLLA KREATIVITET OCH INNOVATION 
 
Inom våra team måste vi alltid ta hänsyn till vilka tillvägagångssätt som gör att vi kan 
upprätthålla en kreativ process över tid. Du kan besöka följande sida för en fördjupad titt på 
olika faktorer som spelar en roll för att upprätthålla den kreativa processen: 
https://dculberh.wordpress.com/2014/01/26/engaging-and-sustaining-creativity-and-
innovation-part-2/ 
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Flera koncept diskuteras i detalj: 

• Flow och idébrunnen - för att uppfinningsrikedomen ska dyka upp, behöver vi tillgång 
till en kontinuerlig utveckling av idéer; 

• Innifrån och utifrån - på liknande sätt måste vi inse att vi kan samla idéer både från oss 
själva och vårt team, såväl som utanför dessa gränser. 

• Anslutningar och nätverk - vi måste börja överväga ett större perspektiv, lära av våra 
system och nätverk; 

• Empati, värde och självvärde - om vi vill skapa en miljö där kreativitet kommer att 
frodas måste vi först skapa ett klimat med förtroende, respekt och empati; 

• Åtgärd och tillåtelse - vårt team kommer att växa om vi tillåter människor att utforska 
över sina gränser, lära sig och experimentera. 
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VARFÖR ÄR EN AFFÄRSPLAN VIKTIGT? 
 

 
 
För att starta ett företag, eller att vidareutveckla ett redan startat företag är en affärsplan ett 
absolut nödvändigt verktyg. I grund och botten är det ett dokumentera där en affärsidé 
beskrivs i detalj, liksom alla kort- och långsiktiga problem relaterade till den. Det är en guide för 
framtida åtgärder och framgång, men det kan också vara ett bra sätt att visa potentiella 
investerare eller välgörare att affärsidén är genomförbar. Den kan också användas för att 
ansöka om finansiella bidrag eller andra former av stöd. 
 
Affärsplanen kan skapas av en enskild person eller så kan den inkludera andra potentiella 
partners. Oavsett om den är skriven av en person eller med andras hjälp, måste den alltid 
skapas med målet i åtanke. 
 
Innan du börjar skriva affärsplanen är det viktigt att ta reda på vilka färdigheter du eller dina 
partners behöver vara medveten och eventuella brister. Planen blir aldrig ”klar” - den kommer 
att behöva uppdateras allteftersom företagetx utvecklas. Det är viktigt att komma ihåg att 
affärsplanens framgång beror på den information den innehåller. 
 
Varje plan måste anpassas till verksamhetens specifika egenskaper, och den kan variera 
beroende på många faktorer: tid, plats, medel, personalresurser, etc. En sak bör dock alltid 
vara tydlig: människor som tar sig tid att skapa en affärsplan är mycket mer framgångsrika än 
de som inte gör det. Att ha en affärsplan är viktigt för alla, men det är avgörande för utländska 
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företagare, eftersom de behöver mer djupgående information om det allmäna 
socioekonomiska sammanhanget och lagstiftningen än deras lokala kollegor. 
 
Det finns två typer av affärsplaner: 

• den kortsiktiga planen (syftar till att få ett lån, en investering eller ett bidrag), 

• den långsiktiga planen (som hjälper till att utveckla företaget). 
 
 

TYP AV VERKSAMHET? 
 

 
 
Information om det lagliga ägandet av företaget är det den första som måste beaktas och lyftas 
fram i affärsplanen. Varje potentiell investerare måste veta att verksamhetens skapas eller 
kommer att skapas i enlighet med de rätta rättsliga förfarandena. 
 
När det gäller utländska företagare rekommenderas det starkt att ta hänsyn till den specifika 
lagstiftningen för utländska medborgare, för att säkerställa att man har alla rättigheter att 
starta sitt eget företag eller vidareutveckla ett befintligt. 
 

Vilken typ av ägande och verksamhet ska du välja? 

• Enskild firma: detta är en vanlig typ av ägande för små företag. I detta fall ägs och drivs 
verksamhetens av endast en person. Att driva denna typ av verksamhet innebär att 
ägaren har rätt att ta ut alla vinster, men samtidigt är han/hon också personligen ansvarig 
för alla skulder. 
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• Partnerskap: två eller flera individer kan tillsammans bilda ett partnerskap. I detta fall har 
varje partner ett ansvar för de utestående skulderna. Partners kan vara av två typer: 
inaktiva eller aktiva. Den förstnämnda kan investera i företaget, men inte delta i dess 
dagliga drift och är endast ansvarig för den initiala investeringen. Denna typ av äganderätt 
måste ha minst en allmän partner med obegränsat ansvar för alla skulder i partnerskapet. 

• Aktiebolag: detta är inte så lätt att skapa; men det är värt att nämna. Ett aktiebolag är en 
juridisk enhet som är helt åtskild från de personer som äger det. Dessa är inte ansvariga 
för något annat än aktierna. 

• Konsultverksamhet: detta är ett slags företag där tjänster kan erbjudas av andra experter 
inom ett specifikt område. Denna typ av verksamhet kan drivas av en enskild person eller 
flera. 

• Kooperativ: en typ av verksamhet där många samverkar för att driva ett företag på lika 
villkor. Alla lägger tillsammans tid och pengar i verksamhetens, arbetar och skördar 
fördelarna lika. 

• Franchise: detta är ett populärt sätt att starta ett företag. Företagaren kan köpa 
rättigheterna till handel under moderföretagets namn och i gengäld får han/hon ett 
företag, som drivs med en idé som redan har visat sig vara framgångsrik. Royaltyavgifter 
baserade på försäljningen betalas till franchisetagaren. 
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VAD SÄLJER JAG? 
 

Ett företag kan inte startas framgångsrikt utan att ha klart för sig exakt vilken produkt eller 
tjänsten som de erbjuder. Därför är det viktigt att kunna skriva en tydlig beskrivning av vad 
företaget kommer att sälja. 
 
För att göra detta är det viktigt att: 

• analysera affärsidéens styrkor och svagheter; 

• utvärdera möjligheterna till marknadsföring; 

• göra nödvändig forskning och utvärdera konkurrensen; 

• inte glömma att praktiska frågor som: 

a) där produktlagret kommer att vara, 

b) var försäljningslokalerna kommer att vara; 

c) hur distribution kommer att ordnas; 

• besluta om det är nödvändigt att ha anställda; 

• kom ihåg att produktionskostnader kan påverka försäljningsprocessenen. 
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VEM ÄR KUNDEN? 
 
Att känna till kunderna är det enda säkra sättet att rikta försäljningsinsatserna effektivt. Kunder 
kan vara organisationer eller företagsorgan, såväl som individer. 
 
För att rikta in sig på kunder måste information om dem samlas in. 
För att göra det är det nödvändigt att: 

• använda marknadsundersökningar för att ta reda vad kunderna gillar och ogillar; 

• ta reda på vad kunderna vill ha genom att direkt ställa frågor om eller till och med genom 
att observera dem; 

• använda sekundära källor producerade av forskning; 

• dela in kunder i grupper för att välja olika typer av marknadsföring; 

• anta kundernas synvinkel när man tittar på produkter eller tjänster; 

• bestäm redan början hur man ska hantera eventuella klagomål. 
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VILKEN MARKNADSSTRATEGI BÖR VI ANVÄNDA? 
 

 
 
Marknadsföring är en del av den övergripande affärsstrategin utformad för att locka och 
behålla kunder Så det är avgörande att förstå, marknaden innan du startar ett företag. Det 
handlar om att ta reda på trender och andra påverkningar som kan forma eller påverka ett 
företag. 
 
En affärsplan bör innehålla en detaljerad beskrivning av marknaden och den befintliga 
konkurrensen, också en potentiell marknadsföringsstrategi: inklusive alla 
marknadsföringsaktiviteter. 
 
För att utveckla en bra marknadsföringsstrategi är det viktigt att: 

• undersöka konkurrenter genom att prata med sina kunder och titta på deras 
marknadsföring; 

• använda internet, eftersom det har blivit ett mycket viktigt marknadsföringsverktyg; 

• hålla dig uppdaterad med ny teknik; 

• samla in information om de hinder som företaget kan möta på marknaden; 

• underskatta inte de olika hinder som kan uppstå (juridiska, sociala eller kulturella) 
särskilt när företagaren inte utländsk; 

• välj prissystemet noggrant. 
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HUR MAN LEDER ETT FÖRETAG? 
 

 
 
Företagsledningen och antalet och typen av personal som behöver anställas är en mycket viktig 
del av affärsplanen. Detaljer om hela ledningssystemet bör tillhandahållas: chefer (inklusive 
deras CV, referenser och kvalifikationer), anställda (inklusive deras CV, referenser och 
kvalifikationer) och externa experter eller konsulter. Ägarens expertis bör också inkluderas. 
 
Typ och antal anställda är strikt relaterat till typen och storleken på varje specifikt företag. 
 
För att uppnå allt detta är det är viktigt att: 

• vara tydlig om medarbetarnas färdigheter; 

• vara beredd att behandla anställda väl och att kunna motivera dem; 

• överväga användningen av externa experter, om det behövs; 

• ta reda på hur man följer de juridiska aspekterna av anställningen, särskilt när de 
anställda är utländska; 

• räkna ut vilka servicestandarder som förväntas av personalen.  
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HUR DRIVER MAN ETT FÖRETAG? 
 

 
En bra och skicklig drift av ett företag är avgörande för att lyckas. Således bör affärsplanen 
kunna tydligt förklara visionen bakom det och hur verksamhetens kommer att fungera dagligen. 
 
Alla delar av ditt företag bör leda till god affärssed. Om ett företag kan drivas hemifrån, betyder 
det inte att affärsplanen inte bör beskriva i detalj. När det gäller möjlighet att driva ett företag 
hemifrån är det också grundläggande att uppfylla lämpliga lagkrav. 
 
Sammanfattningsvis bör en affärsplan innehålla detaljerad information om: 

• verksamhetens plats; 

• utrustning eller tillgångar; 

• namn på potentiella leverantörer; 

• lagring som krävs; 

• produktionsprocessen 

• leveransarrangemang; 

• den tid som krävs; 

• hur produkten eller tjänsten kommer att göras tillgänglig för kunderna. 
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HUR FÖRKLARAR JAG FINANSIERINGEN? 
 
 

 
 
I en affärsplan ska finansiella rapporter alltid inkluderas, eftersom de är grundläggande för 
presentationens framgång. Finansiella rapporter kan hjälpa investerare att förstå, företagets 
potential och kan samtidigt illustrera genomförbarheten såväl som de övergripande utsikterna 
på lång sikt. 
 
De grundläggande dokumenten som ska inkluderas är: 

• kassaflödesprognos, 

• balansräkning, 

• resultat- och förlustprognos. 
 
Externa experter - som banker, revisorer eller specialiserade föreningar - kan hjälpa 
företagaren att utarbeta finansiella rapporter. Vanligtvis ingår dessa detaljerade finansiella 
rapporterna i affärsplanens bilagor. 
 
För att lägga till trovärdiga finansiella rapporter till en affärsplan är det viktigt att: 

• inrätta ett pålitligt redovisningssystem; 

• agera korrekt i alla ekonomiska frågor; 
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• ge tillräckligt med detaljer för att stödja prognoser; 

• vara tydlig och ärlig om potentiella risker; 

• försök att förutse eventuella svårigheter relaterade till ekonomisk förvaltning. 
 
Sammanfattningsvis bör en grundläggande affärsplan innehålla följande delar: 

• innehållssida; 

• företagsprofil; 

• marknadsföringsplan; 

• operativ planering; 

• personal; 

• ekonomisk plan; 

• bilagor. 
 

 
ÖVNINGAR 
 
Övning 1: 
Försök att formulera din affärsidé genom att svara på följande frågor: 
 

Vem?  

Vad?  

Varför?  

När?  

Var?  

Finansiering?  
 
 
Övning 2: 
Försök att prioritera de första viktiga delarna av din affärsplan och ange grunden för denna 
prioritering: 
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1  

2  

3  

4  
 
Övning 3: 
Vilka är de ytterligare elementen som en utländsk entreprenör måste ta hänsyn till innan han 
eller hon skriver en affärsplan eller startar ett nytt företag? 
 

1  

2  

3  

4  
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MARKNADSKOMMUNIKATION: VAD ÄR DET? 
 
Marknadskommunikation är ett mycket viktigt verktyg som antagits av de företag som säljer 
sina produkter direkt eller indirekt för att marknadsföra sina varumärken till möjliga köpare. 
Det representerar de sätt på vilka de förmedlar meddelanden till kunderna, med avsikt att 
övertyga dem att köpa. 
 

Detta är naturligtvis även en mycket viktig aspekt när 
det gäller företag skapade av utrikesfödda eller 
flyktingar, eftersom de på detta sätt kan hjälpa sina 
företag att möta marknaden på rätt sätt och dela 
information om de varor och tjänster de 
tillhandahåller. 
 
