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Syftet med en slutrapportering är att skapa en enhetlig struktur för insamling av
information om projektet i sin helhet och ska bidra till lärande. Slutrapporten ska också
underlätta spridning av resultat och metoder från Socialfondsprojekt i Sverige. l
slutrapporten ombeds ni därför beskriva uppnådda resultat samt redogöra för ett antal
centrala delar i projektets genomförande.
Under varje rubrik finns en inledande text om avsnittets innehåll. Det är viktigt att
slutrapporten bygger på en diskuterande redogörelse.

Sammanfattning
användasavgen sammanhang.

rättvisande sammanfattning som möjligt

Projektet har involverat totalt 1 04 företag med 1 21 9 medarbetare av dessa har 920 medarbetare
(356 kvinnor och 564 män) deltagit i projektets aktiviteter
TÖS har stärkt företagsledningarnas och medarbetarnas kompetens kring innovation och tillväxt.
Deltagande företag har fått ökad kunskap kring hur jämställdhets-, mångfalds- och
ickediskrimineringsfrågorna kan inkluderas i det strategiska arbetet som bidrar till tillväxt. Genom
detta arbete har projektet skapat förutsättningar för ändrade attityder till att anställa medarbetare
med funktionshinder och/eller utrikesfödd och/eller underrepresenterat kön inom branschen
Tillsammans med ökad kompetens kring strategisk planering för tillväxt genom
kompetensutveckling av anställda, har projektet bidragit till ökad tillväxt och stärkt konkurrenskra
hos deltagandeföretag
Projektet har också bidragit till ökad samverkan mellan små företag, branschorganisationer
kommuner och det företagsstödjande systemet såväl i östra Skåne som i ett regionalt perspektiv
Hos de 90 företag som varit aktiva under hela projektperioden har det skapat 234 nya
arbetstillfällen hos 44företag
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Projektid6 och förväntade resultat
Redogör för prqektets syfte och övergripande prqektmäl. delmål och avsedda föwäntade resultat. Har syfte, mäl och
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Projektid6 och förväntade resultat
Projektets övergripande syfte utgick ifrån östra Skånes fortsatta behov av starka SME-företag
med innovationskunskap och tillväxtvilja och det övergripande målet att bidra till sysselsättning
tillväxt, internationalisering och innovation i 1 00 företag i östra Skåne. Projektets bakgrund var tvi
av de allra största utmaningarna för regionens hållbara tillväxt och utveckling: låg produktivitet
och låga utbildningsnivåer. östra Skåne ligger efter storstadsregionerna med en lägre tillväxttakt,
en högre andel arbetslösa, lägre skattekraft och en lägre exportandel. Projektets mål var enligt
ansökan att bidra till ökad tillväxt genom att stärka företagsledningars och anställdas kompetens
inom innovation och internationalisering med utgångspunkt i hur strategiskt arbete för ökad
mångfald, jämställdhet och tillgänglighet kan bidra. Genom att arbeta med alla dessa frågor
integrerat med företagets övriga områden för att nå tillväxt, skulle det bli en naturlig del av
företagets strategiska arbete och därmed vara hållbart på lång sikt. Till detta kan läggas stärkt
kompetens hos företagen för att delregionens företag skulle lära sig att stå bättre rustade för
förändringar i arbetslivet och skapa gynnsammare positioner på en alltmer konkurrensutsatt
marknad för såväl medarbetarna som företagen i sin helhet. Östra Skåne behöver SME-företag
som både vill och kan växa då 4 av 5 arbetstillfällen skapas i de små företagen. En viktig del i
detta var att de också är bäst på att skapa arbete för unga och personer som står långt utanför
arbetsmarknaden.
Syftet var även att adressera och stärka SME-företagens identifierade utmaningar för att på ett
hållbart sätt vara konkurrenskraftiga. växa och överleva. Företagen har själva identifierat
rekrytering/kompetensförsörjning som det största hindret följt av affärsutveckling/stöd, nätverk
och kompetensutveckling på individ- såväl som på organisationsnivå. Till detta fanns även
identifierade och avgörande behov av att höja SME-företagens innovationskunskap, deras
förmåga att förutse framtida kompetensbehov, deras möjlighet och kompetens för ökad
internationalisering samt att genom att arbeta med mångfalds- och jämställdhetsfrågor bredda sin
rekryteringsbas och öka sin innovationskultur. Projektets syfte var att via utbildning och goda
exempel skapa en ökad förståelse för utanförskapsfrågorna och ökad motivation och kunskap
kring deras betydelse och potential för tillväxt och innovation.
Påindividnivå ska

sysselsatta i deltagande företag ha fått en ökad kompetens vad gäller
innovationskapacitet. internationalisering, tillväxt och förändringsförmåga

deltagarna fått en ökad kunskap om jämställdhets-. mångfalds- och
ickediskrimineringsfrågor

deltagarna ha fått en mer positiv attityd till ökad mångfald på arbetsplatsen och en ökad
insikt om hur mångfald kan generera tillväxt och innovation
På organisationsnivå ska

det ha skett en attitydförändring och kunskapshöjning hos företagen kopplat till tillväxt.
innovation- och jämställdhets-. mångfalds- och ickediskrimineringsfrågor
- företagen se affärsnyttan med och ha tagit fram strategier för kompetensförsöÖning
utifrån ett mångfaldsperspektiv, kopplade till tillväxt-/in novations- och internationaliseringsplaner
På regional nivå ska
- det ha skett en ökad samverkan mellan små företag, branschorganisationer. kommuner
och företagsstödjande system i östra Skåne

det finnas en etablerad struktur för implementering av resultat på delregional nivå
det ha etablerats ett innovationsekosystem i östra Skåne
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Projektets delmål
Delmål 1 : Stärkt kompetens kring innovation hos företagsledning och medarbetare i 100 företag i
östra Skåne
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med innovation såväl som veta vilken kompetens man har idag och vilken man kommer att
behöva för att ligga i framkant. Genom att känna till vad innovation är, hur man kan arbeta med
innovation på kort- och lång sikt och hur företagens konkurrenskraft påverkas av förmågan att
vara innovativ över tid, ska företagen stärka sina möjligheter till ökad innovationsförmåga och

