1
2
3

Från SWOT till
hållbar tillväxtplan

Projektansvariga:
Ystads kommun
Tomelilla kommun

Ett kriscoachingsprojekt baserat på Ystadmodellen

Sjöbo kommun

- finansierat av Region Skåne

Tillväxt Syd

1

Simrishamns kommun

Innehåll

10

3

Workshop 1

6

Vägen till workshop 2

7

Workshop 2

8

Vägen till workshop 3

Projektets bakgrund

Omvärldsperspektivet

Så startade vi

Vägen till workshop 1

12

Vägen till workshop 4

13

Workshop 4

16

Uppföljning

17

Framtidsblick

Workshop 3
2

18

19

20
24

FRÅN SWOT TILL HÅLLBAR TILLVÄXTPLAN: PROJEKTETS BAKGRUND

Förutsättningar för att klara en kris
Ystad, Tomelilla, Sjöbo och Simrishamns kommuner har sedan
2018 genomfört kommungemensamma arrangemang under
konceptet FN:s hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärer
som sedan resulterat i vägledningen Ystadmodellen. Nu vill vi
använda konceptet för att underlätta för företag att ta sig stärkta ur
en kris. Dessutom vill vi även ta konceptet ett steg vidare.
Vi vill låta företag oberoende av medlemskap i Tillväxt Syd ta del av
Tillväxt Syds arbete med tillväxtplaner och koppla tillväxtplanerna
till FN:s hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärer.
Detta vill vi göra genom nära samverkan med näringslivet, för att
skapa förutsättningar för företag att hitta områden kopplade till
hållbar tillväxt, riskminimering och effektivisering i sin tillväxtplan för
att kunna gå stärkta genom en kris. I det resultatinriktade arbetet
identifierar vi områden där vi kan lotsa vidare och hitta områden
för utveckling. Genom att arbeta med hållbarhet inkluderat i
sin affärsutveckling hittar företagen nya områden för hållbar
lönsamhet.

Projektets
bakgrund

När vi för samman företag från olika branscher och kommuner
lyfter vi blicken och tänker utanför boxen. På det sättet skapas
förutsättningar för företagen att vässa konkurrenskraft, arbetssätt
och innovationskraft.
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Att tänka utanför den egna
verksamheten och på ett konkret
och konstruktivt sätt komma fram
till alternativa vägar är på sin höjd
något som vd, styrelse och eventuell
ledningsgrupp, diskuterar.
Målsättningen var därför från
början att företag skulle få dela
erfarenheter, tankar och idéer med
andra företag, samtidigt som de
med hjälp av verktyg, coachning och
processledning skulle identifiera egna
hållbara lönsamhetsförbättringar och
få stöd i att räkna på dessa.
Syftet var att tillsammans med
respektive företag skapa grunden
till ett mer hållbarhetsfokuserat
lönsamhets- och tillväxtarbete.
Erfarenheterna från tidigare
workshopar (bl.a. FN:s
hållbarhetsmål - ett smörgårdsbord
för nya affärer) visade att det fanns
ett behov hos företagen att kunna
räkna på hållbarhetsförändringar för
verksamheten. Samtidigt upplevde
många det otydligt hur det enskilda
företaget skulle göra rent praktiskt
för att kunna räkna på det.

Målet med coachning
KARIN LINTRUP
Rådgivare i hållbar tillväxt (Business for SDG:s)
och workshopledare del 1 & 2:

För småföretagare ligger fokus ofta på innevarande
verksamhetsår och det finns begränsat utrymme att
utveckla nytt eller hämta inspiration i förhållande till
den egna verksamhetens utveckling.
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Det fanns alltså även ett behov
av en mer anpassad rådgivning
där företagen kunde få hjälp och
stöd att idégenerera, prioritera
och testa alternativ såsom nya
tillväxtmöjligheter, minskade risker
och bättre lönsamhetsmöjligheter
inom hållbarhet.
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Hållbarhetsarbete ger
konkurrenskraft
CALLE RASMUSSON
Tillväxt Syd & workshopledare del 3 & 4:
Det blåser kraftiga vindar i hållbarhetens tecken just nu och det är helt
nödvändigt för att vi ska kunna ge våra kommande generationer en chans
till ett rimligt liv. Samtidigt säger jag äntligen. Äntligen börjar företagare
förstå att de kan tjäna pengar genom att öka fokus för hållbarhet. Jag skulle
vilja sträcka mig så långt att de som inte jobbar in hållbarhetstänket i sin
affärsidé, tillväxtplan och dagliga drift löper en stor risk att företaget helt
tappar sin konkurrenskraft.
Det gäller att balansera ekonomisk hållbarhet med tillväxt och de tre andra
komponenterna inom hållbarhet dvs: ekonomisk, social och miljömässig
hållbarhet. Både tillväxt och hållbarhet är viktiga delar. En hållbar tillväxtplan
är ett viktigt verktyg i ett företag och ett levande dokument som måste
genomsyra hela verksamheten.