 

Marknadskommunikation innebär att företaget nyttjar en strategi utformad för att 
kommunicera på effektiva och meningsfulla sätt hur de ska uppnå de riktade målen med hjälp 
av rätt meddelanden och rätt media för att kommunicera med marknaden och ur denna 
synvinkel är detta naturligtvis väldigt viktigt för en god utvecklingen företaget. 
 
En bra och fullständig kommunikationsstrategi inkluderar en serie verktyg (känd som 
”Marketing Communication Mix”) som: 

• reklam, 

• direktmarknadsföring, 

• anpassning, 

• förpackning, 

• online-närvaro, 

• publikationer 

• RR-verksamhet, 

• försäljningspresentationer, 

• sponsring, 

• mässor etc. 
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Marknaden rör sig i blixtfart och den måste följa aktuella trender, mode, generiska 
påverkningar, förändringar i världen osv. Men om ett företag vill lyckas med att införa och hålla 
en produkt eller tjänst på marknaden, måste det skapa långsiktiga relationer med sina kunder 
och möjliga intressenter. 
 
I själva verket kan marknadskommunikation identifiera var och i vilka riktningar investeringarna 
ska göras och vilka som skulle ge bättre avkastning: detta bekräftar att företaget verkligen 
behöver en plan som gör att dess målkunder kan ta emot och förstå företagets meddelanden i 
rätt tid, för att gynna ett lönsamt företag. För ett företag är det viktigt att nå ut till sin 
målgrupp och alla potentiella kunder för att låta dem veta vad det vill marknadsföra och sälja. 
 
För att göra detta måste företaget identifiera: 

1. Vem det behöver nå, 

2. Vad det vill marknadsföra, 

3. Vilken information det vill dela med kunderna, 

4. Hur det ska nå kunderna. 
 
Detta innebär att företaget måste försöka hitta rätt svar på frågor som: 

• Varför ska produkten eller tjänsten användas? 

• Hur kan produkten eller tjänsten användas? 

• Vem kan använda produkten eller tjänsten? 

• Vart kan produkten eller tjänsten användas?  

• När kan produkten eller tjänsten användas? 
Och många fler… 
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För att göra det måste företaget skapa en plan, vilket kan göras med hjälp av en 
marknadsförare, för att hitta de mest effektiva sätten att kommunicera till kunder och med 
marknaden. 
 
Marknadsföraren är en mycket viktig del av ett företag, eftersom han vet hur man använder 
verktygen för marknadsföringskommunikation för att skapa varumärkesmedvetenhet bland 
potentiella kunder. Detta gör att de kan skapa en bild av varumärket i deras sinne och övertyga 
och driva dem medvetet eller omedvetet eftersom köpa företagets produkter eller tjänster. 
 
Så marknadsföringskommunikationsplanen har två viktiga mål: 

a) skapa efterfrågan på produkter och möta kundernas preferenser, 

b) förkorta försäljningscykeln. 
 
Att skapa preferenser betyder ofta en långsiktig ansträngning som syftar till att använda 
kommunikationsverktyg för att skapa en position för företagets produkt eller tjänst i 
målkundernas sinne. 
 
Att förkorta försäljningscykeln, betyder att hjälpa sälj- och kanalpartners i deras 
ansträngningar att identifiera, engagera och leverera en möjlig kund. Denna process är 
sammankopplad med förståelsen för kundens köpprocess, eftersom denna förståelse gör att vi 
kan få grundläggande information om att förkorta försäljningscykeln. 
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För att nå de angivna två målen måste marknadsföringskommunikationsplanen alltid inkludera 
följande element: 

• Företagets mål 

• Målgrupp 

• Tillvägagångssätt för kommunikation. 

• Verktyg eller aktiviteter, 

• Meddelanden, 

• Resurser, 

• Tidsskala, 

• Utvärdering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En bra marknadsföringsplan innehåller innovativa, såväl som grundläggande och alternativa 
strategier och intressanta/användbara insikter som gör att vi kan presentera företaget och dess 
produkter/tjänster på rätt sätt; det måste ta hänsyn till all möjlig information, eftersom allt 
detta kan bli viktigt för företagets framgång. 
 

Användbara ansträngningar 
För att få mer kunskap när det gäller 
marknadsföringskommunikationsstrategin kan det vara 
mycket användbart att: 
 
a) läsa följande steg-för-steg-guide online 
https://knowhownonprofit.org/campaigns/communicati
ons/communications-strategy 
 

b) titta på följande videor online på YouTube, som ger en översikt över 
marknadskommunikation och även beskriver omfattningen och definitionerna av 
marknadskommunikation 
https://www.youtube.com/watch?v=-U-FDO4nCAA 
https://www.youtube.com/watch?v=D02cX45FNsg 
https://www.youtube.com/watch?v=Q_SGoVZawDE 
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Ur denna synvinkel är det oerhört användbart att lista upp varje informationspunkt (från den 
största till den minsta) för att fastställa interna och externa faktorer som så småningom kan 
påverka företagets handlingar, beteenden eller meddelanden. 
 
För att analysera alla dessa faktorer finns det många användbara strategiska 
planeringsmetoder, till exempel SWOT-analys och PEST-analys, som är två av de mest använda 
planeringsmetoderna. 
 

 

SWOT-analys 
SWOT-analys 

A. riktar sig till att utvärdera både externa och interna företagsfaktorer, som på ett eller 
annat sätt kan påverka företagets framgång på kort och lång sikt; 

B. analyserar följande element: 

a) Styrkor (fördelar som företaget har gentemot sina konkurrenter), 

b) Svagheter (interna nackdelar jämfört med konkurrenter), 

c) Möjligheter (nuvarande externa trender att dra nytta av), 

d) Hot (yttre rörelser som är mycket troliga att ha en negativ inverkan). 
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PEST-analys 
PEST-analysen används vanligtvis för att utvärdera de externa faktorer som nödvändiga att 
undersöka innan ett nytt projekt påbörjas, eller vid marknadsundersökningar. 
 
Det beaktar följande faktorer: 
 

• Politiska (lagstiftning eller 
förordningar som kan påverka dig 
omedelbart eller inom en nära framtid); 

• Ekonomiska (skatter, räntor, 
aktiemarknader och konsumentförtroende, 
inflation); 

• Sociala (förändringar i livsstil, trender, 
reklam- och publicitetsfaktorer, etik); 

• Teknologiska (innovationer, 
licensiering och patent, tillgång till teknik, 
finansiering av forskning osv.). 
 

PEST-analysenen, som kan användas varje gång företaget behöver den, är till stor hjälp för att 
upptäcka orsakerna bakom tillväxt eller nedgång på marknaden. 
 

Användbara ansträngningar 
 
För att få mer kunskap om SWOT-analysen kan det vara mycket 
användbart att titta på följande videor online på YouTube, som 
förklarar vad en SWOT-analys är, hur man utför den och hur man 
använder den: 
https://www.youtube.com/watch?v=JXXHqM6RzZQ 
https://www.youtube.com/watch?v=I_6AVRGLXGA 
https://www.youtube.com/watch?v=EJ4uVsSqQ9k 

Det kan också vara bra att läsa följande guide: 
https://onstrategyhq.com/resources/internal-and-external-analysis 
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Övning: 
Försök att identifiera, skilja och lista de olika intressenter som kan vara användbara att kontakta 
när du skapar ett företag inom textilsektorn. 
Senare, identifiera, vilka som skulle vara de bästa verktygen för att kontakta dem. 
  

Användbara ansträngningar 
 

För att få mer kunskap om PEST-analysen rekommenderar vi dig att 
titta på följande videor online på YouTube, som förklarar vad en 
PEST-analys är, hur du utför den och hur du använder den: 
https://www.youtube.com/watch?v=mCdcdf-b8AU 
https://www.youtube.com/watch?v=GFVKKTwkANY 
https://www.youtube.com/watch?v=UYQItP5_1AQ 
 

Det kan också vara bra att läsa följande guide som jämför SWOT- och PEST-analyserna: 
https://creately.com/blog/diagrams/swot-analysis-vs-pest-analysis/ 
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VARUMÄRKESSTRATEGI 
 
Att skapa en varumärkesstrategi är en marknadsföringspraxis genom vilken ett företag skapar 
ett namn och en bild/symbol för att identifiera en produkt/tjänst eller företagets självt: 

a) låter företagets och dess produkter/tjänster lätt identifieras för att vara igenkännliga 
och efterfrågade; 

b) etablera sin position på marknaden, gör den önskvärd och lätt upptäckt. 
 

Detta bidrar till att: 

1) underlätta till att identifiera en produkt eller en tjänst och skilja den från alla andra och 
från konkurrenter, 

2) gör ett minnesvärt intryck på möjliga konsumenter, 

3) gör det möjligt för målkundernas att veta vad de kan förvänta sig av företaget, 

4) klargör vad företagets erbjuder och varför de representerar det bättre valet för 
konsumenten. 

 
I slutändan är ett varumärke en idé som kan uttryckas igenom en logotyp, en slogan och även 
igenom kändisar/experter: - det gör att vi kan övertyga målgruppen att de faktiskt behöver 
företagets produkt eller tjänst, och att den kommer att vara mycket användbar. 
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Men ett varumärke är mycket mer än namnet eller det visuella elementet som används för att 
representera ett företag eller en produkt/tjänst. 
Det representerar också: 

• den känslomässiga och psykologiska associationen som en person gör till den specifika 
verksamheten, produkt eller tjänsten. 

• känslan eller idén som kommer in i någons sinne när de hör varumärket. 
 
Branding är ett extremt grundläggande element: 

• För en etablerad verksamhet, på grund av den totala inverkan det gör på företaget kan 
det förändra hur människor uppfattar varumärket, det kan driva nya affärer och öka 
varumärkesmedvetenheten; 

• för en ny verksamhet, kan det öka företagets värde genom att ge företaget mer fördelar 
på marknaden. 

 
Även om det väsentliga skälet till vilket varför branding 
är så viktigt för ett företaget är att det är det element 
som tillåter företaget att få erkännande och bli känt 
för konsumenterna, är också logotypen det väsentliga 
elementet som ger ett ansikte utåt för företaget. 
Av denna anledning måste logotypen ha en kraftfull 
design som gör det möjligt att göra intryck på en 
person vid första anblick. 
 
Men logotypen i sig är inte tillräcklig: det är nödvändigt att planera en komplett 
varumärkesstrategi, vilket betyder hur, vad, var, när och till vem du planerar att kommunicera 
och leverera dina varumärkesmeddelanden. 
varumärkesstrategin inkluderar också publicitet, marknadsföringssätt, material, 
distributionskanaler, priser, försäljningspriser och allt det som kan hjälpa företaget att nå sina 
mål: ett professionellt utseende och välplanerat varumärke gör det möjligt för företaget att 
bygga förtroende hos målkunderna och intressenter. 
 
När du skapar din varumärkesstrategi är det nödvändigt att identifiera, följande element: 

1) Syfte (anledningen till att företaget är på marknaden, och detta är relaterat till 
kundnöjdhet); 
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2) Konsekvens (meddelanden som marknaden måste ta hänsyn till angående företaget 
eller dess produkt); 

3) Känslomässiga effekter (detta gör det möjligt att bygga en relation mellan företaget 
eller dess produkt och målkunderna); 

4) Flexibilitet (detta är verkligen viktigt för företaget, eftersom det gör det möjligt att möta 
de snabbt föränderliga marknaderna); 

5) Lojalitet (Detta är ett sätt att erhålla och upprätthålla kundlojalitet, ge belöningar till de 
mest lojala); 

6) Konkurrensmedvetenhet (företaget, måste alltid överväga sina konkurrenter, för att 
förbättra sin verksamhet); 

7) Kundnöjdhet (företaget, måste alltid överväga hur man uppnår kundnöjdhet). 
 
Därför beaktar en varumärkesstrategi många aspekter och många element, såsom logotypen, 
webbplatsen, visitkort, broschyrer, media, sociala medier, digital marknadsföring, belöningar, 
kundtjänst, själva produkten eller tjänsterna och de anställda. 

Fallstudie 
 
Ett av de mest kända fallen vi kan titta på är Coca Cola och 
jultomten. Coca Cola Company introducerade julannonser 1920 
genom att skapa kampanjer i tidskrifter som "The Saturday 
Evening Post". Jultomtens första reklamfilmer skildrade en man 
med ett starkt utseende, modellerat på en illustration av Thomas 
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Nast. 1930 utformad konstnären Mizen en annons som visar jultomten i ett varuhus där han 
drack en flaska Coca-Cola. Efter 1931 avbildades jultomten alltid med en röd kappa, som också 
var den representativa färgen för Coca Cola. I konsumenternas sinne har julen från det 
ögonblicket kopplats till Coca-Cola! 

 
 

PRODUKTPLANERING 
 
Produktplanering är processen att skapa en produkt eller en affärsidé till dess att den 
introduceras på marknaden. 
 