Genom stärkt kompetens ska företagen lära sig att använda mer effektiva och långsiktiga
metoder för att bevara sin konkurrenskraft. Företagsledningarna ska få uppdaterad kunskap inom
området "innovation governance" där de får nya verktyg och metoder för öppna, inkluderande
och demokratiska innovationsprocesser. Projektet ska ge dem ett utvecklingsstöd som tar sin
utgångspunkt i att mångfald, öppen innovation och att olikheter driver utveckling. Genom att
inkludera såväl företagsledningar som medarbetare ska kompetensen säkerställa företagets
ökade innovationsförmåga över tid och därmed möjlighet att såväl klara av som nyttja
förändringar i omvärlden.
Delmål 2: Stärkt kompetens kring internationalisering hos företagsledning och medarbetare i 100
företag iöstra Skåne
Genom att uppnå delmål 2. 3 och 5 ska fler företag i östra Skåne ha en bättre grund för
internationellt samarbete och export och därmed förbättra konkurrensförmågan och tillväxten på
lång sikt. Genom stärkt kompetens och kunskap kring vilka stöd man kan ta vid en
utlandslansering, ska fler våga ta steget till export.
Delmål 3: Stärkt kompetens hos företagsledningen och medarbetare kring hur jämställdhets-
mångfalds- och ickediskrimineringsfrågor kan inkluderas i en strategiskt plan som bidrar till tillväxt
Med basen i insatser enligt delmål 4 och ändrade attityder enligt delmål 5, kan kunskaperna tas
med i det långsiktiga och strategiska arbetet för företagets tillväxt. Företagen ska genom kunskap
om arbetssätt och verktyg och med de horisontella principerna som grund. långsiktigt och
strategiskt kunna planera och kompetensförsörja sig för ökad tillväxt. Genom att inkludera de
horisontella principerna i sina strategiska planer och därmed på ett naturligt sätt i företagets
vardag. ska de stå rustade inför förändringar och konkurrens på marknaden.
Delmål 4: Stärkt kompetens hos företagsledning och medarbetare kring strategisk planering för
tillväxt genom kompetensutveckling av anställda inom identifierade behov
Via nulägesanalyser, framtagna i samverkan mellan företagsledning och medarbetare, av
företagens övergripande verksamhet skulle en strategi för tillväxt- och innovationshöjande
insatser kunna identifieras. Med detta som grund syftade projektet till att via kompetenshöjande
insatser stödja företagen att rusta sig för att kunna följa planen och nå uppsatta mål i sina planer
på kort och lång sikt. Genom att öka medarbetarnas kunskap kring hur de bidrar till tillväxt och
innovation, och genom företagsledningens ökade kunskap att leda strategiskt, kan företagen öka
sin konkurrenskraft. Detta arbete syftade också till att ge medverkande företag en bild av
kommande rekryteringsbehov. Samtidigt skulle detta ge projektets ingående parter en bild av
kompetensbehovet hos en andel av sina SME-företag om rekryteringen av företagen gjordes

Genom att företagen under en längre period kan arbeta med individanpassad
kompetensutveckling kopplat till företagets långsiktiga strategiska mål, ska konkurrenskraft och
tillväxt öka. Kunskap om hur effektivt innovations- och utvecklingsarbete bedrivs i team med
kompletterande förmågor, färdigheter. kompetenser. erfarenheter och kunskaper ska bidra till
företagens utveckling. Respektive företag ska stärka sin förmåga att analysera dessa förmågor
samt dra nytta av dem i sina strategiska planer för tillväxt inklusive ökad möjlighet att klara
matchning mellan behov av kompetens och utbud av kompetens.
Kompetenshöjningen gör deltagande företag starkare, men även medarbetarna mer
anställningsbara övertid.
Delmål 5: Förändrad attityd till att anställa medarbetare med funktionshinder och/eller utrikesfödd

tillväxtV

brette
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Genom ändrade attityder och kunskap om hur ökad jämställdhet och mångfald kan ha en direkt
positiv påverkan på företagets innovationsförmåga och möjlighet till internationalisering. skapas
förutsättningar för tillväxt genom ökad konkurrenskraft. Ändrade attityder kan leda till att
företagsledning och medarbetare blir mer öppna för internationella kontakter. Tillgång till
människor med olika bakgrund, kön. ålder. kompetenser och synsätt kan bli företagens främsta
möjlighet och konkurrensmedel.
Genom att integrera jämställdhets-, mångfalds- och ickediskrimineringsfrågor i både företagens
vardag och i det strategiska arbetet. läggs grunden för ny kunskap och attityd som förankras i
företagets värdegrund.
Delmål 6: Etablerande av en struktur för delregional samverkan som inkluderar ett
innovationssystem samt en samverkan kring frågor av strategisk kompetensförsörjning i östra

Med ett stärkt samarbete mellan de tolv kommunerna i nord- och sydöstra Skåne och mellan
andra samverkanspartners i det stödjande systemet. ska möjligheten att etablera både regionala
och delregionala strukturer för privat och offentlig finansiering på lång sikt öka. Modellen ska ge
ett mervärde för hela regionen då de delregionala skillnaderna bemöts utifrån ett gemensamt
kvalitetssäkrande arbete. Genom att bygga vidare på en regional kompetensstruktur ska
förutsättningarna för företagsamheten jämnas ut i Skåne, och därigenom ska hela regionen
gynnas av en gemensam tillväxt.
Genom kommunikation och regional spridning samt förankring av projektets verksamhet ska en
handlingsplan tas fram för hur man med utgångspunkt i projektets samverkansparter och övriga
innovationsaktörer kan etablera ett innovationsekosystem som effektivt levererar tillväxt i östra
Skåne med östra Skånes företagsbehov och utmaningar i fokus. Handlingsplanen ska beskriva
en organisation för den delregionala samverkan som bidrar till att det regionala stödsystemet når
fler företag kring frågor om strategisk kompetensförsörjning. internationalisering och
kompetensutveckling.
Ingående kommuner ska också öka sin kunskap om sin roll i systemet samt höja kunskapen kring
innovations- och tlllväxtfrågor. Ett annat syfte har varit att via det stärkta samarbetet hitta
möjligheter att via regionala och delregionala strukturer hitta stödjande finansiering, såväl privat
som offentlig. för tillväxt- och innovationsstöd till företag som håller över tid.