Utgångspunkt i företagaren
Företagare är ofta väl medvetna om att de behöver arbeta mer hållbart,
problemet handlar oftast om hur man rent praktiskt ska gå till väga. I många
fall arbetar företagare redan med hållbarhet integrerat i sin verksamhet
men har inte sett hur de kan kommunicera det och koppla ihop det med
verksamhetsmål, tillväxtplan och de globala målen.
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Omvärldsperspektivet
Att skapa en hållbar lönsamhet under en kris
Under hösten 2020 utlystes medel från Region Skåne
med fokus på utsatta branscher till följd av pandemin
som blev ett faktum samma år. Medlen kan erbjudas
som kriscoaching för att klara av och gå stärkta
ur krisen. Under pandemin har det funnits mycket
rådgivning och hjälp till självhjälp att ta del av, men
mycket av det som funnits tillhands har inte nyttjats
fullt ut. Som företagare har man fullt fokus på att
överleva och finansiella stöd har varit det man sökt
efter. Coachningen i detta projekt har inte haft fokus
på att hitta finansiella statliga stöd utan att titta på de
globala målen som ett smörgåsbord för nya affärer där
vi ville hjälpa företagen att ta fram en tillväxtplan på
lång och kort sikt med kopplat till de globala målen.
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Vi kommuner som står bakom projektet har sett att
de företag som haft en tillväxtplan framtagen sedan
tidigare varit bättre rustade i svårare tider. I de fallen
har företagare identifierat sina olika affärsområden och
kunnat luta sig på det ena mer när det andra försvagats
eller ryckts undan. I stort sett ingen har identifierat
en pandemi i sin SWOT under risker, men att ha en
tillväxtplan att vända sig till har ändå kunnat skapa ett
större fokus och en hjälp i att se på sin verksamhet
med lite klarare ögon.
Det är svårt att nå ut med allt stöd som finns och att
kanalisera det rätt. Genom detta projekt ville vi visa hur
man mitt i en pandemi kan skapa förutsättningar för
tillväxt både nu och i framtiden genom att tydligt nå
fram med information och konkreta metoder.
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Så startade vi
Att hitta nya sätt att nå företagen
under rådande omständigheter
under en kris är av största vikt.

Planering och prioritering
Under november månad identifierade vi
gemensamt inom sydöstra Skåne branscher
och företag som vi ville ge möjligheten att
vara med i projektet. Gemensamt skapade vi
en prioritering av dessa för att projektledaren
därefter skulle kunna börja kontakta företagen.
Förutsättningarna att kunna träffas byttes snart
från fysiska till digitala träffar. Det förändrade
förutsättningarna för projektet eftersom vi
planerat att genomföra de två första delarna av
projektet fysiskt genom att samla fem företag
åt gången.
Vi ställde om och planerade att i stället
genomföra träffarna fysiskt men med
färre företag men till slut blev detta också
ogenomförbart. Vi landade då i att arbetet

skulle ske helt digitalt. Vi förde en dialog
med Region Skåne för att säkerställa att detta
kunde accepteras i förhållande till projektets
ursprungliga tanke.

Målet med workshoparna var att få fler
företag att se hur de kan bli både mer
hållbara och mer lönsamma genom att
fokusera på hållbarhet.

Att hitta nya sätt att nå företagen under
rådande omständigheter under en kris är
av största vikt. Det hjälper oss också att
identifiera fungerande metoder i en tid som
ställer nya krav på formen för samarbete.

Syftet var därför att ge företag kunskap,
inspiration och stöd i hur de skulle
kunna uppnå detta. En av de mest
centrala delarna i workshoparna med
företagen var att ge dem tillräcklig
kunskap för att förstå och själva kunna
besluta om hållbarhetsåtgärder.

Projektplanen gjordes om och upplägget för
workshopar reviderades. För att upplägget
skulle fungera tog vi beslutet om att endast
erbjuda två företag stöd åt gången, för att
kunna fortsatt hålla en god kvalitet. Det
innebar att sex företag kom att erbjudas
möjligheten att vara med.
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Det var därför avgörande att identifiera
och nå fram till de företag som var
beredda att förändra och anpassa
verksamheten till att bli mer hållbar.
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Vägen till
workshop 1
Kontaktskapandet

Att våga ansluta sig

Första kontakten med företagen tog projektledare Lotte Nilsson
med inledningen:

Första företaget vi kontaktade tackade
nej, med hänvisning till att de i nuläget
måste dra ner på personal och i stället
behöver dra ner på utvecklingsarbetet.

Ni befinner er ju i en utsatt bransch och jag kontaktar er för
att vi inom SÖSK (det vill säga Ystad, Simrishamn, Sjöbo och
Tomelilla) har fått pengar från Region Skåne, till ett projekt
som vi kommer att genomföra tillsammans med Tillväxt Syd.
Projektet i sig tituleras som kriscoachning ”Från SWOT till
värdeerbjudande med de globala målen”.

Att kontakta företag över
kommungränser har inte varit
något problem. Genom att arbeta
kommunövergripande med
ömsesidigt förtroende har vi
lyckats skapa goda gemensamma
relationer. I grannkommunerna
tog respektive näringslivsansvarig
kontakt med företagaren, berättade
kort om projektet och om intresse
fanns meddelade de företagen att
projektledaren skulle ta kontakt. Ingen
av de övriga som tillfrågades sa nej,
utan alla ville veta mer.