Produktplanering innebär att hantera produkt och dess utveckling under hela sin livstid, genom 
att välja marknadsförings- och distributionsmetoder, göra ändringar, ställa in och ändra priser, 
erbjuda möjliga produktkampanjer och så vidare. 
 

Användbara ansträngningar 
 
För att få mer kunskap om varumärkesstrategier föreslår vi att du läser följande artiklar 
online och tittar på följande videor på YouTube: 
https://www.lucidpress.com/blog/what-is-branding-and-why-is-branding-important 
https://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/31739/7-Components-That-Comprise-a-
Comprehensive-Brand-Strategy.aspx 
https://www.youtube.com/watch?v=JKIAOZZritk 
https://www.youtube.com/watch?v=uaGotppPsCs 
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Varje produktion eller tjänst som erbjuds av ett företag har alltid två huvudmål: 

 omedelbara mål (tillgodose konsumenternas omedelbara behov, öka försäljningen, 
utnyttja ledig anläggningskapacitet osv.); 

 ultimata mål (minskning av produktionskostnader, skapande av varumärkeslojalitet, 
monopolisering av marknaden etc.). 

 
Produktplanering och utveckling har som syfte att uppnå vissa specifika mål, såsom: 

• att möta kundens behov, 

• att definiera styrkor och svagheter i företaget, 

• att möjliggöra en bättre användning av resurserna, 

• att starta produktion på moderna linjer, 

• att gynna företagets överlevnad, 

• att uppnå önskad nivå av företagsvinst, 

• att öka företaget försäljning, 

• att utveckla alternativa planer för att möta eventuella nödsituationer och/eller 
osäkerheter etc. 

 
Med hjälp av produktsplaneringsprocessen, som uppenbarligen är en viktig funktion för alla 
företag och även en kontinuerlig och dynamisk funktion, kan företaget: 

• ersätta föråldrade produkter, 

• upprätthålla och förbättra tillväxttakten, 

• nyttja all anläggningskapacitet 

• använda överskottsmedel, 

• definiera produktlivscykeln, 

• hantera skuldanläggningskapacitet, 

• differentiera risker, 

• uppskatta resurser, 

• säkerställa optimal inventering, 

• förbättra arbetskraftsproduktiviteten, 
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• minimera produktionskostnaderna, 

• minska avfallet på råvaror, 

• maximera försäljningen, 

• förstå kundens behov, 

• uppnå kundnöjdhet, 

• skapa en bättre arbetsmiljö, 

• hantera konkurrens, etc. 

 

 
 
Genom produktplaneringsprocessen kan företaget övertyga potentiella och befintliga kunder 
att bli riktiga kunder som köper företagets produkter. 
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Användbara ansträngningar 
 
För att få mer kunskap om produktplanering föreslår 
vi att du läser följande artiklar online och tittar på 
följande videor på YouTube: 
Artiklar: 
https://www.productplan.com/product-planning/ 
https://tallyfy.com/product-planning/ 
https://www.timecamp.com/blog/2018/03/what-is-product-planning/ 
Videor: 
https://www.youtube.com/watch?v=jV4Mn8DInLU 
https://www.youtube.com/watch?v=fRwRCFB8ikQ 

 
 

VAD ÄR EN KOMMUNIKATIONSPLAN? 
 
Det är viktigt för varje företag att planera och organisera åtgärder som leder leda till att målen 
uppfylls. 
 
Av detta skäl har varje företag behovet av att kommunicera till de möjliga kunderna: 

- allmänna eller normala dagliga nyheter, 
- viktiga eller stora nyheter. 

 
Kommunikation är naturligtvis en av de 
viktigaste uppgifterna som varje företag 
måste ta på allvar, om det vill representera 
sig själva på marknaden på rätt sätt och svara 
på kundernas behov igenom processen att 
förmedla väsentliga nyheter, idéer och 
information. 
 
För att uppnå detta måste företaget utveckla 
en strategi för att leverera information till 
sina målgrupper: denna strategi definieras i 
den så kallade ”kommunikationsplanen”, 
som är ett viktigt verktyg för att säkerställa 
att företaget skickar tydliga och specifika 



 

 

 

70 
 

meddelanden, med mätbara resultat. 
 
Naturligtvis kan det vara tidskrävande att skriva en kommunikationsplan eftersom det under 
denna process är nödvändigt att ta hänsyn till många delar, till exempel hur man kan uppnå 
målen, mäta eller utvärdera resultaten från det åtgärdsprogram som utvecklats av företag. 
Dessa är alla viktiga eftersom hitta det bästa sättet för ett företag, att kommunicera sitt 
budskap till sina målgrupper. 
 
Kommunikationsplanen definierar vem, hur och varför man ska nå någon och det är det 
viktigaste verktyget som används för att framgångsrikt leverera företagets budskap till viktiga 
kundgrupper för att utveckla ömsesidigt gynnsamma relationer. 
 
För att skapa en bra kommunikationsplan är det nödvändigt att: 

 Definiera meddelandet 
Det är nödvändigt att tydligt definiera företagets meddelande, så att det blir enkelt, intressant 
och begripligt för alla kunder (bättre om det realiseras i en kort fras eller mening). 
 

 Analysera målgrupperna 
Det är nödvändigt att identifiera, vilken typ av information kunden behöver, med hänsyn till alla 
publicitetsfaktorer, som kan påverka kundens beslut (demografisk information, personligheter, 
relation, typer av meddelanden, etc.). 
 

 Definiera företagets mål 
Det är nödvändigt att identifiera, vilken typ av svar företaget vill få från de kunder som nås 
genom sitt meddelande. I själva verket är det möjligt för företaget att sätta upp flera mål, 
eftersom vissa kommunikationsplaner är inriktade på att öka medvetenheten, medan andra är 
strukturerade att bestämma en förändring i klienternas tankar eller beteende. 
 

 Identifiera mediekanaler som ska användas 
Det är nödvändigt att planera de olika typerna av mediekanaler som kommer att användas att 
leverera företagets meddelanden. Naturligtvis beror effektiviteten på de valda kanalerna, så 
det är viktigt att hitta de mest effektiva sätten att få meddelandet levererat till målgruppen. 
Detta innebär attt vi möjligen kan använda sociala medier, e-post eller videor, beroende på 
olika mål och målgrupper som ska kontaktas. 
 

 Identifiera sätt att få feedback 
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Det är viktigt att skapa ett system för att emot feedback under kommunikationsprocessen, för 
att säkerställa att företagets meddelande når ut klart över och väsentliga undvika missförstånd. 
 

 Utvärdera kommunikationsresultat 
Det är också viktigt att mäta och utvärdera kommunikationsresultaten och göra nödvändiga 
justeringar om kommunikationsresultaten inte är tillfredsställande. 
 
 

 
 

 
  

Användbara ansträngningar 
 
För att få mer kunskap om hur man utvecklar en 
kommunikationsplan föreslår vi att du läser följande artiklar online 
och tittar på följande videor på YouTube: 

• http://www.wikihow.com/Write-a-Strategic-Communications-Plan 

• http://2012books.lardbucket.org/books/an-introduction-to-
organizational-behavior-v1.0/s12-communication.html 

• https://blog.hubspot.com/marketing/communications-plan 

• https://www.youtube.com/watch?v=DUE2GqpZbpw 

• https://www.youtube.com/watch?v=xPloPURaj-s 
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Övning: 
Kommunikationsplanen är avgörande för varje företag. Föreställ dig nu det företag du vill skapa 
och definiera följande: 

- Lista med målkunder, 

- Mediekanaler som bör användas för att nå dem. 

 

 
 
MARKNADSFÖRING 

 
Definitionen av marknadsföring godkänd 2017 av AMA (American Marketing Association) är att 
”Marknadsföring är aktiviteten, uppsättningen av institutioner och processerna för att skapa, 
kommunicera, leverera och utbyta erbjudanden som har värde för kunder, klienter, partners 
och samhället". 
 
Av den angivna definitionen är det tydligt att marknadsföring är en av de viktigaste delarna för 
företagets utveckling: detta eftersom, även om företagets produkt eller tjänst är mycket genial, 
kommer ingen att köpa den om de inte är medvetna om dess existens. 
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Så det är viktigt att realisera en marknadsföringskampanj för att marknadsföra produkten och 
dess egenskaper med minst dessa fyra verktyg: 

• Annonsering 

• Säljfrämjande åtgärder 

• PR 

• Direktmarknadsföring 

 
I marknadsföring måste du följa regeln om 4P, identifierad 
1960 av Edmund Jerome McCarthy (en berömd amerikansk 
marknadsföringsprofessor och författare): 

 produkt (identifiering, urval och utveckling: av en 
produkt), 

 pris (bestämning av produktens pris), 

 plats (val av distributionskanal för att nå kundens 
plats), 

 planering (utveckling och implementeringen av en marknadsföringsstrategi). 
 
Numera kan en marknadsföringskampanj genomföras på olika sätt som: 

• Internetmarknadsföring 
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• Sökmotoroptimering 

• Marknadsföring i sociala medier 

• Tryckmarknadsföring, 

• Sökmotor-marknadsföring 

• Videomarknadsföring. 
 

 

Övning 1: 
Tänk på ditt varumärke ur 4P:s perspektiv och försök att som producent analysera dess möjliga 
utveckling (på fem minuter). 
 
Övning 2: 
Gör sedan samma sak som i Övning 1, den här gången ur kundens synvinkel, även på fem 
minuter. 
 

Användbara ansträngningar 
 
För att få mer kunskap om utveckling av 
marknadsföringskampanjer föreslår vi att du 
läser 
följa artiklar online och titta på följande videor på YouTube: 
• www.managementstudyguide.com/tools-of-promotion.htm 
• https://www.cyberclick.es/en/marketing 
• https://www.youtube.com/watch?v=pAVSKrw4kK4 
• https://www.youtube.com/watch?v=86XEbCEvO8A 
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Predicting CSD 
Consulting 
6318/08 (Rumänien) 
Författad av: Iulia-Maria Anescu 

KAPITEL 5  
E-företag 
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E-FÖRETAG - ATT VÄXA I NÄTHANDELS ERAN 
 
E-handel, eller online-verksamhet, består av de kommersiella transaktionerna som sker online, 
med hjälp av internet. Begreppet e-handel myntades 1996 och representerar en förkortning för 
elektronisk handel. 
 
E-handeln har blomstrat de senaste två decennierna och denna enorma tillväxt visar inga 
tecken på avmattning. Medan jättar som Amazon, Alibaba, AliExpress och eBay dominerar den 
globala scenen, bevisar existensen av mer än 24 miljoner online-butiker att det finns plats för 
alla i det virtuella utrymmet (Vojinovic, augusti 2019). 
 

 
 
Enligt ny statistik förväntas antalet onlinekunder öka från 1,66 miljarder 2016 till nästan 2 
miljarder år 2019. Cirka 80% av internetanvändarna i USA förväntas göra minst en online-
transaktion under 2019 (Clement, Jul 2017). när det gäller marknadssegmentering föredrar 80% 
av tonåringar och unga vuxna att lära sig om nya produkter via sina smartphones och mer än 60 
% hade utfört mobiltransaktioner (BusinessWire, aug 2018). 
 
Samtidigt som alla kan tjäna på denna växande marknad kan migranter med ett företagande 
tankesätt gynnas mer av e-handel än lokalfödda entreprenörer. Migranter kan ha det lättare att 
starta en online-verksamhet än en traditionell fysisk butik på grund av några egenskaper som 
definierar världen för e-handel: 

• Billigare att installera och driva - De initiala investeringskostnaderna är lägre, 
marknadsföringsstrategierna är billigare och varulager krävs inte. 

• Flexibla öppettider - Perfekt för små familjeägda företag eller för studenter och unga 
yrkesverksamma som vill tjäna en extra inkomst. 

• Stöd från regeringar - Vissa länder erbjuder små bidrag till minoritetsföretagare som 
vågar sig ut i e-handelsutrymmet. 

• Ingen mänsklig kontakt - Det faktum att köpare och säljare inte möts tar bort 
potentialen för diskriminering som annars kan drabba utrikesfödda företagare. 

• Inga gränser - Vem som helst kan köpa vad som helst, var som helst, när som helst, 
oavsett fysisk eller ideologiska avstånd mellan människor. 

 

"I framtiden kan du istället för att köpa bananer i en livsmedelsbutik välja dem från ett träd i 
en virtuell djungel." 

Yasuhiro Fukushima, japansk företagsledare 
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SAKER MAN BÖR GÖRA, OCH SAKER MAN INTE BÖR 
GÖRA 
 
Så hur kan utrikesfödda företagare inte bara lyckas överleva, utan också trivas i den virtuella 
världen för e-handel? Efter att ha utvärderat de senaste trenderna och de viktigaste 
förutsägelserna för framtiden har vi satt upp en lista över saker man BÖR GÖRA och INTE BÖR 
GÖRA som kan göra det möjligt för dig att lyckas navigera i online-affärsutrymmet. 
 