Skåne

Har syfte, mål och målgrupp förändrats under projekttiden?
Projektets bedömning är att syften och mål för de ingående företagen har kvarstått enligt
ansökan under projekttiden. Projektet bedömer att vi uppnått målen enligt ansökan, även om
respektive företag haft olika resultat, allt utifrån deras egna förutsättningar.
Vad gäller syfte och mål inom Modul 3 och delmål 6 har projektet stärkt vårt samarbete mellan de
tolv kommunerna. men har ändrat vårt mål att ta fram en handlingsplan för att etablera ett
innovationsekosystem inklusive beskrivning av en organisation för delregional samverkan.
Ingående kommuner, med undantag av Skurup har istället valt att gå vidare i ett fördjupat
samarbete och fortsatt fördjupning genom det gemensamma Vinnovaprojektet
'lnnovationsekosystem östra Skåne'
Målgruppen var enligt ansökan SME-företag med tillväxtpotential och utvecklingsinriktade samt
med möjligheten att avsätta den tid som krävdes av både företagsledning och medarbetare. Vad
gäller målgruppen hade projektet en ambition att få en spridning av företag geografiskt,
storleksmässigt och branschmässigt. För att säkerställa detta fördelades antal platser/kommun
utefter nyckeltalsfördelning baserat på antal invånare varefter rekrytering gjordes.
Totalt sett har 107 företag (47 inom Modul l och 60 inom Modul 2) deltagit i projektet, av dessa
har 90 deltagit under hela projekttiden (37 inom Modul l och 53 inom Modul 2).
Från dessa företag har 920 medarbetare deltagit varav 60% män och 40% kvinnor. l ansökan
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antalet medarbetare i deltagande företag redan mindre än 1 500 medarbetare och under
projekttiden med företag som lämnat projektet blev det slutgiltiga antalet medarbetare
deltagande företag 121 9. Projektet har rekryterat en större mängd mindre företag, vilket skiljer sig
något från den bruttolistan som skickades in med ansökan där det var fler företag med över 30
anställda. De företag som rekryterats till projekt är de företags som bedömdes ha störst möjlighet
till tillväxt och innovations i och med projektet arbete

Projektets resultat, mål och indikatorer
Beskriv projektets faktiska nsuttat i förhållande till den ursprungliga planeängen. Redogör kvantitativt och kvalitati'@ fört.
ex. nya kunskaper och förändringar i attityder, riktlinjer och arbetssätt. Hur har prqektverksamheten arbetat för att
säkerställa deltagande på lika villkor för kvinnor och män?