Förutom att målet med projektet är just det, så är målet även att
skapa långsiktig lönsamhet och arbeta fram en handlingsplan för
att kunna stödja och hjälpa även andra företag på liknande sätt.
Projektet går ut på att vi ska använda oss av konceptet
”FN:s hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärer” och
Ystadmodellen som vi tagit fram, där fokus är företagsutveckling
och hållbar lönsamhet. Vi kommer att genomföra fyra digitala
workshopar.
Målet med projektet är dels att de företag som är med kommer
att ha en tillväxtplan på kort och lång sikt för sitt företag som är
kopplad till de globala målen och att detta i sin tur öppnar upp
för nya möjligheter och nya affärer både på kort och lång sikt.
Målet för projektet är också att presentera en handlingsplan
för organisationer och kommuner för hur man på ett konkret
och effektivt sätt kan hjälpa företag att skapa förutsättningar
för tillväxt även mitt i en kris. Denna handlingsplan ska sedan
spridas av bland andra Region Skåne.
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Det krävdes personlig kontakt,
både samtal och mejl och följande
identifierades innan första företagen
blev klara i slutet av november:

Man vill inte blotta sig, det är det
som det svåra, att nå igenom. Det
väger väldigt tungt att vi är kollegor
över kommungränserna, att vi jobbar
med detta ihop. Det märks att det
skapar en trygghet hos företagen.

Alla företagarna har fått skriva på ett
GDPR-avtal för att möjliggöra att vi kan
kommunicera projektet och lyfta fram
exempel. Företagens affärsidéer som
kommer fram i tillväxtplanen är dock
inget som vi kommunicerar ut i detalj
eftersom detta är något företagen äger
själva, likaså vägen dit.
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Förberedelser inför workshop 1
Samtliga företag som tackade ja till att delta såg
möjligheter med att börja arbeta mer hållbart och
ville utforska dessa mer ingående utifrån deras egna
verksamheter. Det innebar såväl en mer öppen attityd
i förhållande till existerande verksamhet och dess
utveckling, en positiv inställning till förändring och en
vilja och ambition att bli mer hållbara. När det gäller
det sistnämnda ställer sig många företag osäkra och
tveksamma till huruvida de kan bidra till något på
hållbarhetsområdet.
Vi ville från början skapa ett utbyte och ett format
som möjliggjorde öppen dialog, skapade förtroende
och inbjöd till att deltagarna delade med sig av sina
verksamheter.
Förutom att det är intressant att höra andra reflektera
kring deras företag, är det väldigt värdefullt som
företagare att höra andra företagares tankar och idéer
kring utveckling av respektive verksamhet.
Samtidigt underströk vi vikten av att företagen deltog
med minst två representanter. Detta eftersom det dels
underlättar diskussioner mellan workshoparna internt,
dels för att det skapar en bättre intern förståelse och
förutsättningar för genomförandet av de aktiviteter
företaget beslutar sig för till sist.
Att skapa rätt förutsättningar för ett öppet, kreativt och
samtidigt förtroligt samtalsklimat där deltagarna får
möjlighet att lyssna in, dela erfarenheter och utveckla
resonemang, gjorde att antalet företag per omgång
hölls till två.

Upplägget anpassades även till att fungera digitalt, och
digitala verktyg för att genomföra workshoparna togs
fram. Samtidigt gjordes en grov tidsplan för förloppet
över samtliga sex workshopar i samarbete med
workshopledare Calle Rasmusson.
Projektledare Lotte Nilsson ansvarade för att
kontakta företag för att samla intresserade till första
workshopen och bokade in dessa. Hon ansvarade
samtidigt för att hålla ihop helheten med samtliga
deltagare och datum.
Workshopledare ansvarade för att ta fram innehåll
till workshoparna så som utbildningsdel, verktyg att
arbeta med och metod för arbetet digitalt under och
mellan workshoparna. Dessa verktyg var:

•

SWOT

•

Intressentanalys

•

Kundenkät

•

Väsentlighetsanalys

•

Hållbar tillväxt-fokuserad handlingsplan

•

Plattformen Jamboard
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Några veckor innan första workshopen gjordes en
genomgång av körschema, ansvars- och rollfördelning
mellan projektledare och workshopledare under
själva workshopen, samt test av digitala verktyg.
Workshopledaren ansvarade för allt material, utskick
och kommunikation till deltagarna efter att de bekräftat
deras deltagande fram till slutet av workshop två.
Ungefär en vecka innan första workshopen fick
företagen som skulle delta i workshopen ett mejl.
Förutom tips och praktisk information kring mötet
fick de även i uppgift att kortfattat sammanställa lite
information om deras företag utifrån några givna
frågor. Frågorna valdes ut för att ge så matnyttig
information som möjligt för övriga deltagare och
för att underlätta arbetet med att ta fram en hållbar
tillväxtplan.
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Innehåll
•

Med hjälp av kunskap och exempel från andra
företag arbeta med respektive verksamhets
förutsättningar: både styrkor och svagheter

•

Identifiera vilka intressenter företaget har

•

Diskutera vilka hållbarhetsmål som är
relevanta för företaget och företagets viktigaste
intressenter (t.ex. kunder, samarbetspartners)

Mål

Målet med den första workshopen var att
företagen, med hjälp av vunna insikter om de
globala målen och diskussionerna med övriga
deltagare kring deras möjligheter och hinder,
skulle kunna ringa in möjliga hållbarhetsområden
för deras verksamhet. För att kunna ta till sig
varandras åsikter, något som workshop del 1 och 2
byggde på, behövde de lära känna varandra.