GÖRA - överväga okonventionella branscher 
Historiskt sett har varor och tjänster som kunde "konsumeras" elektroniskt varit de som 
huvudsakligen säljs via onlinekanaler. Denna kategori inkluderar filmer, musik, böcker, 
vetenskapliga artiklar, kurser, webbseminarier, appar och videospel. En annan kategori av 
produkter som passar e-handel består av icke-förgängliga varor. Nyligen har det dock skett en 
betydande ökning av inköpsmönstren online för livsmedel, drycker och andra 
förbrukningsvaror, vilket gör denna kategori till en av de snabbast växande i branschen. År 2018 
hade 30% av internetanvändare köpt mat och dryck online någon gång i deras liv (Nielsen, dec 
2018). 
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GÖRA - investera i appar för online-shopping 
Ett annat förändrat mönster är förändringen från stationära till mobila köp. Med den utbredda 
marknadspenetrationen för mobila enheter har det skett en förändring i konsumenternas 
preferenser när det gäller köp online. Över hela världen ökade smartphones andel av e-
handelstrafiken från 16,2% 2014 till 22,7% 2015, medan andelen stationära datorer minskade 
på grund av denna utveckling och sjönk från 67,2% till 61,5%. Trots att smartphones och mobila 
enheter, såsom surfplattor, inte är lika framgångsrika som stationära datorer när det gäller att 
slutföra en affär, är det meningsfullt att överväga att investera i en väldesignad mobilapp 
(Saleh, nov 2018). 
 

GÖRA - lär känna dina kunder 
Vilket segment av befolkningen riktas dina produkter till? Om ditt produktsortiment 
utvecklades för tonåringar och unga vuxna, de så kallade Gen Z och Millennials, kanske du vill 
välja olika marknadsföringsverktyg än för en äldre kundbas. Gen Z och Millennials spenderar sin 
tid främst på Instagram, Snapchat och Youtube, medan äldre generationer kanske bäst riktas 
via e-post eller Facebook. Kuponger och lojalitetsprogram fungerar också bättre för en äldre 
kundbas. Yngre kunder, förlitar sig däremot starkt på influencers och litar på bloggares och 
Youtubers rekommendationer mer än märkesreklam (Paduszyńska, mar 2019). 
 

INTE GÖRA – lägg till dolda kostnader 
Nyare forskning pekar på det faktum att ungefär en femtedel av alla onlinekunder som aldrig 
slutförde sina mobiltransaktioner gjorde det på grund av de dolda kostnaderna eller på grund 
av brist på tydlighet beträffande kostnadsstrukturen (Baymard Institute, september 2019). För 
att göra saken värre, om kunderna känner sig felaktig behandlade eller manipulerade på något 
sätt, kommer de potentiella kostnaderna för ditt företag att vara mycket högre än de förlorade 
mobiltransaktionerna. I en värld som domineras av bloggare och influencers är företags 
renommévärde av största vikt. Och det är ännu viktigare för e-företag, där elementet av 
mänsklig kontakt saknas. Cirka 90% av kunderna påverkas av positiva recensioner online. 
medan 86% påverkas av negativa (Dimensional Research, apr 2013). 
 

INTE GÖRA - räkna med höga konverteringspriser 
I likhet med en konventionell shoppingupplevelse kommer de flesta potentiella kunder helt 
enkelt att kolla runt i din webbutik. Till skillnad från riktig shopping är det emellertid mycket 
lättare att lägga till varor i kundvagnen i den virtuella miljön och också lättare att överge den. 
Alternativet att skapa ett konto ökar bekvämligheten för att ladda en kundvagn som kunden 
kanske eller kanske inte kommer tillbaka till senare. Entreprenörer kan minska övergivna 
kundvagnar genom att effektivisera utcheckningsförfarandena, ta bort dolda kostnader eller 
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eventuella missförstånd och uppföljning med kunder inom några timmar efter att de lämnat 
butiken. En övergiven kundvagn ska ses som en ny försäljningsmöjlighet istället för en förlust 
(Smith, mar 2015). 
 

INTE GÖRA - köpa in stora lager 
När du kämpar för att starta en e-handel, är det sista du behöver att lägga till de initiala sänkta 
kostnaderna för stora lager. Även om det är särskilt problematiskt om du har att göra med 
förgängliga varor, kan lagerkostnader utgöra en onödig börda för alla nyföretagare. Det finns 
tre huvudalternativ för e-företagare som vill undvika lager helt och hållet. Nedan har du en 
översikt över deras specifika fördelar och nackdelar. Vilket alternativ du väljer beror på 
verksamhetens art, din riskprofil och startkapital. 
 
Dropshiping ses som det säkraste alternativet och kan vara en bra utgångspunkt för någon med 
nedsatt aptit för risk eller med begränsad tillgång till investeringsfonder. Att utveckla en e-
verksamhet baserad på dropshiping blir allt svårare. Om du för ett decennium sedan skulle 
kunnat tävla med Amazons priser, har de nu flera års försprång. En kombination av drop shiping 
och tredjepartslogistik (3PL) eller uppfyllande av Amazon (FBA) fungerar bättre när det gäller 
riskdiversificering, marknadstillväxt och kundtillväxt. 
 

 Dropshipping Amazon Tredjepartslogistik 

HUR? 

• Kunder gör 
beställningar på din 
webbplats: 

• Få pengar från kunder 

• Beställ hos 
distributören till 
avtalat grossistpris 

• Distributör skickar 
order till kund med ditt 
varumärke 

• Skicka produkter till 
Amazons lager 

• Lista produkter på 
Amazons 
marknadsplats 

• Kunder gör 
beställningar på 
Amazon 

• Amazon hanterar 
lager, uppfyllande, 
kundstöd 

• Betala Amazon en 
avgift baserad på 
försäljning och 
orderuppfyllelse 

• Skicka produkter till 
3PL-leverantören 

• Kunder gör 
beställningar på din 
webbplats 

• Webbplatsen skickar 
beställningen till 3PL 

• 3PL levererar 
beställningen till 
kunden 

• Betala 3PL en 
månadsavgift plus en 
avgift per beställning 
för fullgörandet 
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Fördelar 

• Du behöver inte lagra 
inventering eller skicka 
beställningar själv 

• Låga 
uppstartskostnader - 
Inga förkostnader för 
lager, allt du behöver 
är en webbplats: 

• Låg affärsrisk - På 
grund av låga 
kostnader 

• Du behöver inte lagra 
inventering eller 
skicka beställningar 
själv 

• Bekvämlighet - När 
produkter har 
skickats behöver du 
inte göra något annat 

• Marknadstäckning - 
Generera försäljning 
direkt 

• Du behöver inte 
lagra inventering 
eller skicka 
beställningar själv 

• Full kontroll över 
kundflödet 

• Flexibilitet vid 
annonsering - 
Marginalerna är 
vanligtvis 50 % 
eller högre 

Nackdelar 

• Låga marginaler - 
Marginalerna är 
vanligtvis mycket låga 
(10-30 %) 

• Svår 
kundhanteringshanter
ing - Du har ingen 
kontroll över 
orderuppfyllelsen 

• Begränsade alternativ 
för reklam på grund av 
låga marginaler 

• Hög konkurrens - 
Andra butiker kommer 
att sälja samma 
produkter 

• Brist på bekvämlighet 
- Ansvar för trafik, 
kundsupport, etc. 

• Låga vinster - Amazon 
får en stor del av 
försäljningen (15 % av 
försäljningen + 10-15 % 
per uppfyllande) 

• Köp produkter på 
förhand - Betala nu, 
tjäna senare 

• Behov av att hålla höga 
marginaler - Importera 
från utlandet eller 
sänka kostnaderna 
någon annanstans 

• Spela enligt Amazon-
regler - Amazon kan 
stänga ute dig när som 
helst, 

• Ingen 
varumärkesigenkännin
g – Du kan betala 
Amazon för att ta bort 
dess varumärke 

• Köp produkter på 
förhand - Betala 
nu, tjäna senare 

• Brist på 
bekvämlighet - 
Ansvar för trafik, 
kundsupport, etc. 

• Högre affärsrisk än 
de andra 
alternativen 

 
Om du driver en liten butik och skapa en igenkännlig varumärkesidentitet är viktigt för dig, kan 
du välja en oberoende 3PL-leverantör för en högre grad av flexibilitet och anpassning. Om du 
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överväger att leverera dina produkter internationellt kan en 3PL dessutom ge bättre täcknings- 
och prissättningsalternativ. 
 
Om du å andra sidan vill växa din marknadsandel snabbt och dina produkter huvudsakligen är 
generiska eller om du är återförsäljare, kan Amazon och andra stora marknadsplatser, som 
eBay, AliExpress eller Alibaba vara ett bättre alternativ (Chou, jan 2016 ). 
 

 

VIKTIGA RESULTATINDIKATORER (KPI) 
 
Viktiga resultatindikatorer - eller helt KPI:er - är de företagsmetriker som är värda att spåra 
eftersom de gör det möjligt för företagare att få värdefull insikt och tydlighet och därmed fatta 
bättre och mer informerade affärsbeslut. I ett hav av värdelös data är KPI en fyr som hjälper 
företagare att nå säkerhet. 
 

 
 
En väl utformad KPI är en som ger meningsfull information om ett företags resultat och som 
sådan borde helst uppfylla alla nedanstående kriterier: 

• Effektfull - KPI:er är mest värdefulla om de påverkar företagets slutresultat, 

• Exakt - relevant information ska mätas exakt, mätvärdena ska vara väl definierade och 
enkla att beräkna, 

"De flesta företag är datarika, men informationsfattiga." 
Avinash Kaushik, specialist för digital marknadsföring 
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• Aktuell - de uppmätta uppgifterna ska vara relevant till den önskade tidsramen, och 
realtidsinformation är att föredra framför gammal data, såvida inte trender beräknas, 

• Handlingsbar - KPI: er är användbara endast om informationen som kan lämnas kan 
förvandlas till faktiska affärsplaner och strategier. 

 
Enligt Oberlo, en populär app för dropship som värd av Shopify, ses följande: sex KPI:er som 
avgörande för att övervaka en framgångsrik utveckling av en online-verksamhet (Law, aug. 
2018). 
 

1, Frekvens för hur ofta kunden överger kundvagnen 
Uppskattningsvis 70 % av alla potentiella kunder överger sina kundvagnar i stället för att gå 
vidare till kassan. Från beslutsamhet till brist på tydlighet om kostnadsstrukturen, till höga 
fraktkostnader eller tekniska problem, finns det många skäl till detta. (Baymard Institute, 
september 2019). 
 

 
 
Oavsett orsaken till de okonverterade kundvagnarna, är det viktigt att spåra 
uppgivningsgraden och säkerställa att ditt företags resultat faller i linje med 
branschgenomsnittet. Som en uppföljningstrategi kanske du vill överväga att skicka en 
påminnelse till dina kunder, antingen med produkterna från de övergivna vagnarna eller 
förslag på liknande varor. 
 

Konverteringsfrekvens 
Den här mätningen mäter antalet gånger en kund har fattat "rätt beslut" när han surfar i din 
onlinebutik. Det är upp till dig att definiera vad det beslutet kommer att vara: prenumeration 
på nyhetsbrev, tillägg till önskelistan eller genomförande av en online-transaktion. Om din 
webbplats genererar mycket trafik, men har en låg konverteringsfrekvens, kanske du vill 
identifiera, vad det är som förhindrar kunder från att vidta önskad åtgärd. 
 

 
 
Enligt den senaste statistiken var den globala konverteringsfrekvensen för onlineshoppare 
2,7%, i början av 2019, en 3,2% sänkning under det sista kvartalet 2018. Detta innebär att utav 
100 besökare online så köper bara två eller tre en produkt (Clement, augusti 2019). Även om 

1 - (Inköp ÷ kundvagnar) x 100 
 

(Konvertering ÷ Besökare) x 100 
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detta vid första anblicken verkar bestörtande, kan en riktad marknadsföringskampanj hjälpa 
till att optimera konverteringsgraden. 
 

3, Kundförvärvskostnad 
Att veta hur mycket pengar som måste investeras för att få en ny kund är avgörande för att 
utveckla dina företagsmetriker. Mer kapital som avleds till marknadsföringsinsatser kommer 
nästan alltid att översätta till en växande kundbas; men om kostnaden för att lägga till nya 
kunder är större än de marginella intäkterna som kunden medför, är det bättre att spara dina 
pengar. 
 

 
 
Genom att känna till genomsnittliga kundförvärvskostnaden kan du inte bara utarbeta en mer 
realistisk marknadsföringsbudget, utan också identifiera, möjliga kostnadsbesparande 
möjligheter. 
 

4, Genomsnittligt ordervärde 
Enkelt uttryckt är det genomsnittliga ordervärdet hur mycket pengar kunder är beredda att 
spendera i genomsnitt på en online-beställning. Att öka detta genomsnitt är ett av de enklaste 
sätten att öka vinsten. Adobe uppskattade att upp till 40% av onlineintäkterna kom från 8% av 
kunderna i USA 2012 (Adobe Systems, september 2012). Dessa är dina återvändande kunder, 
och upprepande köpare. 
 