Projektet har i sin helhet uppnått uppsatta mål. TÖS har stärkt företagsledningarnas och
medarbetarnas kompetens kring innovation och internationalisering. TÖS har stärkt kompetensen
hos deltagande företag kring hur jämställdhets-. mångfalds- och ickediskrimineringsfrågorna kan
inkluderas i det strategiska arbetet som bidrar till tillväxt. Genom detta arbete har projektet skapat
förutsättningar för ändrade attityder till att anställa medarbetare med funktionshinder och/eller
utrikesfödd och/eller underrepresenterat kön inom branschen.
Tillsammans med ökad kompetens kring strategisk planering för tillväxt genom
kompetensutveckling av anställda. har projektet bidragit till ökad tillväxt och stärkt konkurrenskrat
hos deltagande företag.
Projektet har också bidragit till ökad samverkan mellan små företag, branschorganisationer,
kommuner och det företagsstödjande systemet såväl i östra Skåne som i ett regionalt perspektiv.
Modul l
Delmål 1 .2.3 och 4: Antal företag som har deltagit i modul l
Modul l s mål var att rekrytera cirka 50 företag till projektet. modul l valde att ta med 47 företag i
projektet med totalt 579 anställda (394 män och 1 85 kvinnor). Resultat: Anställda från 40 företag
har deltagit i någon aktivitet inom modul 1 . 37 företag har varit delaktiga under hela
projektperioden och dessa företagen hade vid projektstart 436 anställda.
Den övergripande effektleveransen av tillväxt i företagen har inneburit en ökning av antalet
anställda med 56 anställda vid projektslut hade dessa 37 bolag totalt 492 anställda (285 män och
207 kvinnor). 15 företag i Modul l har nyanställt under projekttiden.
Delmål 1: Stärkt kompetens kring innovation hos företagsledning och medarbetare i100 företag i
östra Skåne
Inom Innovationsspåret så har 47 företag genomfört analys- och planeringsfasen. 47 företag
definierade utmaningar och designade innovationsprojekt. Samtliga företag har genomfört
aktiviteter i genomförandefasen. Förändringar i företagens interna förutsättningar men också
extern bransch- och omvärldsförändringar har påverkat företagens resultatleverans. 37 företag
har genomfört aktiviteter i hela programmet. Innovationsspårets arbetsmodell har inneburit att
nyckelpersoner på företagen (ofta företagsledningen) har genomfört de praktiska
innovationsfrämjande aktiviteterna tillsammans med företagens medarbetare och därigenom har
38 företag från modul l har deltagit i något av de fem innovationsseminarierna. Projektets
avslutande enkät visar att 60% av företagen uppger att de ökat sin innovationsförmåga under
projekttiden.
Delmål 2: Stärkt kompetens kring internationalisering hos företagsledning och medarbetare i 100
företag iöstra Skåne
Under analysfasen identifierades marknadsbreddning. som en väg för tillväxt, i olika omfattning
hos 32 företag. Av dessa så omfattade internationalisering endast 7 bolag. Samtliga 7 bolag har
exploaterat och skapat en tillväxt internationellt.
Inom ramen för Modul l så har businessdesigners i olika omfattning anpassat till företagets
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antingen som produkt- och tjänsteförsäljning eller på sourcing sidan av deras affärsmodell.
Delmål 3 och 5 - Innovationsspårets arbete med de horisontella principerna.
l avsnittet 'Nya metoder och material som tagits fram" beskrivs nudgingmetoden som använts för
arbetet med de horisontella principerna.
Vi vet sedan tidigare att de viktiga frågorna om jämställdhet och mångfald inte är helt enkla att nå
fram med till företagen. Det upplevs lätt som 'pekpinnar'. och något som gäller andra. Vårt arbete
med de horisontella principerna har därför byggt på två grundtankar.
1 . En av grundförutsättningarna i öppen. utmaningsdriven innovation är att innovation bygger på
många perspektiv. Därför är det en självklarhet att i arbetet med företagen prata om detta på
olika sätt. Detta betyder inte självklart att man i dessa diskussioner använder orden "mångfald"
eller 'jämställdhet', i alla fall inte till att börja med.
2. Innan vi kunde introducera dessa begrepp och hjälpa företagen att granska sig själva kritiskt
när det till exempel gäller hur de rekryterar eller fördelar resurser bland sina anställda. behövde vi
först bygga förtroende och skapa starka relationer till dem.
Vi använder själva begreppet 'nudging' för vårt arbete, dvs hur man kan påverka människors
beslutsfattande med hjälp av en lätt knuff i önskad riktning i kontrast till pekpinnar eller
överförklaringar.
l analysfasen gjorde vi en lönekartläggning. Vi ställde också frågor kring de horisontella
principerna, både i enkät- och intewluform. Här skapade vi underlag för de första två delarna i
den 4R-analys vi gjort i projektet, Representation och Resurser.
l genomförandefasen har företagen i innovationsspåret arbetat med ett innovationscase. byggt p
företagens egna utmaningar. När det arbetet avslutades, arbetade företagen med långsiktiga
planer för ökad innovationsförmåga.
Innovationscase
l innovationscasen har vi arbetat olika med olika företag, baserat på deras utmaningar. När vi har
diskuterat frågor som rör till exempel rekrytering. kultur och förmåga att skapa nya, långsiktigt
hållbara ideer, tjänster och produkter. pratade vi om vikten av att vara olika, att skapa team med
både män, kvinnor och att hitta ny kompetens genom att våga anställa personer med utländsk
bakgrund. Här ser vi exempel på att företagsledare har ändrat sin syn på vilka de ska anställa i
framtiden. men de har inte nödvändigtvis själva beskrivit det med ord som 'mångfald
Långsiktiga planer
Under våren 2019 blev allt fler företag bli klara med sina innovationscase, för att sedan fortsätta
med sina långsiktiga planer. Här ggjorde vi klart 4R-analyserna med de två sista delarna. Realia
och Realisera. och arbetar mera direkt med jämställdhet och mångfald. Vi sätter ord på det vi har
börjat prata om redan i innovationscasen.
Vår uppfattning är att vårt sätt att arbeta ger den effekt vi vill uppnå, att fler företag får upp
ögonen för den möjlighet som finns i att anställa, vidareutveckla och involvera en mångfald av
människor. Vi har beskrivit vårt arbete ovan för utvärderarna vid olika träffar, och vi fick då positiv
respons från dem för arbetssättet.
l samtal/vägledning med experter inom området (till exempel halvdagen med Kontigo och
workshopen med utvärderarna kring de horisontella principerna) har vi diskuterat vilka mål och
ambitioner som är rimliga i den typ av projekt som vi driver. De olika bolagens och individernas
utgångspunkt varierar ju kraftigt. Vissa kanske självklart och medvetet arbetar med mångfald och
jämställdhet, andra kanske går in i projektet med en negativ inställning. till exempel till att anställa
personer med utländsk bakgrund. l dessa samtal har vi fått bekräftat att vårt arbete med att
påverka de värderingar som styr handlingar ute i bolagen är långsiktigt, och att vi har kommit
olika långt med olika bolag under projektets tid.
Som vi har beskrivit i modellen ovan så arbetade vi också på andra sätt med de horisontella
principerna. Några exempel är att vi medvetet väljer talare av båda könen till våra seminarier.
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skapat utbildnings- och stödmaterial kring de horisontella principerna på tösonline.
l)plnaä1 :4'

37 företag som deltagit i innovationsspåret har mha Krinovas nyutvecklade nudging modell (se
under arbetsätt. nya metoder) stärkt sin kompetens på jämställdhets-, mångfalds-, och
ickediskrimineringsfrågor.
1 5 av 37 företag har i sina långsiktiga planer för ökad innovationsförmåga inkluderat
målsättningar för beaktande av delmål 3.
Delmål 4:
Deltagande företag och dess medarbetare har tillägnat sig metodik för praktiskt kontinuerligt
lärande och praktisk flödesoptimering vilket innebär en ökad förmåga till behovsanalys och
anpassning till föränderliga krav inom respektive verksamheter.
Samtliga 37 företag i innovationsspåret har i olika omfattning beroende på förutsättningar och
möjligheter etablerat en långsiktig plan för ökad innovationsförmåga vilket innebär att de
applicerar en strategisk planering för sin verksamhet där hela eller stora delar av medarbetarna
deltaroch påverkas.
Delmål 5