Workshop 1
10

Syftet med workshopen var att skapa förståelse för
landskapet som företaget rör sig i, att ge inblick i
dess verksamhet och att aktivt börja tänka mot att
associera företaget till de globala målen.
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Processen
Efter en kort introduktion presenterade företagen sina
respektive verksamheter utifrån i förväg förberedda
frågeställningar.
Utifrån dessa frågor skulle diskussionen i grupperna
fördjupas, utvecklas och även implementeras i
tillväxtrapporten. Fördjupningen gjordes i två led:
först genom en SWOT där företagen fick beskriva
styrkor, svagheter, möjligheter och hot, sedan i en
intressentanalys.
Mellan dessa två övningar, föredrogs exempel
på företag som ställt om under årets pandemi
och på vilka sätt de gjort det. Intressentanalysen
medvetandegjorde vilka intressenter som företaget
var direkt beroende av, vilka som de var indirekt
kopplade till och vilka som var mer perifera. Vid en

Reflektioner
omorientering av ett företags inriktning är det väldigt
bra att veta vilka intressenter man har, då mer perifera
kan komma att bli centrala medan centrala och
nödvändiga intressenter behöver få information och
utrymme att fortsatt finnas med trots förändring.
Företagen fick slutligen två uppgifter inför nästa
workshop:

1. Att välja ut tre till sju mål från de globala
målen som de ansåg vara relevanta för den
egna verksamheten.

Eftersom deltagarna inte var närmare bekanta med
varandra, var de lite avvaktande inledningsvis. Att prata
om deras företag är dock något de är vana vid att
göra och samtalen blev efterhand mer energiska och
uppsluppna. Det märktes att det för vissa var väldigt
enkelt att tänka i intressentterminologin, medan andra
hade lite besvärligare inledningsvis och behövde lite
hjälp på traven. Det märktes att deltagarna tyckte att
uppgifterna de fick skulle bli en utmaning: hur skulle
de lösa detta? Vi försäkrade dem om att vi skulle gå
vidare med dem och hjälpa dem framåt vid nästa
tillfälle.

2. Att ställa frågor till några av företagets viktigaste
intressenter kring hållbarhet och hur de såg på
företaget kopplat till hållbarhet.

Kommunernas roll
Under workshoparna framkom det tydligt att en
förståelse för hur man kan implementera de globala
målen i sin egen verksamhetsutveckling kan skapas
genom en välplanerad dialog. I workshoparna är det
viktigt att tillåta sig att använda varandras kreativitet.
Även galna idéer kan ha ett korn av relevans.
Det är en fantastisk känsla när man ser att deltagarna
börjar greppa vidden av att se på målen som ett
smörgåsbord för nya affärer. Workshopledarens
kunskap i ämnet och förmågan att driva processen
framåt var helt avgörande.
Ur kommunperspektiv är det nödvändigt att vara
delaktig i processen för att kunna fånga upp
områden som vi behöver arbeta vidare med för
att skapa förutsättningar för näringslivet. Det finns
frågeställningar och behov i denna process som vi
som kommunrepresentant måste ta med oss och
arbeta vidare med.

Företagen fick bland annat i uppgift att välj ut tre till sju mål från de globala målen som de ansåg
vara relevanta för den egna verksamheten.
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Vägen till
workshop 2

02

Efter första workshoptillfället fick företagarna
ett antal frågor att använda fritt som inspiration,
underlag eller utskick till deras intressenter. De
var formulerade så att de skulle ge företagarna en
första inblick i intressenternas syn på verksamheten
och hållbarhet. Deltagarna erbjöds även möjlighet
till återkoppling till såväl projektledare som
workshopledare mellan tillfällena, vilket nyttjades
av några men inte alla.
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Mål

Målet för workshop 2 var att sätta
upp ett antal prioriterade aktiviteter
och mål för verksamheten.
Dessa skulle inkludera nyttan för
verksamheten och kopplas till egna
hållbarhetsmål som går att räkna
på ur ett företagsekonomiskt korteller långsiktigt perspektiv. Nytta
kunde vara nöjdare kunder, utökad
affärspotential, tydligare profilering,
förbättrad personalpolitik etc. ihop
med dess ekonomiska innebörd.

1
2
3

Workshop 2
13

Genom diskussion med intressenter
identifierades och prioriterades
globala mål. Dessa sattes i relation
till de tre viktigaste drivkrafterna
inom hållbart företagande: ökad
tillväxt, kapitalåteranskaffning och
riskhantering. Till slut kopplades de
till de aktiviteter som kan leda till att
nå målen.
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Processen
I workshop 2 fortsatte arbetet med de globala mål
som företagen fått i uppgift att välja ut. De beskrev
sina globala mål och förklarade på vilka sätt dessa
var relevanta för företaget. Därefter gjorde de en
bedömning av företagets förmåga att påverka dessa
globala mål. Deltagarna återgav svaren de fått från
kunder eller andra intressenter i förhållande till de
globala målen. Resultatet av detta blev en graf som
visualiserade en möjlig prioritering av deras globala
mål.
Efter att ha tittat på några välkända företag och deras
prioriterade globala mål, gick vi in på vilka drivkrafter
företag kan ha för att skapa ökad lönsamhet med de
globala målen. Genom exempel från andra företag på
tillväxt, kapitalåteranskaffning och riskhantering, kom
vi sedan fram till desamma för företaget som deltog