 
 
Redan 2006 avslöjade Amazons VD att ungefär 35% av deras intäkter kom från korsförsäljning 
och uppsäljningsinsatser, vilket indikerar att kunderna är villiga att återvända till butiken för 
att köpa från dig igen, om du vet hur de ska behålla dem (Predictable Profits, May 2014). 
 

5, Kundens livslängd 
Detta är en komplex metrik som syftar till att mäta i vilken utsträckning kunder bidrar till 
nettovinsten under ett år. Även om det inte nödvändigtvis är den mest exakta KPI:n, är den 
ändå en av viktigt användbar statistik för ägare av e-företag. Att beräkna hur mycket varje 
kund bidrar till ditt företag hjälper dig att bestämma avkastningen på investeringar för nya 
kundtillägg och gör att du kan uppskatta hur framgångsrik du är när det gäller att behålla 
befintliga kunder. 

Pengar som spenderas på nya kunder ÷ kunder förvärvade 
 

Total intäkterna ÷ Antal order 
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Innan kan du börja uppskatta kundens livslängdsvärde måste tre andra KPI:er beräknas först: 
(1) Genomsnittligt ordervärde, (2) genomsnittligt antal inköp som gjorts av en kund och (3) 
genomsnittlig kundbehållningstid. En viktig aspekt att notera är att denna KPI kommer att vara 
mer användbar för erfarna företagare än för nya företagare. För att beräkna några tillförlitliga 
medelvärden måste du ha en databas som sträcker sig över minst ett par år. 
 

6, Bruttovinstmarginal 
Till sist, men definitivt inte minst, är denna välkända KPI förmodligen den viktigaste metriken 
att spåra för alla företag, vare sig det är online eller offline. I slutändan, om du inte går med 
vinst, är det svårt att motivera företagets existens. Bruttovinstmarginalen låter dig veta exakt 
hur mycket pengar du tjänar genom att visa ditt nettoresultat i procent av de totala 
intäkterna. 
 

 
 

(Genomsnittligt ordervärde) x (Genomsnittligt antal gånger en kund köper per år) x 
(Genomsnittligt kundbehåll i månader eller år) 

 

(Intäkt - Kostnad för sålda varor) ÷ Intäkter x 100 
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Enligt en marknadsundersökningsstudie 2014 som genomfördes på mer än 4,000 e-företag, 
var den genomsnittliga bruttomarginalen för småföretag, som tjänade upp till 10,000 USD, 
cirka 30 % (Marketing Sherpa, februari 2014). 
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STARTUP & LANSERINGS CHECKLISTA 
 

Inledande affärsplan 
• Bestäm en e-affärsmodell, 
• Studera ekonomiska ekvationer och relevanta KPI:er, 
• Gör en första affärsplan, 
• Välj ditt lanseringsdatum, 
• Brainstorma produktnischidéer. 

 

Starta företaget 
• Välj företagsnamn (kan skilja sig från ditt varumärke), 
• Starta ett aktiebolag (LLC) eller ett småföretag (S-Corp), 
• Hämta ut  en lokal affärslicens, 
• Öppna ett småföretags bankkonto, 
• Få skatte-ID/arbetsgivaridentifieringsnummer. 

 

Lokalisera varumärkesprodukter 
• Hitta 15-20 kvalificerade leverantörer, 
• Skapa produktprover, 
• Jämför leverantörskostnader med Amazon-priser, 
• Förhandla mot målkostnader, 
• Slutföra budget- och inkomstmodeller. 

 

Varumärkesmarknadsföring 
• Identifiera direkta och indirekta konkurrenter, 
• Slutför den konkurrenskraftiga varumärkesanalysen 
• Identifiera målgrupp och Facebook-personligheter, 
• Utarbeta din varumärkesstilguide och viktiga varumärkesmeddelanden, 
• Köp ett domännamn som enkelt kan marknadsföras, 
• Skapa sociala profiler för ditt varumärke, 
• Skapa logotyp och företagsfärger, 
• Ta originalproduktfoton och stockbilder, 
• Fyll i prissättnings- och erbjudanden-mallen. 
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Lanseringsinnehåll 
• Hitta 100-200 produkt- och personbaserade nyckelord, 
• Slutför guide för varumärkesstil och viktiga varumärkesmeddelanden 
• Planera ditt lanseringsinnehåll, 
• Skapa ditt lanseringsinnehåll. 

 

Struktur för websida 
• Välj en publiceringsplattform (t.ex. BigCommerce, Shopify, Drupal, WordPress, Wix, 

etc.), 
• Välj ett webbhotell (t.ex. Siteground, Bluehost, WPX, etc.), 
• Lägg till ett SSL-certifikat (digitalt certifikat) och aktivera HTTPS, 
• Anpassa tema och plugins (t.ex. Google Analytics E-handel, SEO, Facebook Pixel, etc.), 
• Anpassa hemsidan och lägg till sidor (t.ex. Om, Allmänna villkor, Sekretess, Frakt- och 

returpolicy, FAQ, etc.), 
• Skapa kategorisidor och lägg till produktsidor (dvs. beskrivningar, prissättning, vikt 

osv.), 
• Lägg till kontaktformulär/support/chatt, 
• Lägg till köparens reseinnehåll, 
• Radera alla kvarvarande oanvända mallsidor, 
• Ställ in PayPal-affärskonto och betalningsportaler, 
• Ställ in WooCommerce om du använder WordPress eller ett liknande plugin-program 

för e-handel, 
• Ställ in leverans- och beställningsmetoder, 
• Skapa erbjudande försäljningstratt (t.ex. WooFunnels eller Cartflow), 
• Testa betalningsgrindarna på butik och trattar, 
• Överväg att ansöka till Amazon Associate programmet. 

 

Email Marketing Automation 
• Automation via e-postmarknadsföring (t.ex. Conversio), 
• Välj programvara (Opt-in Monster, Privy), 
• välkomstautomation, 
• Förköpserbjudanden, 
• E-postautomation för övergiven kundvagn, 
• Automatiserad inköpsmail, 
• Ny-kund e-postautomation, 
• Upprepande-kund e-postautomation 
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• Vinn-tillbaka e-postautomation. 
 

Inledande webbplatslansering 
• Köp annonser för 50-100 sek dag, 
• Lansera produktgenomgångskampanj för bloggar, 
• Skapa, starta och marknadsför din innehållskampanj, 
• Börja en innehållslänkandekampanj, 
• Starta gästbokningskampanj. 

 

Pågående marknadsföring 
• Bestäm kostnad per lead, 
• Bestäm kostnad per förvärv, 
• Välj nischreklamtyp, 
• Skapa, starta och marknadsför din innehållskampanj. 

 
 

  



 

 

 

89 
 

REFERENSER 
 

1. Adobe Systems, Sep 2012. The ROI from Marketing to Existing Online Customers. [Online] 
Available at: 
http://success.adobe.com/assets/en/downloads/whitepaper/13926.digital_index_loyal_sh
oppers_report.pdf, [Accessed 17 Sep 2019]; 
 

2. Baymard Institute, Sep 2019. 41 Cart Abandonment Rate Statistics. [Online], Available at: 
https://baymard.com/lists/cart-abandonment-rate, [Accessed 13 Sep 2019]; 

 
3. BusinessWire, Aug 2018. New Research from ViSenze Finds 62 Percent of Generation Z and 

Millennial Consumers Want Visual Search Capabilities, More Than Any Other New 
Technology. [Online], Available at: 
www.businesswire.com/news/home/20180829005092/en/New-Research-ViSenze-Finds-
62-Percent-Generation, [Accessed 13 Sep 2019]; 
 

4. Chou, S., Jan 2016. 3 Ways to Sell Products Online Without Inventory, Shipping or 
Fulfillment. [Online], Available at: https://mywifequitherjob.com/3-ways-to-sell-products-
online-without-inventory, [Accessed 16 Sep 2019]; 

 
5. Clement, J., Aug 2019. Conversion rate of online shoppers worldwide, Worldwide: 

Statistica; 
 

6. Clement, J., Jul 2017. Global number of digital buyers 2014-2021, Worldwide: Statistica; 
 
7. Dimensional Research, Apr 2013. The impact of customer service on customer lifetime 

value. [Online], Available at: www.zendesk.com/resources/customer-service-and-lifetime-
customer-value, [Accessed 16 Sep 2019]; 

 
8. Law, T., Aug 2018. 6 Crucial Ecommerce Key Performance Indicators (KPIs) to Track. 

[Online], Available at: www.oberlo.com/blog/key-performance-indicators-kpis, [Accessed 
13 Sep 2019]; 

 
9. MarketingSherpa, Feb 2014. The MarketingSherpa E-commerce Benchmark Study. 

[Online], Available at: www.marketingsherpa.com/offers/2014-ecommerce-marketing, 
[Accessed 18 Sep 2019]; 

 
10. Nielsen, Dec 2018. Total Consumer Report, United States: The Nielsen Company; 



 

 

 

90 
 

 
11. Paduszyńska, J., Mar 2019. How to reach Generations X, Y and Z: marketing tips. [Online], 

Available at: https://blog.salesmanago.com/digital-marketing/how-to-reach-generations-
x-y-and-z-marketing-tips, [Accessed 13 Sep 2019]; 

 
12. Predictable Profits, May 2014. What Amazon Can Teach You About Cross-Selling. [Online], 

Available at: https://predictableprofits.com/amazon-can-teach-cross-selling, [Accessed 18 
Sep 2019]; 

 
13. Saleh, K., Nov 2018. The Average Website Conversion Rate by Industry. [Online], Available 

at: www.invespcro.com/blog/the-average-website-conversion-rate-by-industry, [Accessed 
11 Sep 2019]; 

 
14. Smith, C., Mar 2015. Shopping cart abandonment: online retailers' biggest headache is 

actually a huge opportunity. [Online], Available at: www.businessinsider.com/heres-how-
retailers-can-reduce-shopping-cart-abandonment-and-recoup-billions-of-dollars-in-lost-
sales-2014-4, [Accessed 16 Sep 2019]; 

 
15. Vojinovic, I., Aug 2019. SmallBizGenius. [Online], Available at: www.smallbizgenius.net/by-

the-numbers/ecommerce-statistics, [Accessed 11 September 2019]. 
  



 

 

 

91 
 

  

 

 

 

 

  KAPITEL 6 
Kundtjänst 

Kırşehir Valiliği - 
Governorship of 
Kırşehir (Turkiet) 



 

 

 

92 
 

KUNDSERVICE - VAD ÄR DET? 
 
När ordet kundservice kommer i åtanke betyder det uppenbarligen att betjäna kunderna. 
Många företag är benägna att förbättra kundupplevelsen och för detta syftet vidtar de 
nödvändiga åtgärder för sin kundtjänst. Kundtjänster har funnits länge och när världen blir mer 
öppen för nyare möjligheter relaterade till innovation är det absolut nödvändigt att 
kundtjänsterna förbättras på ett eller annat sätt. God kundtjänst kan definieras som konsten att 
ge stöd och vägledning av hög kvalitet, och se till att kundens krav uppfylls. Kunderna är 
gruppen som kontrollerar framgången för alla företag och de kan till och med betraktas som 
ryggraden i företaget. Kundtjänst är kopplat till att utveckla starka band med långsiktiga kunder, 
så att företagstillväxten kan stimuleras ordentligt (McKinney, 2017). 
 
 

 
 
 

KARAKTERISTIK FÖR UTMÄRKT KUNDKUNDSERVICE 
 
Bra kundkundservice kan definieras av arbetet i kundkundserviceteamet. Resultat och 
arbetsetik kan ökas via bra kundkundservice eftersom kunden kommer att vara nöjd även vid 
en lågkonjunktur (Venpeere, 2019). De viktiga egenskaperna för god kundkundservice beskrivs 
nedan: 
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• Snabba svar: 
Tidshantering är viktigt och om kundservice och löften hålls 
enligt tidslinjen kan god kundkundservice förväntas utan 
tvekan. Vad du än försöker kommunicera till kunderna 
måste göras i tid för att undvika felkommunikation. 
(Venpeere, 2019) 
 
 

• Mjuk attityd: 
En artig natur är alltid nyckeln till att locka 
kunder till företaget och det är anledningen till 
att mycket framgångsrika tjänsteleverantörer 
har kunnat upprätthålla sina standarder trots 
vissa kritiska steg som deras företag har gått 
igenom. En artig och mjuk attityd gentemot 
kunderna kommer att säkerställa deras 
förtroende för företagets och därmed visa sig 
vara effektivt för företagets framtid. 
(Venpeere, 2019) 
 

• Professionalism 
Professionalism är alltid nyckeln till god kundkundservice eftersom den huvudsakligen styr hur 
svaret registreras av slutanvändarna. En professionell kundkundservicegrupp ser till att 
informella samtal undviks. (Venpeere, 2019) 
 

• Anpassning 
Att hålla det personligt kan också hålla kundernas engagemang och att benämna kunden med 
deras förnamn kan vara ett bra tecken på lojalitet snarare än att bara använda titlar. Intresse 
utvecklas hos kunden att fortsätta nyttja företagets tjänster på grund av nivån av lojalitet och 
engagemang som visas för dem. (Venpeere, 2019) 
 
Fallstudie 
Coca Cola och Adobe är kända för bra kundservice, men är det verkligen tillräckligt bra? Vilka är 
punkterna där de kan arbeta med lite mer? 
 