37 företag som deltagit i innovationsspåret har mha Krinovas nyutvecklade nudging modell (se
arbetssätt. nya metoder) har utvecklat insikter om möjligheterna med en attitydförändring till att
anställa medarbetare med funktionshinder och/eller utrikesfödd och/eller från underrepresenterat
kön inom den egna branschen.
1 5 av 37 företag har i sina långsiktiga planer för ökad innovationsförmåga inkluderat
målsättningar för beaktande av delmål 5.
Delmål 6: Etablerande av en struktur för delregional samverkan som inkluderar ett
innovationssystem samt en samverkan kring frågor av strategisk kompetensförsörjning i östra

På ekosystemnivå har innovationsspåret resulterat i att företagen via Krinova ingår i ett utvidgat
nätverk och struktur. community. för regional och nationell samverkan. Därigenom kan de
tillgängliggöra sig och vara delaktiga i strategisk utveckling och ökad innovationsförmåga via
övriga verksamheter såsom Handelskammaren. LRF. Almi. universitet, SISP, finansiella
verksamheter och Vinnova.
Den övergripande effektleveransen av tillväxt i företagen har inneburit en ökning av antalet
arbetstillfälle med 142, 1 10 MSEK i omsättningstillväxt och företagen har uppburit 32 MSEK i
extern finansiering.
Krinovas business designers har genomfört 350 dialogmöten och workshops med företagen med
ett totalt deltagarantal av 1 78 personer.
Genomförda företagsövergripande aktiviteter i form av innovationsseminarier har inneburit ökade
nätverks- och samverkansmöjligheter mellan företag men också över kommun-gränser.
Innovationsseminarierna har också medfört nätverkande och samarbete mellan företag i
innovationsspåret och tillväxtspåret.
Innovationsspåret är verkligt innovativt då det bygger på att skapa tillväxt genom ökad
innovationsförmåga hos företagen både på medarbetar och företagsnivå. Innovationsförmåga
definierat av forskning i sex kunskaps- och färdighetsfält. (Se nedan)
Ett kontinuerligt lärande genom att praktisera nya metoder och verktyg för en ökad
innovationsförmåga och därigenom utveckla och styra företagets tillväxt.
Övriga resultat och effekter som uppnåtts är att företagen under genomförandefasen i sina
innovatlonsprojekt har skapat bl.a. världsunik affärsmodell för landbaserad hållbar fiskodling,
världsunik patenterad golvläggningsmetodik. nystartade företag. internationellt innovationsprojekt
för dagvattenrening i hamnanläggningar. export av svenska välfärdstjänster. världsunik
patentsökt sjukhussäng utvecklad i nordisk samverkan och DI Gasellverksamhet för integrerad

Skåne

8
8
8
0

E
Q.

g
3
CD
0
8
CD
mIJ

Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling



8(27)
Diarienummer
2016/00691

produktionsapparater. varumärken, försäljningskanaler, marknader, produkter och tjänster.
Resultaten av företagens innovationsprojekt innebär en ökad attraktionskraft både regionalt
nationellt och internationellt för östra Skåne.

Kvantitativa resultat kopplat till projektets delmål 1 - 5:
Delmål 1 ,2,3 och 4: Antal företag som har deltagit i modul 2
Målet var att modul 2 skulle rekrytera 50 företag. Modul 2 valde att göra ett överintag av företag
för att ta höjd för ett visst avhopp. 60 företag antogs med totalt 951 anställda (600 män och 351
kvinnor). Resultat: Anställda från 57 företag har deltagit i någon aktivitet inom modul 2. 53 företag
har varit delaktiga under hela projektperioden. De 53 företagen som deltagit under hela
projektperioden hade vid projektstart 886 anställda, varav 555 män (62%) och 331 kvinnor (38%).
Av företagens anställda har 742 personer deltagit i projektets aktiviteter varav 469 män (63%)
och 273 (37%) kvinnor. Kartläggningen av företagen i slutet av projektet visar på en stor tillväxt
bland företagen baserat på ökat antal anställda. De 53 företagen som deltog i hela
genomförandefasen hade 1 73 fler arbetstillfällen (varav 1 00 män (58%) och 73 kvinnor (42%)) i
slutet av projektet än när projektet startade. 29 företag av de 53 företagen ökade sitt antal
anställda.
Delmål 1: Stärkt kompetens kring innovation hos företagsledning och medarbetare i 100 företag i
östra Skåne
Indikator 1:2 -- Modul l ansvarade för en ökad innovationsnivå i båda modulerna. l planen för
modul 2 ingick därför en kompetensutvecklingsinsats arrangerad av modul 1 . Modul l
genomförande 5 innovationsseminarier samt skapade en digital innovationskurs. 23 av företagen
inom modul 2 har deltagit i minst ett av de fem innovationsseminarierna. l den avslutande
enkäten som skickades ut har andelen företag som samverkar med andra aktörer för en ökad
innovation ökat från 16% till 23%. Både 2017 och 2020 anger 85% av företagen att det är brist på
tid/utrymme som hindrar dem i sitt innovationsarbete för att ta fram nya produkter. tlanster och/
eller processer.
Delmål 2: Stärkt kompetens kring internationalisering hos företagsledning och medarbetare i 100
företag i östra Skåne
Indikator 2:2 - Under analys- och planeringsfasen identifierades de utbildningar som
efterfrågades av de deltagande företagen och deras medarbetare. Enbart 17 anställda (2%) hos
de 53 företagens anställda efterfrågade kompetensutveckling inom internationalisering. Inget av
företagen prioriterade kompetensutvecklingsinsatser inom internationalisering för sina
medarbetare. Modul 2 valde därför att inte genomföra någon kompetensutvecklingsinsats inom
internationalisering, men ämnet internationalisering kvarstod som en viktig del i företagets
tillväxtplan. Inom tillväxtprocessen har företagens ledningar diskuterade internationalisering som
t.ex. export som en väg till tillväxt och resultatet av diskussionerna skrevs in i företagets
tillväxtplan. l de djupinterMuer som genomfördes av processledaren under avslutsfasen anger
flera av företagen att de har beslutat sig för att gå ut på en exportmarknad.
Delmål 3: Stärkt kompetens hos företagsledningen och medarbetare kring hur jämställdhets-.
mångfalds- och ickediskrimineringsfrågor kan inkluderas i en strategiskt plan som bidrar till