Reflektioner
i workshopen. Vi använde företagets SWOT samt de
globala målen och dess syfte för att identifiera möjliga
aktiviteter och åtgärder. Här hade företaget nytta av
att bolla idéer och tankar med samtliga närvarande.
Vid workshopens slut hade företaget kommit fram
till ett antal konkreta aktiviteter som de tog med sig
till workshop 3 för att räkna på i förhållande till deras
tillväxtplan.
Med bakgrund i SWOT och intressentanalys från
föregående workshop ihop med drivkrafterna togs
olika aktiviteter fram. Dessa hade alla gemensamt
en potential att förbättra resultatet på sista raden
på kort och lång sikt. Denna grova handlingsplan,
som baserades på företagets möjligheter, resurser
och ambitioner, var resultatet av de två första
workshoparna.

Det var förväntansfulla deltagare som kom till
workshop 2. Det märktes att de hade laddat inför
mötet. Flera av dem visade ganska stor osäkerhet
kring de globala mål som de hade valt: ”har vi valt
rätt och hur ska vi kunna påverka något som är så
stort?” Det var frågor som fanns hos dem. De delade
med sig av kundernas svar och var både glada och
överraskade över att kunderna faktiskt hade svarat och
att de verkade tycka att hållbarhet var relevanta frågor.
Efterhand som vi metodiskt gick igenom deras valda
mål blev de mer och mer trygga i sina val och på vilka
sätt målen kan hjälpa dem att nå en mer lönsam och
hållbar verksamhet.

Kommunernas roll
Syftet med workshop 2 var att deltagande företag
skulle identifiera vilka områden som kan leda till hållbar
lönsamhet och vad som kan göras för att nå dit.
I motsats till workshop 1 då deltagarna främst arbetade
inom sin egen verksamhet, syftade workshop 2 till
öppna upp och ta hjälp av varandra. Det är sällan man
får chans att helt förutsättningslöst få kreativ input på
sådant vi kan, gör och vill från andra företagare.
Företagen presenterade respektive valda delmål.
Parallellt antecknade vi varför deltagarna valt respektive
delmål. Därefter rangordnades delmålen i en graf
utifrån i vilken utsträckning man som företag kan

påverka dessa. Vi placerade delmålen så att hög
prioritering och stor påverkan matchas i grafen.
Vi bytte skor och föreställde oss ett scenario
där jag själv vore i dina intressenters skor utifrån
hållbarhetsarbetet och genomförde en quiz vi kallade
”Globala mål, gissa företaget”. Företag som valt att
fokusera på vissa mål kanske överraskar och andra
visar hur man valt att arbeta mot alla och koppla detta
till uppföljning. Det är inte alltid som man tror.
Slutligen gjorde vi en genomgång av ökad lönsamhet
genom tillväxt, effektivisering och riskminimering. Vi
tog hjälp av varandra, företag A började titta utifrån på
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företag B baserat på de globala mål som valts. Vilka
aktiviteter kopplade till respektive delmål skulle kunna
leda till tillväxt, effektivisering, riskminimering? Vad kan
ni göra inom nya produkter och tjänster? Vad kan ni
göra kopplat till förbättrad avkastning? Vad kan ni göra
kopplat till riskminimering?
Vi avslutade med att gå igenom vad nästa workshop
ska behandla och fastställde att det vi arbetat fram
kommer implementeras i tillväxtplanen.
En enkät skickas ut till deltagarna för att fånga upp
feedback på arbetet hittills.

FRÅN SWOT TILL HÅLLBAR TILLVÄXTPLAN: WORKSHOP 2

Vad tar du med dig från de två
workshoparna ”Från SWOT till värdeerbjudande med de globala målen”?

Vilka möjligheter ser du att
kunna använda det du fått
med dig från workshoparna
i din verksamhet?

Att det gynnar företaget oerhört mycket att arbeta med globala målen på
flera plan. Att kunderna efterfrågar att företag idag tar ställning till viktiga
frågor. Viktigt att kunna stå för det företaget erbjuder.

Kortsiktigt ser jag att vi kan göra små förändringar som ändå har
stor betydelse. På sikt ser jag stora möjligheter, alltifrån vilken mat
vi erbjuder till marknadsföring och vilken utbildning vår personal får.

Att alla företag har en viktig roll i och kan tjäna på att jobba med de
globala målen både för sitt eget företags skull och samhällets skull.

Att arbeta fram en hållbar tillväxtplan för nutid och framtid.

Hur man med små medel kan göra stora förändringar. Att gå in med
inställningen att rädda planeten kan kännas överväldigande men att
minska matsvinn är genomförbart.

Stora möjligheter (vi kände redan till globala målen
dock och jobbade redan för att uppnå vissa).

Finns det något du saknade
som du skulle vilja ha med i
workshoparna?