 

REGLER FÖR GOD KUNDSERVICE 
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För att upprätthålla god kundservice måste arbetsgivaren kunna hantera sitt 
kundkundserviceteam på rätt sätt, och det finns vissa regler som måste informeras till teamet. 
Det här är reglerna som ska följas efter att du har uprättat erbjudandebrevet till 
kundkundserviceteamet. Om reglerna följs korrekt kan bättre resultaten uppnås som ett 
resultaten av denna disciplinerade strategi (Ward, 2019). Några av dessa regler är: 

 Träna din personal att kunna hanterar situationer utan att tappa lugnet och hålla 
huvudet kallt när det gäller att hantera kunder som ibland kan vara mindre enkla att 
hantera. 

 Teamet måste veta att ärlighet i löften inte kan ignoreras och de löften som lämnas 
måste realistiska. 

 Att vara hjälpsam är viktigt, hjälpande händer kan skapa lojalitet och kan upprätta en 
koppling mellan kunderna och serviceteamet. 

 Klagomål är alltid där på ett eller annat sätt, det beror på teamet hur de hanterar dem. 
Klagomål måste hanteras så snabbt som möjligt eftersom det engagerar kundens 
förtroende för företagets. 

 Återigen är snabba svar på telefonsamtal också viktiga för att undvika att irritera 
kunderna. 

 Lyssna på kunderna och svara dem så artigt som möjligt. Kundernas feedback är 
viktigast, därför är det viktigt att lyssna. 

 Erbjudanden finns för att locka kunder, och att skapa nya erbjudanden till kunder kan 
hjälpa till att bibehålla kundens intresse för företaget. 

 Att gå den extra 
milen kan vara 
fruktbart när det 
gäller 
kundhantering och 
ärlighet i 
arbetsmiljön kan ge 
gynnsamma 
kommunikationsres
ultat för företaget 
och de anställda. 
(Ward, 2019). 
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EXEMPEL PÅ GOD KUNDSERVICE 
 
Det finns ett stort antal bra exempel på kundservice över hela världen. Det finns företag som 
har nått större höjder bara på grund av att deras kundtjänst är mycket bättre än andra företag. 
Konkurrenskraftiga mål kan uppnås genom att ha en bättre kommunikation med 
slutanvändaren. Det finns många exempel på företag som tillhandahåller utmärkt kundservice, 
och ett sådant exempel är Ritz-Carlton Hotel. (Bernazzani, 2019) Historierna om detta hotells 
kundservice är så otroliga att några av dem till och med har skrivits om i böcker. 
 
Ett sådant exempel som citeras är ett av John DiJulius, som en gång bestämde sig för att bo på 
Ritz-Carlton-hotellet och var så nöjd att han kände att han behövde berätta historien om sin 
vistelse. John tillbringade lite tid på hotellet och när han checkade ut lämnade han omedvetet 
sin bärbara laddare i sitt rum. När han insåg detta kände företaget ett behov av att lösa 
situationen, så nästa dag efter att John återvände till sitt kontor fick han ett paket från Ritz-
Carlton Sarasota, innehållande laddaren som han hade glömt på hotellet. John blev förvånad 
över hur effektivt hotellet hade hanterat det och de bibehöll sitt rykte för god kundservice. 
Paketet innehöll också ett brev från den ansvariga för avdelningen för förhindrande av 
förluster, som innehöll några artiga ord till John. Brevet löd: 
 

 
Bortsett från denna anekdot är hotellet känt för att tillåta en anställd att spendera upp till 2000 
$ dagligen för att säkerställa kundens komfort och att tillfredsställa kundernas behov. 
 
När kunder skickar ett e-postmeddelande, förväntar de sig ett svar. Det indikerar att du 
uppskattar dem som klienter och bryr dig om deras behov. Som belöning organiserar Zappos 
besök på deras huvudkontor för att ge sina lojala fans en inblick i vad som händer hos dem. 
(Kaemingk, 2019) 
 
Då och då är det klokare att förutse potentiella problem innan de blir ett riktigt problem och 
låta klienterna inse att du gör ditt bästa för att försöka hålla allt under kontroll. Många kunder 
inser att innovation inte fungerar 100 % av gångerna och uppskattar när du ber om ursäkt för 
att du begick ett misstag. En sådan situation hände när Adobe hade en kris i sina 
mjukvarufaciliteter och såg till att skicka ut en tweet innan några klagomål kom in. (Kaemingk, 
2019). 
 
 

"Herr. DiJulius, jag ville se till att ni fick det här direkt. Jag är säker på att du behöver den, 
och för säkerhets skull, skickar jag med en extra laddare till din bärbara dator. ” 
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Liknande exempel har sett av kända företag och företag, som inkluderar: 

• Basecamp, 

• Wistia, 

• Warby Parker, 

• Glossier, 

• Whirlaway sport, 

• Lyft, 

• Lego (Bernazzani, 2019). 
 
 

VAR KAN VI SE GOD KUNDSERVICE NU FÖR TIDEN? 
 
Det finns många platser där vi kan se bra kundkundservice idag. Detta observeras mycket på 
hotell och restauranger För att de är kärnan i tjänsten. I femstjärniga restauranger, även om 
mat och porslin bara kostar cirka 50 $, är vi samarbetsvilliga att betala 150 $ för upplevelsen. 
Vinsten och den inneboende framgången beror främst på den utmärkta kundservicen. En 
obefläckad ren och väl utformad miljö, plus fullständig uppmärksamhet av artig personal skapar 
god kundservice. (ukessays, 2017). 
 
Vissa butiker och detaljhandlare erbjuder också mycket bra kundservice. Walmart och 
Carrefour är några exempel kända för att locka mycket kunder på grund av deras 
ansträngningar i detta avseende. Att öka dina företagsmetriker kräver mycket uppmärksamhet 
för ditt kundserviceteam, därför har Walmart nu butiker i 27 olika länder i världen och på alla 
kontinenter, med undantag för Australien (ukessays, 2017). 
 
Fallstudie 
Kundservice erbjuds runtom i världen inom olika avdelningar, hur har callcenters visat sig vara 
ett nav för kundservicestandarden? 
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FORSKNING OM KUNDSERVICE 
 
Kundservice ger bättre resultaten för företaget och diskussioner och samtal har visat att bättre 
kundservice har ökat företagets övergripande verksamhet. Flera undersökningar har visat att 
bättre kundservice leder till bättre utsikter för företagets ekonomiska tillstånd. En sådan 
undersökning genomfördes av Oracle under 2011, som var fokuserad på den amerikanska 
marknaden. Undersökningen visade att 86% av amerikanska kunder skulle vara villiga att betala 
mer för bättre kundservice (Patel, 2019). 
 

 
 

Detta visar påverkan av god kundservice på kunderna. Bättre vinster, och tillväxtmöjligheterna 
kan erhållas med hjälp av dessa steg mot bättre kundservice. Bara några ändringar här och där i 
kundserviceplanen, och kunder kommer att vara mer villiga att betala dig mer pengar om du 
kan uppfylla deras krav effektivt. 
 
Liknande resultaten hittades från American Express, som genomförde en undersökning av en 
kontrollgrupp i Amerika, och fick liknande resultaten som de som visades i Oracle's 
undersökning (Patel, 2019). Den visade att cirka 70% av amerikanerna är villiga att betala upp 
till 13% mer än det ursprungliga priset för varorna till företag som erbjuder bättre kundservice. 
Detta bevisar att kundservice i sig själva kan driva ett företags framtid i rätt riktning, eftersom 
människor i allmänhet är villiga att betala för kundservice mer än det faktiska priset för 
produkten. Företag som har expanderat globalt har gjort det på grund av deras bättre 
kundstöd. Företag som Jaguar, Mercedes, BMW och Mitsubishi har visat hur viktigt det är att ge 
kunderna den komfort de behöver. 
 
Ytterligare undersökningar har visat att för varje nöjd kund överförs informationen till nio olika 
personer och företagets publicitet och deras produkt kommer att ökas i en positiv riktning 
(Venpeere, 2019). Men det finns en mörk sida också, för varje olycklig kund berättar denna i 
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genomsnitt för sexton personer om den upplevelse han/hon hade med kundsupporten. Så det 
är mycket viktigt att tillfredsställa kunderna och lika viktigt att hålla kunderna engagerade. Att 
vara öppen för kritik från kunderna och tillgodose deras klagomål kommer utan tvekan att öka 
företagets möjligheter att bli en större organisation. Slutanvändarens upplevelse är mycket 
viktig eftersom det är ett stort pris att ha sexton missnöjda människor för ett enda misstag. 
 
Kunders nöjdhet kan åstadkommas genom att använda bättre och fruktbar kundservice. En 
undersökning genomfördes online av Neil Patel som ställde frågan: "Är kundens nöjdhet viktig 
eftersom generera intäkterna för företaget?" Resultaten visade i vilken grad kundnöjdhet är 
viktig eftersom det generera intäkterna för företaget, och slutsatsen är att kundnöjdhet måste 
prioriteras, om en välmående och ljus framtid ska förväntas. Detta beror på att en nöjd kund 
alltid kommer att återvända till företaget på grund av den utmärkta behandlingen han fick 
under sin senaste erfarenhet hos företaget (Patel, 2019). Detta gör det möjligt för företaget att 
upprätthålla sina band med kunden och kunden kommer då rekommendera företaget till sina 
bekanta, på grund av den utmärkta erfarenheten han har haft. På detta sätt kommer företaget 
att gynnas ännu mer och kedjan för framgång och tillväxt kommer att fortsätta att utvecklas 
och bli starkare i framtiden. 
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I allmänhet är alla medvetna om att det är svårt att arbeta med att tillämpa bästa metoder för 
kundvård och bygga en solid kultur kring dem, men det bör göras. Om du verkligen vill sticka ut 
- och få fler order än din konkurrens och att hålla lojala kunder på din sida - måste du lägga 
klientupplevelsen framför allt annat. Få dina kunder att älska din produkt genom att bevisa att 
du alltid kommer att placera dem först. Alla där ute försöker ge bra kundservice. Gör din 
exceptionell, så ser du fördelarna snart nog. 
 
Under 2018, genomförde Digital Trends en onlineundersökning och ställde allmänheten frågor 
om deras intressen för olika verksamheter inför det nya året. Det var massor av stora namn 
som fanns på listan men kommunikationsresultaten visade en annan historia (Patel, 2019). 
 

 
 

Så kundupplevelse toppade listan, främst på grund av att kundservicebranschen har gett mer 
intäkter till företag snarare än till branschen som helhet. Ett bra ramverk för kundservice 
kommer att ge dig bättre kommunikationsresultat och folket har nu insett detta. Mer än 
innehållsannonsering, mer än mobil, mer än personifiering och mer än socialt. Kundupplevelse - 
och uppfyllande - slog ut några överväldigande kandidater. Organisationer kommer framöver 
att koncentrera sig på konsumentlojalitet och erfarenhet, och köpare söker effektivt efter de 
varumärken som levererar denna garanti. 
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KUNDSERVICEPROBLEM I EUROPEISKA LÄNDER 
 

Italien 
Italien är en av de mer väletablerade ekonomierna i Europa och även om det fortsätter att växa 
finns det vissa problem som migranters från andra länder står inför. Air Italy har fått mycket 
kritik angående deras hantering av bagage och andra frågor relaterade till flygtid och personal. 
Ett sådant exempel citerades på webbplatsen Trip Advisor, där ett fall med en migrant som 
bestämde sig att resa via Air Italy hade en fruktansvärd upplevelse med hur flygbolaget 
hanterade hans bagage. Han nämnde att flygningen gick bra tills han hade problem med att 
hitta sitt bagage som kontrollerades innan han hade gått ombord. Passageraren var tvungen att 
vänta länge tills han äntligen fick höra att hans väska på något sätt hade tappats bort av 
tjänstemännen. Samtidigt upptäckte han att flera andra mötte samma problem och även om 
ett online-incheckningssystem erbjöds av JFK-MXP svarade talesmannen inte på ett bra sätt och 
uppförde sig på ett oförskämt sätt. Sammantaget var det en dålig upplevelse för kunden 
eftersom hans bagage förlorades, och han fick gå igenom en hektisk vecka under sin affärsresa, 
utan alla sina formella kostymer som fanns i resväskan (M, 2018). 
 