Indikator 3:2 - 1 Tlllväxtplanen ingick denna fråga kopplat till företagens tillväxt. punkt 9.4
Organisation. Företagens ledning och medarbetare har utbildats inom jämställdhet, mångfald och
icke-diskriminering via utbildningar och via seminariet 'Lär dig arbeta strategiskt med mångfald.
inkludering och tillhörighet'. Jämställdhet, mångfald. icke-diskriminering ingick i utbildningarna:
Chefskap. Ledarskap och Mellanchef samt Affärsmannaskap. 43 företag har haft deltagare på
Chefskaps-/Ledarskapsutbildningen i vilka det bl.a. ingick att diskutera rekryteringsrutiner utifrån
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gick mellanchef och 393 personer gick affärsmannaskap. Totalt har 433 personer gått utbildning
inom jämställdhet, mångfald. och icke-diskriminering. Enligt enkäten arbetar 77% av företagen
aktivt för att få en lamnare fördelning av kvinnor/män, 73% arbetar aktivt för att få in personer
med ursprung från andra länder. men bara 36% arbetar aktivt för att få in personer som har
någon typ av funktionsvariation. "På min arbetsplats tar chefer ansvar för ökad jämställdhet.
ickediskriminering och mångfald". 2017 ansåg 74% av medarbetarna att ledningen tar ansvaret
och 2020 har siffran höjts till 90%. Företagens ledningar svarade år 2020 att 1 00% tar ansvaret
Det finns en höjd kunskap och medvetenhet angående denna fråga hos medarbetarna.
Indikator 3:3
Antal nyanställda med utomnordisk bakgrund: Andelen har ökat från 5.3% till 7.6% vilket
motsvarar 33 personer. "Arbetsledningen på min arbetsplats arbetar aktivt vid rekrytering för att
få in personer med ursprung från andra länder än Sverige'. 2017 ansåg 38% att ledningen
arbetade aktivt med att rekrytera personer som är födda utomlands. 2020 har denna siffra ökat till
50%. Företagens ledning svarade på denna fråga år 2020 och 73% arbetar aktivt med denna typ
av rekrytering. Det har skett en tydlig förändrad attityd till det positiva hos företag.
Antal nyanställda från ett underrepresenterat kön: 33 personer (1 5 män och 18 kvinnor). Denna
siffra baseras på det överintag av underrepresenterat kön vid ökat antal anställda. När projektet
startade hade de 53 företagen 886 medarbetare (555 män och 331 kvinnor) med kvoten 0,596
och när projektet avslutades hade de 53 företagen 1 059 medarbetare (655 män och 404
kvinnor) med kvoten 0.61 7. Det underrepresenterade könet har ökat. Andelen kvinnor/män som
deltagit i aktiviteterna stämmer överens med andelen möjliga deltagande män/kvinnor. Det har
inte blivit någon överrepresentation från något kön i kompetensutvecklingsinsatserna. Andelen
kvinnor har ökat från 37,4% till 38,2%. En ökning på 73 personer. 1 8 företag har en jämnare
sammansättning av man/kvinna. 22 företag har en mindre jämställd sammansättning och 13
företag har samma sammansättning som tidigare. Nio företag hade vid projektstart enbart män
eller kvinnor anställda. Av dessa företag har sex företag anställt sin första man respektive kvinna.
'Arbetsledningen på min arbetsplats arbetar aktivt vid rekrytering för att få en jämnare fördelning
av kvinnor/män'. 201 7 ansåg 67% av medarbetarna att företaget arbetade aktivt med frågan till
66 % 2020. Företagens ledningar svarade på denna fråga år 2020 och 77% av dem anser att de
aktivt arbetar med frågan. Så arbetet med att anställa fler deltagare av det underrepresenterade
könet var högt värderat hos företagen redan 201 7 och har inte ytterligare påverkats av projektet.
På vårt företag fördelas företagets resurser lika på kvinnor respektive män. De anställdas svar

att företagets resurser fördelas lika har enbart ändrats från 69% till 73%. Företagens ledningar
svarade år 2020 och 95% av dem anser att resurserna fördelas lika. Här finns en stor skillnad
mellan medarbetare och företagens ledningar. men ingen större förändring under
projektperioden.
På min arbetsplats är den fysiska arbetsmiljön anpassade till alla medarbetare oavsett kön,

etnisk tillhörighet. funktionshinder osv.'. 2017 ansåg 81% av medarbetarna att företaget arbetade
aktivt med denna fråga och 82 % av medarbetarna ansåg detta år 2020. Så ingen direkt
förändring under projektet. Företagens ledningar svarade på denna fråga år 2020 och 91% av
dem anser att de aktivt arbetar med denna fråga.
'Jag anser att jämställdhet, ickediskriminering och mångfald kan göra vårt företag mer
framgångsrikt.' 2017 var det 75% av de anställda som ansåg att dessa frågor gör företaget mer
framgångsrikt. 2020 var denna siffra 88 %. En stor ökning. 95% av företagens ledningar svarade
2020ja påfrågan.
Delmål 4: Stärkt kompetens hos företagsledning och medarbetare kring strategisk planering för
tillväxt genom kompetensutveckling av anställda inom identifierade behov
Indikator4:2 -121 personer.
Enligt enkäten som skickades ut i sluten av projektet anser 121 medarbetare (76.4%) att de har