Återkoppling
från deltagare

Paketering av detta projekt föll inte riktigt som
jag tänkt mig. ”Kriscoachningsprojekt för utsatta
branscher till följd av pandemin” är inget man kan
eller vill tack nej till. Men fokus låg på hållbarhet i
längden, dvs. hur kan vi arbeta sångsiktigt.

Hur sannolikt är
det att du skulle
rekommendera
workshoparna
till någon annan?
På en skala om 1 till 5,
svarade deltagarna i
snitt 4 till 5.
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FRÅN SWOT TILL HÅLLBAR TILLVÄXTPLAN: VÄGEN TILL WORKSHOP 3

Vägen till
workshop 3

CALLE RASMUSSON:

Inför workshop 3 kontaktades företagen via mejl:

Ett spännande projekt som ni deltar i! Jag har fått i
uppdrag att hjälpa er med att ta fram en tillväxtplan
som en viktig del av projektet. Ni har förberett
er tillsammans med Lotte och Karin och har fått
förutsättningarna för projektet. Lotte skickar över
en tillväxtplan till er där hon fyllt i punkterna:
1. Verksamhet

2. Värdekedja och organisation
3. SWOT.

Kolla upp planen och gör eventuella korrigeringar
eller tillägg. Jag kommer att hålla två digitala
workshopar med er via teams om ca 2 timmar/
tillfälle.
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FRÅN SWOT TILL HÅLLBAR TILLVÄXTPLAN: WORKSHOP 3

Innehåll

Mål

Workshop 3 innehåller implementering och
genomgång av de delar som ska implementeras i
tillväxtplanen: värdekedja, organisation och SWOT.

Syftet med workshop 3 var att efter genomgång av
implementering, ta fram en framtidsmålbild samt en
plan för hur vi tar oss till målet.

En uppmaning fanns till företagen att redan från start
förbereda sig och tänka igenom vilka mål företagen
har på ett års sikt samt på tre års sikt. Vid första mötet
började deltagarna även att förbereda sig för paketet
ekonomi, kalkyl och hållbarhetskalkyl.

Workshop 3
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FRÅN SWOT TILL HÅLLBAR TILLVÄXTPLAN: VÄGEN TILL WORKSHOP 4

Vägen till
workshop 4

Mellan tillfällena höll vi kontakten via mejl och
telefon för att fånga upp om någon inte förstått
vissa delar eller behövde hjälp att ta sig vidare.
Tillväxtplanen tog deltagarna fram själv och
workshopledarens roll var att vägleda företagen i
framtagandet samt vara ett bollplank. En viktig fråga
som workshopledaren ställde längs hela vägen
var: hur märker era kunder eller leverantörer att ni
arbetar med hållbarhet?
Det visade sig vara en fördel att ha gått igenom
SWOT tidigare och det var positivt utifrån
upplägget. Startpunkten i tillväxtplanen är alltid
SWOT och detta är den viktigaste delen för att
hitta grunden för de mål man sedan sätter. När
det gäller marknadsbearbetning och värdekedjan

i tillväxtplanen kan vara svårare att få grepp om
för de flesta. Man har svårt att se hela kedjan i sin
verksamhet. I t.ex. ett tillverkande företag kan det
vara enklare att förstå värdekedjan som material in
och material ut och vad som händer däremellan.
Inom besöksnäringen kan detta vara svårare att få
grepp om.
Sammanfattning av möte 1. Fastställa målen.
Genomgång av Ekonomi samt Framgångsfaktorer för
att lyckas. Fortsatt genomgång av Hållbarhetskalkyl
och slutligen knyta ihop hela Tillväxtplanen och
kolla upp hur vi tar arbetet med hållbarhet vidare.
Tillväxtplan är ett utmärkt styrinstrument som med
fokus på hållbarhet lyfter möjligheterna ytterligare.
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För att få drivkraften för näringslivet att verkligen
ta sig tid att göra en tillväxtplan är det tydligt
att hållbarhet fungerar som en katalysator och
drivkraft för företag att hitta områden för en hållbar
lönsamhet. Vi ser att kombinationen att arbeta på
detta sätt når ut till företagen.
Tillväxtplanarbetet kan ses som en sammanfattning
av tankarna man som företagare har, det är viktigt
för att inte glömma det man vill, ska och bör göra.
Genom detta identifieras nya vägar och man står
också bättre rustad när det oförutsedda händer.

FRÅN SWOT TILL HÅLLBAR TILLVÄXTPLAN: WORKSHOP 4

Innehåll

Reflektioner

Sammanfattning av workshop 3 och fastställning av
målen. Workshop 4 innehöll också genomgång av
ekonomi, framgångsfaktorer för att lyckas, fortsatt
genomgång av hållbarhetskalkyl och slutligen knöt vi
ihop hela tillväxtplanen. Vi avslutade med att planera
hur vi skulle ta arbetet med hållbarhet vidare.

För att väcka drivkraften hos näringslivet att verkligen
ta sig tid att göra en tillväxtplan blev det tydligt att
hållbarhet fungerar som en katalysator och drivkraft för
företag att hitta områden för en hållbar lönsamhet. Vi
ser att kombinationen att arbeta på detta sätt når ut till
företagen.

Mål
Målet var att få till en tillväxtplan på kort och lång
sikt som blir ett utmärkt styrinstrument med fokus på
hållbarhet som lyfter möjligheterna ytterligare.

