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UTBILDNING I ATT SKAPA E-HANDEL & DIGITALA AFFÄRER 
Projektnamn: ’Digitaliserad & hållbar affärsutveckling-2019-1202’ 
Mellansveriges E-handelscentrum kommer med start sensommaren 2020 att erbjuda 

både företag och privata aktörer ett flertal utbildningsinsatser inom digitaliserad och 

hållbar affärsutveckling. 
 
Mellansveriges E-Handelscentrum MSEHC är en ekonomisk förening som är sprungen ur ett regional-
stött projekt i Hofors som heter ”Framtid Haga” Föreningen bildades som svar på ett brett utvecklings-
behov i digitaliseringsfrågor inom kommunen. Syftet med projektet är att erbjuda efterfrågade insat-
ser och skapa utbildningsenheter/fortbildningsgrupper- och nätverk där både tjänste- och produktfö-
retag samt ungdomar kan dra nytta av kompetensen och skapa en tryggare generationsväxling i Ho-
fors kommun. 
 
I projektet vill vi genomföra aktiviteter för att öka kunskapen om digitalisering och 
entreprenörsskapsmöjligheter i Hofors med omnejd. Genom workshops, studieresor, nya nätverk och 
en nydigital plattform vill vi få fler att vilja och våga satsa på sina idéer. Vi bjuder in regionen (Gäst-
rikland) till föreläsningar och utbildningar, men kommer att fokusera på 
Hofors kommun när det gäller genomförandet och insatserna. 
 
Aktiviteterna är tänkta att anpassas efter rådande omständigheter och alla fysiska träffar bör kunna 

genomföras digitalt på lämpligt sätt. Vi ser gärna en blandning av föreläsningar, digitala workshops och 

studiebesök, som lämnar utrymme för deltagarna till ’hemuppgifter’ och uppföljning av dessa.  

En öppen kanal under utbildningsperioderna, där deltagarna kan få hjälp med frågor och svar och 

själva leta bland utbildningsmaterialet vore också önskvärt. Vi tänker att ett rimligt startdatum för 

första utbildningsaktiviteten sker under september månad och avslutas senast september är 2021. För 

att lämna utrymme och god tid för slutredovisning av projektet. 

Vi tänker oss utbildningsinsatser inom 7 områden: 

1. Lokal samverkan, gemensam resursbank, nätverk 

2. E-handel, online-företagande och affärsmodeller 

3. Gemensamma plattformar & digitala fönster 

4. Entreprenörskap & ekonomi 

5. Frakt & logistiklösningar 

6. Minskad miljöpåverkan 

7. Blogg, podcast influencerskap & gamification 

 

 



 
 

 

Målet efter projektets slut är att vi har byggt förutsättningar för att unga ska våga starta egna 

företag. Kompetensen inom projektet har skapat fristående fortbildningsgrupper inom IT-sälj-

ekonomi, som på plats hos kommunensföretag kan stötta och bidra med sin kompetens och kunskap. 

Dessa grupper kommer att kunna arbeta vidare med detta efter projektets slut. Synergieffekterna 

av detta kan generera arbetstillfällen, även i socialt integrerade verksamheter. När detta projekt är 

avslutad har vi ett koncept som med fördel kan implementeras på andra kommuner och regioner. 

 

 

Vid frågor kontakta 

Helena Norling för Mellansveriges E-handelscentrum 

E-post: helena@calibri.se 

Telefon: 070-626 07 20 
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