8
€0
0
0

0

g
3
CD

0
m
LU

Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling



l0(27)
Diarienummer
2016/00691

medarbetare (73,3%) anser att de har större förståelse angående deras roll i företagets
organisation. 1 12 medarbetare (70.9%) anser att de nu har en större kunskap om företagets mål
och verksamhet. 1 09 medarbetare (69%) anser att de har större möjlighet till att vara delaktig i
företagets utveckling. 1 08 medarbetare (68.35) anser att de har en större möjlighet att utvecklas i
tArptnnnt

Enligt enkäten riktad till företagens ledning anger alla företagen att företagets omsättning har ökat
under projekttiden. 1 9 av företagen anger att de har ökat antalet anställda. Av de företag som
svarat anger 1 8 företag att de kommer att fortsätta växa både via antalet anställda och via
omsättningen. Fyra företag anger att de kommer att växa via omsättning, men inte ökat antal
anställda. 16 företag anser att de även kommer att få en ökad lönsamhet i företaget. De hinder
som företagen anger som de största för deras kommande tillväxt är brist på tillgång till arbetskraft
(20st), brist på kompetens (21 st) och brist på egen tid (1 9st).
Delmål 5: Förändrad attityd till att anställa medarbetare med funktionshinder och/eller utrikesfödd
och/eller från underrepresenterat kön inom den egna branschen.
Indikator 5:1 -- 66 personer. Se även svar kopplat till Indikator 3:3.
Analys av enkätsvaren kopplat till frågan: 'Arbetsledningen på min arbetsplats arbetar aktivt vid
rekrytering för att få in personer som har någon typ av funktionsvariation. 2020 ansåg 39% av
medarbetaren att ledningen arbetar aktivt för att rekrytera personer från denna grupp i
förhållande till 24% år 2017. Företagens ledningar svarade på denna fråga år 2020 och 36% av
dem anser att de aktivt arbetar med denna typ av rekrytering. Så medarbetarnas och ledningens
svar stämmer väl överens. En förändring har skett under projektet, men det kvarstår en stor
skillnad mellan företagens attityd att anställa från denna grupp i förhållande till att anställa från
underrepresenterat kön eller anställa personer med ursprung från andra länder än Sverige.
Indikator 5:2 - 0 st.
Varken via enkät och via intervjuer har det framkommit att företag har anställt personer med
funktionshinder.
Indikator 5:3 - 33 personer. Se även svar kopplat till Indikator 3:3.
Kvantitativa resultat utöver delmål:
Under analys- och planeringsfasen började företagen att ta fram strategiska tillväxtplaner. Under
genomförandefasen har företagen fortsatt med att utveckla sina tillväxtplaner. Alla 53 företag har
tagit fram en tillväxtplan som de kommer att fortsätta att utveckla.
Kvalitativa resultat:
l projektets avslutsfas har modul 2 genomfört djupinterMuer. Effekter på individ-, organisations/
företags- och strukturnivå kan sammanfattas enligt följande:
Individnivå: Projektet har gjort det möjligt att höja kompetensen och förståelse hos alla
medarbetare, både befintliga och de som har nyanställts under projektet. Genom projektets
insatser har medarbetarna tagit till sig nya kunskaper och står bättre rustade för kommande
förändringar i arbetslivet och har en gynnsammare position på arbetsmarknaden. Fler
medarbetare delar företagets vision. Det har skett omsättningar av medarbetare i företagen.
Vissa medarbetare har slutat till följd av företagens förändrade arbetssätt, men de medarbetare
som är kvar är positiva till förändringarna. Medarbetarna har ökat sin kompetens på ett sätt som
gör att de såväl känner större ansvar som är beredda att ta ett större ansvar. De upplever att
teamkänslan i företagen har ökat. Att kommunikationen och informationen mellan anställda och
företaget har förbättrats. Anställningsbarheten har ökat. Kännedom om hur man ska förhålla sig
och arbeta med likabehandling och speciellt jämställdhet har ökat. Bildande av nätverk har skett i
första hand mellan företagare, men även mellan anställda i företagen. För många anställda var
den utbildning i Affärsmannaskap som de gått och den möjlighet till nätverkande som gavs helt

Via projektet har företagens ledningar blivit säkrare i sina roller. Utbildningar inom ledarskap och
unik
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företagens ledning inte hade denna utbildning sedan tidigare. Kunskaperna om hantering av
personal och organisation har ökat vilket har bidragit till en bättre teamkänsla. En lärdom hos
företagen är faktumet att handleda personal och vara en duktig yrkesman är inte samma sak.
Företagsledningarna har varit positiva till den jämna könsfördelningen som har funnits inom
projektet. Kvinnliga företagsledare har uppskattat möjligheten att kunna nätverka med andra
kvinnliga företagsledare och de känner sig stärkta i sin roll som ledare tack vara detta utbyte.
Organisationsnivå: Många av företagen hade redan vid projektstart en önskan om att växa. men
visste inte hur. Arbetet med att ta fram de strategiska tillväxtplanerna har varit en av grunderna i
modul 2. Företagen har på grund av projektet avsatt tid för att stanna upp för att få struktur och ta
fram strategier för verksamheten. Majoriteten av företagarna anser att de har lärt sig hur de på ettl
hållbart och strukturerat sätt kan sätta upp mål och planer för företagets fortsatta tillväxt och
hållbara utveckling. Flera företag har ändrat sin organisation och gett uttalade befogenheter och
mandat till de anställda. Företagarna har blivit tydligare angående sin kommunikation av mål och
strategier och medarbetarna har ett mer självständigt arbete. Flera företagare har tillsammans
med medarbetare arbetat med att gemensamt kommunicera ut och ta fram mål och
handlingsplan för verksamheten samt bryta ner ansvaret på avdelning/individ. Företag har
implementerat in nya arbetssätt baserat på de verktyg som de har fått från de olika
kompetensutvecklingsinsatserna. De känner sig rustade för fortsatt tillväxt. l detta arbete har
processtödet varit viktigt. Just metoden att kombinera utbildningar med enskilda sittningar har
uppskattats av företagen. Många av företagen har uppskattat processtödets externa påverkan
och kommer att köpa in liknande tjänster framöver. l projektkonceptet fanns inbyggt en bred
samverkan mellan deltagande företag inom projektet. Flertalet företag uppskattar möjligheten att
träffa andra företag som också vill växa. Att träffa företag i samma sits. men från andra branscher
har uppskattats. Nätverkandet har också lett till företagsaffärer mellan företagen. Företag
kommer att satsa på nya affärsområden och satsa på en exportmarknad. Företagen upplever det
fortfarande vara svårt att anställa då det inte finns någon med rätt erfarenhet eller utbildning.
Företagens lösning blir ett vidgat samarbete med samarbetspartner istället.
Regionnivå: Andra sätt att förstärka och öka lärandet genom modul 2 har varit de nätverk som
uppstått genom utbildningar för såväl företagsledningar som alla anställda. Under projektets gång
har olika typer av nätverk bildats mellan de deltagande företagen. Företagen har breddat sina
kontaktnät. l början av projektet skedde oftast samarbetet mellan företagen inom kommunerna.
Efter två år av intensivt deltagande i projektet har företagen breddat sitt nätverk till fler företag
utanför sin branschtillhörighet och utanför kommungränser.

