


• Ett nationellt affärsutvecklingsprogram.

• Det är utvecklat, anpassat och designat för 

småskaliga företag.

• Är utvecklat av besöksnäringen för besöksnäringen.

• Fokus ligger på processen och företagets egen 

delaktighet och driv.

• Verkstad från första minut!

Vad är Kurbits?



Jan-Ola Bergström
Falu Fängelse Vandrarhem

”Det var väldigt nyttigt att 
någon utomstående tittade 
in i vår verksamhet. Vi har 
tvingats analysera vårt 
företag och fått en positiv 
spark i baken. Kurbits gav 
oss inblick i nya metoder för 
vår marknadsföring, och vi 
har hittat vår grafiska 
profil.”

Vilken Kurbitseffekt 
uppnådde du? 

Omsättning: +7% 
Lönsamhet: +5%



Verktygslåda:

• Affärsutvecklingsprogram + fördjupningar

• Processledarutbildning + vidareutbildning

• Coachning hemma hos företag

• Case, casemallar och checklistor

• Verktyg, faktasidor, frågebatteri.

• Utvärderingar digitalt

• System för mätning och uppföljning av företagen

Vad är Kurbits?





600
företag 

har genomgått Kurbits 
affärsutvecklingsprogram. 

10
Aktiva Processledare 

och coacher

14
Län

utbildade 

av Kurbits

Dalarna, Kalmar, 
Jämtland-Härjedalen, 

Värmland, Skåne, 
Jönköping, Uppsala, 
Blekinge, Gotland, 
Örebro, Gävleborg, 

Kronobergs län, 
Västmanland och 

Västragötalands län.



Kurbitseffekten



Olika effekter på utvecklingen

27% anställt

40% ändrat sin prissättning

33% har investerat

35% har ändrat sin marknadsföring

25% tjänster/produktinnovation



Ekonomiska Kurbitseffekter – Västervik



Programutbud-print sceen

Kurbits programutbud



Innehåll Kurbits Affärsutveckling

Produkt-/tjänsteutveckling Marknadskommunikation

Försäljning och distribution Ekonomistyrning
Entreprenörskap

/studieresa

Personlig 

coachning

Nulägesanalys 

- Affärsmål



Genomförande

Kurbits ger kunskaper och de verktyg du behöver för att kunna öka din 
lönsamhet. Alla program leds av en erfaren affärsutvecklare inom 
turistbranschen.

• 6 träffar + personlig coachning av en erfaren affärsutvecklare.

• Max 10 företag/grupp

• Träffarna sker i form av workshops.

• Till programmet bjuder vi in externa workshopsledare och experter som 
delar med sig av sina kunskaper.

• Under och mellan träffarna arbetar ni med verktyg som hjälper er att 
utveckla er egenverksamhet.

• Gruppen sätts samman utifrån variation på deltagare, minimalt med 
konkurrens och möjlighet till erfarenhetsutbyte och samverkan mellan 
deltagarna.





Kurbits Export:

•Syftet med Kurbits Exportprogram är att företaget ska vara moget 

att producera, marknadsföra, sälja och leverera turistiska 

produkter andra marknader än den svenska.

•Målet är att varje deltagare ska ha producerat minst en säljbar 

internationell produkt som presenteras under den sista träffen. 

•På varje träff jobbar ni med verktyg, case och får även 

hemuppgift till nästa träff.



Kurbits Export



26.000 kr

Vad kostar det?

5.500 kr



Vad tycker företagen om Kurbits?