Workshop 4
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Tillväxtplanarbetet kan ses som en sammanfattning av
tankarna man som företagare har, det är viktigt för att
inte glömma det man vill, ska och bör göra. Genom
detta identifieras nya vägar och företagaren står bättre
rustad när det oförutsedda händer.

FRÅN SWOT TILL HÅLLBAR TILLVÄXTPLAN: UPPFÖLJNING

Uppföljning
Det avslutande mötet var ett dialogmöte där alla deltagare
utvärderade och reflekterade över det genomförda arbetet.

Bättre helhetsförståelse
MARTIN OCH MONIKA
Sakura Tours
När pandemin slog till, slogs vårt ena ben helt ut.
Under pandemin har vi haft all vår verksamhet
baserat på skandinaviska kunder.
”Från SWOT till värdeerbjudande med de globala
målen” har varit ett givande projekt som öppnat
ögonen.
Vårt företag har till 50 % utomhusaktiviteter och våra
kunder finns i Skandinavien och i övriga världen,
främst Japan där intresset för hållbarhet är stort.
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Många som bokar resor genom oss vill att
resan inkluderar studiebesök bland annat inom
återvinningsbranschen Sysav, så vi har redan
hållbarhet inkluderat i vår verksamhet. Karins
kunskaper i ämnet gjorde att vi nu har fått en större
förståelse för helheten. Framför allt tittar vi på vår
egen verksamhet och att vi till exempel ställer krav på
leverantörer.
Det var också givande att lyssna på ett annat företag
i workshopen, att kunna bolla och utbyta tankar. Vi
uppskattade att det var en liten grupp.

FRÅN SWOT TILL HÅLLBAR TILLVÄXTPLAN: UPPFÖLJNING

Malin och Lina har inte arbetat med tillväxtplan på detta sätt
tidigare, just med fokus på hållbarhet och hållbarhetskalkyler.
Detta är något de kommer arbeta vidare med och sprida såväl
i ledningsgruppen som till personal och kunder. De tycker
projektet har varit mycket givande och lärorikt.
Malin och Lina är delägare till Tosselilla Sommarland
tillsammans med systern Carola och föräldrarna Anki och Lasse.
Företaget har drabbats hårt av pandemin och projektet ”Från
SWOT till värdeerbjudande med de globala målen” kom i väldigt
passande tid.

Det var intressant med SWOT-analysen, att få tid att
reflektera kring det egna företaget och få input från andra
företag såsom Sakura Tours.
Det kluriga med de globala målen var att bryta ner dem
och se hur de kan appliceras på Tosselilla och även bidra
till ökad lönsamhet.
En värdefull insikt som Malin och Lina uttryckte var bland annat
att ställa högre krav på leverantörerna och hur de arbetar med
hållbarhetsfrågor.

Det var intressant att fundera över hela kundresan, hur
Tosselillas kunder ska kunna se att företaget arbetar med
hållbarhetsfrågor innan, under och efter besöket.
Redan i rekryteringsfasen ser Tosselilla att ungdomar efterfrågar
Tosselillas värderingar utifrån de globala målen. Detta kommer
i sin tur leda till att hemsidan kommer uppdateras med
information om Tosselillas värderingar och hållbarhetsarbete.

Ett nytt perspektiv ger
nya planer framåt

Tosselilla har många idéer kring arbetet med de globala målen,
bland annat att i framtiden se över alternativ till elförsörjning,
såsom solceller, laddstolpar till parkeringen och olika typer av
temadagar i parken. Just nu begränsas Tosselilla ekonomiskt på
grund av pandemin, så de olika idéerna kommer växa fram och
bli mer synliga för kunderna efterhand som möjligheterna finns.

LINA OCH MALIN
Tosselilla
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FRÅN SWOT TILL HÅLLBAR TILLVÄXTPLAN: UPPFÖLJNING

Skepsis byttes mot övertygelse
CARINA, AMELIE OCH PHILIP
LiteMer, UppellerNer och Öja Krog

Det var tacksamt att få hjälp med att få vägledning i att ta ner de 17 globala
målen på verksamhetsnivå. Vi var verkligen glada över att fått denna
möjlighet att vara med i projektet ”Från SWOT till värdeerbjudande med de
globala målen”.
Deltagarna säger att det har känts lyxigt att haft full fokus på sin verksamhet i
workshoparna. När de först kom in i projektet kändes det som ett blankt papper
och 17 stora mål.

Det var också bra att kunna rannsaka sig själva, att titta på konkreta lösningar
och en plan för dessa.
Philip kände att han från början var ganska skeptisk, men han ändrade uppfattning.
Det finns en utmaning i kommunikationen mot kund och personal, men tack vare
tillväxtplanen och hållbarhetskalkylen upplever de att de har en bättre plan för detta.

Det vi identifierat är att vi som verksamhet kan ställa krav på leverantörerna,
vi behöver inte göra allt själv, med dialog kommer man längre.
I pandemitider har take away ökat markant, här ser vi också
utvecklingsmöjligheter och vi tittar även på laddstolpar för elcyklar.
Verksamheternas största tillgång är personalen, här ser de även att det kan vara en
dragare utifrån att arbeta med hållbarhet integrerat i sin verksamhet.