Turkiet 
Turkiet har haft problem med att upprätthålla goda kundservicetstandard på grund av att en 
enorm mängd flyktingar från Syrien har kommit till i Turkiet. Det krigsdrabbade området fick 
stöd av president Erdogan genom att tillåta flyktingar att bosätta sig i Turkiet. Beslutet hade 
stor inverkan, eftersom intaget av invandrare ökade så snabbt, vilket gjorde att infrastrukturen 
inte han med. Därför kämpar Turkiet just nu med att hantera sina gränser. De har ökat 
striktheten i sin visumspolicy och invandrare måste gå igenom en rad rättsliga krav innan de får 
tillstånd att besöka Turkiet. 
 

Sverige och Danmark: 
Sverige och Danmark ingår i Schengenområdet i Europeiska unionen. Invandring till dessa 
länder har varit tufft för visuminnehavare utanför Schengen på grund av många fall av flyktingar 
som försöker smyga in, vilket har lett till att deras regeringar inför strikta visumkrav. Detta 
hände i många EU-länder då mängden flyktingar började stiga i riskfylld takt. Följaktligen är 
kundservice för migranter inte alltid tillräckligt bra. Men även fast de kämpar med 
effektiviteten lyckas de fortfarande vara effektiva medlemmar i gruppen av länder som 
tillhandahåller bättre kundservice. 
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Brist på förtroende och språkbarriärer har orsakat problem för invandrare som är villiga att 
flytta till dessa länder, vilket har lett till att vissa länder får mycket kritik om deras kundservice. 
På en viss nivå är det inte riktigt deras fel att sådana begränsningar har införts och invandrare 
tvingas gå igenom dessa förfaranden, men det är främst deras skyldighet att reformera 
systemet på ett sådant sätt att kritiken bemöts. Allvarliga resultaten kan inkludera 
inkomstbortfall och ökade problem för systemet som helhet. 
 
Fallstudie 
Asiatiska länder, har enklare regler för invandring, hur skiljer de sig från EU-länderna? Vilka 
korrigeringar krävs av asiatiska länder, för att öka sina intäkter och ge bättre kundservice? 
 
 

PROBLEM MIGRANTER KAN MÖTA 
 
Det finns många problem som migranter kan möta när de använder kundservice i sina 
värdländer på grund av saker som språk, kultur och övertygelser som kan leda till allvarliga 
missförstånd. Kundservice är en känslig fråga att upprätthålla och det är inte så lätt att 
upprätthålla standarder, samtidigt som man hanterar så många andra problem till hands, vare 
sig det är överimmigration och visumansökningar och så vidare. Alla av dem kan orsaka en 
enorm börda för kundserviceleverantörerna. 
 
En viktig fråga är sammanslagningen av spridda populationer. Mer än 65 miljoner individer är 
för närvarande borta från sitt hemland. Merparten – 54 % eller 35 miljoner - kommer från 
Somalia, Afghanistan och Syrien. Deras integration kommer att en lång tid. De behöver hjälp 
när det gäller de grundläggande aspekterna av det dagliga livet, hantera kontakt med företag, 
administration och umgänge. Att bli redo för stöd snarare än borttagning innebär en övergång 
från att hitta kortsiktiga lösningar till en hållbar långsiktig plan. 
 
En annan fråga skulle vara att hantera skillnader i målnätverk. Besvikelse hemma och sänkta 
förväntningar när det gäller globaliseringen representerar en drivande politisk makt bakom den 
pågående avvisande utvecklingen i nationer som har börja röra sig mot nationalism. Skillnaden 
som utgör en ”marginaliserad myndighet” för lokala invånare stöder intensiteten av fientliga 
handlingar som pågår mot migranter. (Forum, 2019). 
 
En tredje kritisk fråga är att förbereda städernas infrastruktur. Den förändrade atmosfären får 
individer att flytta i stort antal. Stadsplanerare har inte kunnat hålla takten, och migranter 
måste därför bo i getton och tillfälliga boenden. Forskare som Katherine Boo och Doug 
Saunders har visat att individerna som bor i getton förlitar sig på arrangemang som håller dem 
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kvar eller hjälper dem komma därifrån. Kommer dessa provisoriska boende att bli deras 
permanenta hem? (Forum, 2019). 
 
Slutligen bör man förbereda sig för nya exempel på vidarebosättning som ett högt prioriterat 
behov. Det blir uppenbart att konventionella ombosättningsmodeller i Kanada, Australien och 
delar av Europa måste uppdateras. De utformades för stadsområden som ännu inte förändrats 
genom de karaktäriserande ekonomiska mönstren under de senaste decennierna: utvecklingen 
av avslappnade anställningar och migration av människor från landsbygden till städerna och 
från städerna till förorter (Forum, 2019). 
 
 

VERKTYG FÖR BÄTTRE MARKNADSFÖRING 
 
Det finns många verktyg för marknadsföring som har fördelen att tillhandahålla tillräcklig 
kundservice till konsumenterna. Dessa verktyg hjälper världsekonomin att växa med en 
betydande marginal; därför antas de över hela världen. Ett sådant exempel på dessa verktyg är 
e-handel som har tagit online-affärer till helt nya höjder. Här har vi listat fördelarna med e-
handel i introduktionen av nya tillväxtmöjligheterna (Krause, 2017): 
 
Lätt och bekvämt 
Det bästa med e-handel eller onlinemarknadsföring är att det är relativt lättare att använda och 
mer praktiskt eftersom produkterna är användarvänliga. Dessutom kan kunderna få all 
information om produkten med bara ett klick. Webbplatserna kan nås hela dagen och 
potentiella köpare kan göra inköp från hela världen. 
 
Produktinformation och datablad 
Produktbeskrivning och datablad har detaljerad information om produkt, så att en kund kan 
bedöma produkten inte bara utifrån bilder utan se alla detaljer, tillsammans med grafiken. 
 
Synlighet i sökmotorer 
Det finns många e-handelswebbplatser för närvarande och antalet ökar dag för dag. Denna 
mättnad ökar också synligheten för e-handelsföretag i sökmotorer, vilket drar fler människor 
mot försäljning och inköp online. 
 
Lagerstyrning är billig 
I händelse av att inventariet av produkter är en automatiserad process, innebär det också en 
minskning av utgifterna och följaktligen av riskerna. 
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Kompetens 
Att starta en e-handelssajt eller ett företag är mycket lättare jämfört med att starta ett företag 
fysiskt och hantera ett lager i en fysisk butik. Utöver detta är det enklare att få en licens för ett 
e-handelsföretag och systemet automatiseras för de flesta av dess funktioner. Alla dessa saker 
göra att ett e-handelsföretag är mer effektivt och bekvämt. 
 
Sälj produkter överallt 
E-handelsföretag begränsas inte av gränser eller fysiska platser. En användare kan få tillgång till 
och köpa varhelst han vill och det är vad som gör onlineföretag är effektivare jämfört med 
fysiska butiker och företag. 
 
Ekonomiskt system 
Eftersom investeringarna som krävs för att starta en e-handelsföretag inte är lika stora, jämfört 
med vad som krävs för en fysisk butik, lämnar det mer budget för andra områden som 
marknadsföring, kundkundservice, idéer etc. och mer tid för planering och strategier. 
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`  

KAPITEL 7 
Nationell 
lagstiftning 

• Crossing Borders (Danmark:) 
• Mobilizing Expertise AB 
(Sweden) 
• Università Ca 'Foscari di 
Venezia (Italien) 
• Förutsäga CSD Consulting 
(Rumänien) 
• Kırşehir Valiliği (Turkiet) 
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Den danska lagstiftningen 
 
Om du funderar på att flytta till Danmark för att jobba eller studera är här några viktiga saker 
att tänka på: 

• Om du vill arbeta i Danmark måste du, beroende på ditt ursprungsland, ansöka om 
uppehålls- och arbetstillstånd. Du måste också ansöka om ett arbetstillstånd om du utför 
obetalt arbete eller söker anställning. ”Ny i Danmark” är den officiella portalen för 
utländska medborgare som vill besöka, bo eller arbeta i Danmark: 
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/Applying/Work. 

• För att kunna arbeta i vissa yrken i Danmark är det nödvändigt att ha ett tillstånd från den 
danska regeringen. Du kan kontrollera detaljerad information om ditt yrke och annan 
relevant information här: https://www.workindenmark.dk/Moving-to-DK 

• Om du är belägen Danmark är du försäkrad om några minimirättigheter för dina 
arbetsvillkor, som kan du kontrollera här: https://studyindenmark.dk/live-in-
denmark/working-in-denmark/hours-and-legalities. Du kan också läsa om den danska 
modellen, där lönerna primärt fastställs genom kollektivavtal. 

 
Intressanta webbsidor och verktyg: 

• EURES är ett samarbetsnätverk som är utformat för att underlätta fri rörlighet för 
arbetstagare i de 28 EU-länderna, plus Schweiz, Island, Liechtenstein och Norge. Partners i 
nätverket kan omfatta offentliga anställningstjänster (PES), privata 
arbetsförmedlingstjänster (PRES), fackföreningar, arbetsgivarorganisationer och andra 
relevanta aktörer på arbetsmarknaden. Dessa partners ansvarar för att tillhandahålla 
information, placering och rekryteringstjänster till arbetsmarknaden och arbetssökande. 
Dessutom spelar EURES en viktig roll för att tillhandahålla specifik information och 
underlätta placeringar till förmån för arbetsmarknaden och gränsarbetare i europeiska 
gränsöverskridande regioner. I praktiken tillhandahåller EURES sina tjänster via portalen 
och genom ett mänskligt nätverk av cirka 1,000 EURES-rådgivare som dagligen har 
kontakt med arbetssökande och arbetsmarknaden i hela Europa 
https://ec.europa.eu/eures/public/en/homepage 

• Den danska affärsmyndigheten https://danishbusinessauthority.dk/ arbetar för att skapa 
bästa förutsättningarna för tillväxt, vilket gör det enkelt och attraktivt att öppna ett 
företag i Danmark. 

• Skat är ett digitalt verktyg för skatter och avgifter https://skat.dk/. 
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GÅ DIN EGNA VÄG - STARTA ETT FÖRETAG I SVERIGE 
 
DE TRE ETAPPERNA FÖR ATT STARTA ETT FÖRETAG: 
 
1. Bestäm dig för typ av företag 
Innan du startar ett e-handelsföretag bör du bestämma dig för företagstyp. Det mest vanliga 
beslutet är att börja som enskildfirma. Det innebär att du som privatperson gör anspråk på, 
arbetar och ansvarar för verksamheten. Du är ansvarig för dina avgifter och sociala 
skyddsåtaganden, så kallade ”individuella åtaganden” (egenavgifter). 
 
 
2. Registrera organisationen 
I händelse av att du tänker arbeta som enskildfirma behöver du inte anmäla din organisation till 
Svenska Företagskontoret. Såvida du inte vill skydda organisationens namn. Om du inte 
registrerar dig, kan en annan person starta en organisation med liknande namn. 
 
Om planerar att starta en begränsad organisation, en utbytande organisation, begränsad 
sammanslutning eller monetär anknytning, bör du dock registrera din organisation hos Svenska 
Företagskontoret. 
 
Uppgifter om företagsregistrering och bedömning 

• Anmälan till företagsregistret om du har ett svenskt personnummer; 

• Anmälan till företagsregistret om du inte har ett svenskt personnummer. 
 
3. Registrera dig hos Skatteverket 
Alla organisationer måste anmäla sig hos Skatteverket. När du registrerar dig kan du ansöka om 
godkännande av F-skatt, registrera dig för moms och registrera dig som ett företag.  
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ITALIENS FÖRETAGSLAGSTIFTNING 
 

 
 
För att registrera ett företag i Italien måste du först vara medveten om dessa viktiga 
lagstiftningsdokument: 
 
• Italiensk civillagstiftning; 

• Lagstiftningsdekret n. 58/1998 (så kallad TUF); 

• Uppsättningen av beslut som inrättats av National Commission for Companies and the 
Stock Exchange (CONSOB); 

• Koden utfärdad av den italienska börsen; 

• Företagets egna bolagsordning. 

 
Utöver dessa uppsättningar av regler måste en utländska entreprenör också bekanta sig med 
lagstiftning för utländska medborgare, såsom lagstiftningsdekret n. 286/1998. 
 
I allmänhet kan icke-EU-medborgare som redan har uppehållstillstånd begära omvandling av 
skäl för egenföretagande, utövande av industriell, professionell eller kommersiell verksamhet 
eller för att starta företag eller partnerskap så länge de kan visa att de har tillräckliga resurser 
och uppfyller kraven i italiensk lagstiftning. De måste också ge bevis på boende. 
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För utrikesfödda som vill starta ett företag i Italien utan att redan ha uppehållstillstånd måste 
ett visum för inresa utfärdas av de konsulära myndigheterna. 
 