Vi som verksamhet kan ställa
krav på leverantörerna,
vi behöver inte göra allt själv.

Öja gård har genom detta projekt identifierat hur de kan utveckla framåt och ser
fram emot att sätta tänderna i detta när det är möjligt.
Man avslutar med att säga att konceptet att jobba så här borde spridas och det
håller vi såklart med om, det är en utmaning vi alla har: att hjälpas åt att sprida goda
exempel på hållbar lönsamhet.
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FRÅN SWOT TILL HÅLLBAR TILLVÄXTPLAN: UPPFÖLJNING

Från övermäktigt
till framtidsverktyg

För att nå morgondagens gäster
krävs det att vi hänger med.

PATRIK OCH ANNIKA
Hotel Svea

Först upplevdes de globala målen som
övermäktiga, men när vi tillsammans
bröt ner det på verksamhetsnivå blev
det enklare. Det var viktigt att se att det
vi gör har ekonomisk bäring.
Hotel Svea hade sedan tidigare en tillväxtplan
som nu har modifierats. De arbetar redan med
flera av målen, vilket de inte tänkt på tidigare.

Nu handlar det främst om att nå ut
med kunskapen i organisationen
och gentemot kunderna. Det är
tydligt att den yngre generationen
tycker att det är viktigt att man har
ett hållbarhetsfokus och för att nå
morgondagens gäster krävs det att vi
hänger med.
Identifierade områden är bland annat
laddstolpar för hotellets gäster, att ge gästerna
hälsosamma upplevelser både inom mat och
upplevelser, använda grön el i verksamheten,
att kunna vara med i upphandlingar samt att
titta närmare på städ och tvätt.
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FRÅN SWOT TILL HÅLLBAR TILLVÄXTPLAN: FRAMTIDSBLICK

Framtidsblick
Kommunernas reflektioner
I det avslutande dialogmötet framkom det med all
tydlighet att det personliga mötet var helt avgörande
för att nå fram med de erbjudanden och stöd
som finns för företag. Här är goda relationer en
förutsättning. Den personliga kontakten var det som
uppskattades mest.

Karin Lintrups reflektioner
I min roll som talare, facilitator och affärsutvecklare
på hållbarhetsområdet har detta arbete ytterligare
förstärkt min övertygelse om att företagsutveckling
och hållbarhet behöver gå hand i hand och att
det finns stora möjligheter inom området. Jag är
förhoppningsfull till att detta arbete leder till att fler
företag väljer att satsa på hållbart företagande.

Calle Rasmussons reflektioner
Många har tyckt att det känns tungt när de ser
tillväxtplanen och innehållet som ska fyllas. Men
kombinationen av detta sätt att arbeta har krattat
manegen på ett annat sätt och deltagarna har
kommit in med ett ingångsläge där de vet att de
kommer att gå från visionärt till konkret.

En tillväxtplan är ett styrinstrument som alla
företag behöver. Hållbarhet är ingen trend utan en
överlevnadsfaktor som vi alltid måste jobba med för
kommande generationers bästa. Den kombination
i projektet där arbetet med tillväxtplanen baseras
på en gedigen genomgång av hållbarhetsarbetets
möjligheter är ett delvis nytt och utmärkt upplägg.
När vi dessutom går in i hållbarhetskalkylen och
resonerar fram hur vi kan öka fakturering och
effektivisera kostnader genom att jobba mer
med de 17 globala målen har vi möjlighet att nå
en bättre lönsamhet. I den snabba digitala värld
vi lever i måste vi nu jobba mer med ”dubbel
v” dvs. värderingar och varumärke. Dessa är
överlevnadsfaktorer i ett bra hållbarhetsarbete när vi
möter de nya generationerna.
Det är helt okej att öka företagets lönsamhet genom
att jobba mer med hållbarhet men det är viktigt
att man frågar sig själv ”hur märker kunden att vi
jobbar med hållbarhet?”. Jag uppmanar de företag
som tidigare gjort en tillväxtplan att göra en ny, med
en starkare anknytning till hållbarhetsarbetet. De
företag som inte gjort en tillväxtplan, gör den nu!
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Jörgen Reiman Ehles reflektioner
Verksamhetsledare i Tillväxt Syd
Tillväxt Syd är stolta över att fått vara del av
detta projekt och har fått tydlig återkoppling från
deltagande företag på att det fungerar. Att kunna nå
ut till företag som är utsatta under pandemin och
erbjuda kriscoachning och stöd är viktigt.
Tillväxt Syd har bland annat bidragit med
tillväxtplanen som är ett kraftfullt verktyg som ger
företagen en överblick och en plan på kort och lång
sikt kopplat till de globala målen.
Hållbarhet är, och kommer ännu mer att vara,
en hygienfaktor i allt vi gör, inte minst när det
kommer till att driva företag. Under det gångna
året har Tillväxt Syd arbetat med att lyfta fram
värdet för företagen med att ha en tillväxtplan; ett
genomarbetat dokument som man kan stämma
av mot för att se att man är på rätt kurs. Under
pandemin uppstod ett behov av att anpassa planer
som sträckt sig över år till att anpassas för månader.
Vi ser att detta projekt bekräftade vikten av att
fler bör upprätta och uppdatera sina tillväxtplaner.
Tillväxtplanen skapar en viktig trygghet.
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