För att locka utländska företagare har den italienska lagstiftningen sedan 2012 antagit en 
speciallag med titeln ”Startup Law” som uttryckligen hänvisar till innovativa startups. Så målet 
är inte alla nya företag utan bara de vars verksamhet är starkt kopplat till innovation och ny 
teknik. 
 
 

 
 

SARTA ETT FÖRETAG I RUMÄNIEN 
 

När du har fått de dokument som krävs för att bli rumänsk medborgare och för att starta ett 
företaga och allt som det innebär - till exempel att ansöka om ett banklån, statliga eller EU-
bidrag, anställa personal, inrätta en leverantör och klientsamarbetsnätverk – är det första alltid 
att registrera ditt företag. För att göra det hittar du massor av information online för att guida 
dig varje steg på vägen, och naturligtvis finns det alltid möjligheten att anställa en konsult om 
du känner dig överväldigad. 
 
Den vanligaste typen av juridisk person i Rumänien är ett SRL (Limited Liability Company). 
Denna typ av företag kan ha flera aktieägare, av vilka några eller alla kan vara utländska 
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medborgare, och det är vanligtvis möjligt att välja så många NACE-klassificeringskoder som dina 
onlineaktiviteter kräver. Det är också möjligt, när du börjar på egen hand, att börja som PFA 
(registrerad enskildfirma) om detta är lämpligt för dina onlineaktiviteter. Det inledande 
förfarandet är mindre komplicerat, praktiskt taget gratis och du kan evntuellt njuta av bättre 
skattesatser, men detta kommer att begränsa dina framtida alternativ och tillväxt avsevärt, och 
samtidigt hålls du personligen ansvarig för alla skulder som orsakas till andra enheter. Av dessa 
skäl kommer vi att fokusera på en kort beskrivning av huvudelementen i upprättandet av ett 
SRL. 
 
Det första steget innebär att du väljer ett officiellt namn för ditt nya företag, kontrollerar om 
det är tillgängligt och reserverar det i det nationella handelsregistret. Detta kan göras antingen 
online (på https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal) eller personligen. Om du 
vill ha ditt företagsnamn och logotyp registrerat måste du göra via det rumänska statskontoret 
för uppfinningar och varumärken, och vid denna punkt kanske du också vill registrera ett 
lämpligt domännamn för din webbplats: 
 
Nästa steg är: 

• utarbeta artikeln för införlivande, som kommer att innehålla viktig information om ditt 
företag och hur det kommer att fungera (en modell kan laddas ner här: 
http://www.onrc.ro/documente/acte_constitutive/MODEL%20AC%20SA%20DUALIST.pdf) 

• tillhandahålla adressen till ett företagskontor (som främst är endast för 
registreringsändamål, så detta kan antingen vara ditt boende, en plats du hyr, eller så kan 
du även hyra ett virtuellt kontor - beroende på ditt företags behov); 

• öppna ett affärskonto och teckna aktiekapitalet; 

• tillhandahålla en provsignatur, fylla i vissa formulär och deklarationer på din lokala 
handelsbyrå, betala en registreringsavgift och skicka in alla dokument. 

 
Nyligen har registreringsförfarandet förenklats och avgifterna har minskat kraftigt. Det lägsta 
aktiekapitalet du måste teckna är 200 lei (cirka 70 euro), och registreringsavgiften är ungefär 
samma belopp. Men du måste också ta hänsyn till kostnaderna för att få dokument översatta 
och autentiserat av en notarie, och konsultavgifter om du bestämmer att detta är nödvändigt i 
ditt fall. 
 
Oftast är ditt företags officiella dokument färdiga efter några dagar. Du kommer då att behöva 
beställa en stämpel och hyra en bokföringstjänst, tillåta dem att underteckna skattemässiga 
handlingar för din räkning, skaffa de nödvändiga pärmarna och få alla drifttillstånd och licenser 
som kan krävas för dina onlineaktiviteter. 
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Efter att ha etablerat ett nytt företag finns det många finansieringsprogram och bidrag som du 
kommer kunnat ansöka om, utformade för att hjälpa dig växa snabbare och bli mer hållbar. 
Vissa av dessa erbjuds av den rumänska regeringen, EU eller till och med vissa företag - det kan 
krävas att du anställer en konsult som specialiserar sig på området för att skapa din ansökan. 
Vissa banker erbjuder också erbjudanden och program, särskilt för nystartade företag och små 
och medelstora företag (små och medelstora företag), antingen i form av lån, provisionskonton 
eller andra förmåner. 
 
Användbara resurser: 

• Sidan tillägnad små och medelstora företag av ministeriet för företag, handel och 
företagande - http://www.imm.gov.ro/?lang=en; 

• National Trade Register Office - https://www.onrc.ro/index.php/en/; 

• Ditt Europa: tillgång till finansiering - https://europa.eu/youreurope/business/finance-
funding/getting-funding/access-finance/index_en.htm; 

• https://www.startupcafe.ro/; 

• https://www.finantare.ro/. 
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ARBETA OCH STARTA ETT FÖRETAG I TURKIET 
 
Anlända till Turkiet 
Förfaranden för in- och utresa kan utföras med hjälp av pass eller motsvarande dokumentering 
vid gränserna. Om du har ett visum, viseringsundantag, ett uppehållstillstånd eller ett 
arbetstillstånd kan du komma in och stanna i Turkiet. 
 
Om du inte får ett pass eller ett motsvarande dokument som är giltigt i minst 60 (sextio) dagar 
efter utgången perioden för ett sådant tillstånd eller undantag, får du inte komma in i Turkiet. 
Inresa och vistelse i Turkiet utan att visum, uppehållstillstånd eller arbetstillstånd är föremål för 
olika påföljder, inklusive administrativa böter. Inträde i Turkiet och registrering med lagliga 
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medel är förutsättningen för tillgång till rättigheter och tjänster. Inträde i Turkiet av sådana skäl 
som flykt från krig, inbördeskrig, terrorism eller förtryck och registrering hos relevanta enheter 
inom en rimlig tid efter inträdet omfattas inte av administrativa böter. 
 
Visum 
Om du vill resa till Turkiet måste du skaffa ett e-visum som anges för ditt land från 
ww.evisa.gov.tr eller få ett visum för ditt besök genom att personligen ansöka till våra 
utländska uppdrag. Ett e-visum är inte giltigt för att resa till Turkiet för något annat syfte än 
turism och handel; det handlar om att fylla i ett onlineformulär och betala visumavgiften med 
kreditkort. För information om landets behörighet, se www.evisa.gov.tr eller www.mfa.gov.tr. 
 
Uppehållstillstånd 
Det är obligatoriskt för utlänningar som planerar att stanna längre än den tid som tillåts med 
visum eller undantag, från, eller i mer än 90 dagar att införskaffa ett uppehållstillstånd. Det 
finns olika typer av uppehållstillstånd, beroende på syftet med din vistelse. Typerna av 
uppehållstillstånd är: kortvarigt uppehållstillstånd, uppehållstillstånd för familj, 
uppehållstillstånd för studier, offer för människohandel eller humanitärt uppehållstillstånd. 
 
För detaljerad information om typer av uppehållstillstånd kan du besöka www.goc.gov.tr, 
www.liveinturkey.gov.tr och www.yimer.gov.tr, eller ring 157 från Turkiet eller +90 312 157 11 
22 från utomlands, för att få tillgång till flerspråkiga kommunikationscenter. 
 
Boende 
Den bostad där en person är permanent skriven är personens hem. Det är obligatoriskt att 
registrera en bostadsadress i adressystemet. Människor som är under internationellt skydd eller 
tillfälligt skydd får endast bo i de provinser som utsetts av generaldirektoratet för 
migrationsförvaltning, beroende på deras status. Underlåtenhet att följa denna regel kommer 
att leda till begränsningar av de rättigheter och tjänster som en medborgare har rätt till. I 
enlighet med ovanstående regler är personer fri att välja var han ska bo i Turkiet. 
 
Rätt till arbete och arbetstillstånd 
Rätten till arbete garanteras av konstitutionen och lagarna i Turkiet, och alla har rätt till detta. 
Som utlänning måste du få ett arbetstillstånd för lagligt kunna arbeta i Turkiet. Men om du har 
beviljats status som flykting- eller subsidiärt skydd kan du arbeta beroende eller oberoende 
efter att du fått denna status. 
 
Arbetstillstånd utfärdas av ministeriet för familj, arbetsmarknad och sociala tjänster. Vem som 
helst kan ansöka om ett arbetstillstånd, antingen i Turkiet eller från utlandet. Båda typerna av 
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ansökningar kan göras av en arbetsgivare eller företag. Före ankomst bör man lämna in sin 
ansökan till en lämplig ambassad i Turkiet, i det land där han/hon bor. Det anställningsavtal 
som avtalas med arbetsgivaren måste presenteras för Turkiets utrikesuppdrag. Därefter 
kommer det utfärdade referensnumret att lämnas till den turkiska arbetsgivaren, som kommer 
att bli ombedd att lämna in en ansökan för den blivande anställdas räkning. Arbetsgivaren kan 
välja att lämna in ansökan via ett onlinesystem. 
 
Rätten att ansöka om ett arbetstillstånd omfattas av vissa villkor: om du är bosatt i Turkiet 
måste du ha ett uppehållstillstånd giltigt i minst sex månader. Om du är en internationell 
skyddssökande, måste du vänta i sex månader efter din ansökan, och om du ansöker som 
flykting eller om tillfälligt skydd, i sex månader efter utfärdandet av ditt identitetskort. 
 
Söka jobb 
Så här söker du ett jobb i Turkiet: 

• Om du letar efter ett jobb är det en bra idé att börja med att informera människorna 
omkring dig; 

• Du kan bläddra i jobbannonser online eller registrera dig på webbplatser för mänskliga 
resurser; 

• Du kan läsa jobbannonser i tidningar; 

• Du kan registrera dig hos företag som erbjuder anställningsrådgivning; 

• Du kan ansöka direkt till organisationer och företag; 

• Du kan registrera dig hos den turkiska arbetsförmedlingen (İŞKUR). 
 
Den turkiska arbetsförmedlingen (İŞKUR) är en statlig myndighet som utför anställnings- och 
yrkesutbildningsförfaranden för arbetssökande. Varje person av vilken nationalitet som helst 
kan registrera sig hos İŞKUR. Om du har, ett utlännings-identitetsnummer kan du använda de 
tjänster som erbjudas av İŞKUR efter att du registrerat dig på İŞKURs-webbplats eller via 
provinsdirektoratet för arbets- och anställningsbyrån i din provins. Tillfälliga skyddsinvånare i 
Turkiet kan gå med i utbildningsprogram som organiseras av İŞKUR, efter att ha varit bosatt 
under tillfälligt skydd i minst sex månader. İŞKUR-program hjälper nykomlingar få 
yrkesutbildning eller anställningstjänsterutbildning på sin anställningstjänster. För mer 
information kan du ringa 444 75 87 eller hotline 170 eller besöka www.iskur.gov.tr. 
 
Andra användbara webbplatser för att hitta jobb i Turkiet: 

•  Kariyer.net: jobbsökningssida; 
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•  Jobs in Istanbul: jobb för engelsktalande modersmål; 

•  Yenibiris: en annan jobbsökningssida; 

•  Craig's List Istanbul: anställning i Istanbul; 

• Secret CV Turkey; 

• Learn4Good.com; 

• Career Jet Turkey; 

• Marmaris Recruitment; 

•  MY Executive: professionella befattningar i Turkiet; 

•  Turkey Talent: jobb efter bransch, yrken och platser i hela Turkiet. 

 
Starta ett företag i Turkiet 
Turkiet har skapat ett rykte som en växande ekonomi som lockar investerare över hela världen. 
Dess unga och dynamiska befolkning (med mer än 30 miljoner ungdomar), välkvalificerad och 
konkurrenskraftiga arbetskraft, utvecklade infrastruktur när det gäller transport-, 
telekommunikations- och energibranscherna, liksom dess centrala läge, sätter alla Turkiet bland 
världens ledande ekonomier. Turkiet får cirka 12 miljarder dollar i direkta investeringar och har 
över 50,000 företag som drivs av utlänningar. Du kan investera i Turkiet under liknande 
förhållanden och med liknande rättigheter som turkiska medborgare. 
 
Du kan antingen investerare i ett befintligt företag i Turkiet eller starta ditt eget företag. Om du 
dessutom bevisar för industriministeriet att du har gjort en total investering i fast kapital på 
minst 500,000 dollar i Turkiet, har du rätt att ansöka om turkiskt medborgarskap.  
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Denna publikation genomfördes i projektet " Förstärka EU:s ekonomi genom att stärka mänskligt kapital" 
(Förkortning "REUERHC" - Åtgärd n. 2018-1-IT01-KA202-006739) - inom ramen för det europeiska 
programmet "Erasmus Plus KA2 Strategiska partnerskap för VETERINÄR". 
 
Detta projekt har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen. 
Denna publikation återspeglar endast författarens åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för 
användning som kan användas av informationen i den. 
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