Den tredje modulen handlar om kommunikation och regional spridning samt förankring av
projektets verksamhet. Inom Modul 3 och enligt delmål 6 skulle projektet bidra till att etablera en
struktur för delregional samverkan som inkluderar ett innovationsekosystem samt en samverkan
kring frågor av strategisk kompetensförsörjning i östra Skåne.
Projektet har uppnått målet om kommunikation. spridning och förankring och delvis uppnått
målen gällande 6.1 Upprättad samverkan och 6.2 Plan för samverkan
- Projektet har upprättat fördjupad samverkan mellan de 12 kommunerna. men inte nått ett
samverkansavtal.
- Projektet har en fortsatt plan för samverkan via ett gemensamt projekt. men vi har inte en
framtagen handlingsplan, strategi eller liknande
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Orsaken till delvis nådda delmål beror på ett antal olika saker. De medverkande kommunerna har
visat sig ha mycket olika kunskap och erfarenhet av innovationsekosystemet vilket projektet har
arbetat för att överbrygga under projekttiden. l detta har även ingått att skapa relationer mellan
kommunerna i norr respektive söder. Genom samarbetskommitt6erna inom områdena fanns
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vilket har adresserats under projektets gång, men vilket också har tagit längre tid än beräknat. Till
detta har ingående kommuner och vissa av samarbetsparterna insett att man behöver lära sig
mer än vad man haft möjlighet att göra inom TÖS vad gäller innovationsekosystemet i och
runtom östra Skåne. Man har också, genom projektet. konstaterat att det inte nödvändigtvis
behövs några nya stödjande aktörer i östra Skåne. de som finns är både kompetenta och
etablerade. utan att man gemensamt behöver använda dem bättre. Detta har inneburit att man
valt att gå vidare med ett fördjupande Vinnova-projekt kopplat till dessa frågor, med TÖS som
grund har en avsiktsförklaring om fortsatt samverkan inom det projektet tagits fram.
När det gäller målet om kommunikation har projektet väl nått det målet. Under hela projektets tid
har projektet aktivt spridit projektets innehåll och löpande resultat och effekter till såväl ingående
kommuner, samverkanspartner som andra intressenter. Krinova har genomfört 5
innovationsseminarier, där samtliga 1 00 tös företag. de 12 kommunerna samt övriga intressenter
varit inbjudna. Seminarierna bestod av specialistpresentationer. interaktiva workshops.
nätverksfrämjande övningar och arrangemang för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
Seminarierna dokumenterades i bl.a. film som tillgängliggjordes på den digitala plattformen TÖS-
online. Genom filmningar av de gemensamma Innovationsträffarna har fler kunnat ta del av
föreläsningarna och kunskapen än bara deltagande företag och intressenter. Projektet har vid
flera olika tillfällen varit inbjudna till andra aktörer för att berätta om projektet såsom Regionala
Utvecklingsnämnden för Skåne, Strukturfondspartnerskapet, Tillväxt syds styrelse samt EU-
koordinatorer i sydöstra Skåne för att nämna några. Alla dessa tillfällen har bidragit till att
projektet har varit väl förankrat såväl inom deltagande organisationer som i regionala
sammanhang. Detta har bidragit till den fortsatta samverkan mellan kommunerna, Region Skåne
och andra intressenter och stödjande funktioner efter projektslutet.

Arbetssätt
Beskriv projektets huvudsakliga arbetssätt och kortfattat vilka metoder, utbildningaroch andra aktiviteter som användes.
Vad var det som gjorde skillnad, vad !edde fram till det önskade resultatet? Beskriv eventuellt nya metoder eller material
som tagits fmm i projektet.

TÖS var ett stort projekt med många samverkansparter och utförarorganisationer. För att hantera
detta byggde projektet upp ett antal grupper för att planera och följa upp arbetet. samt för att
kunna ta beslut om ändrade direktiv vid behov. Utöver dessa formaliserade grupper har
respektive modul haft egna arbetsgrupper inom sin modul.
AG Arbetsgrupp för det operativa arbetet inom hela projektet där projektledaren.
delprojektledarna, administrativa och ekonomiska stödet samt vid behov kommunikatören ingått.
Gruppen har haft fysiska möten ca l gång i månaden med en fast dagordning och lyft frågor vid
behov till LG. l AG har behandlats status i respektive modul, projektövergripande frågor, budget
och ekonomisk uppföljning. lägesrapportering. awikelser och kommunikation i projektet.
LG Ledningsgrupp som bildades en bit in i projektet för att hantera projektövergripande
frågor där både projektägaren, utförande organisationer samt projektledaren ingick. Gruppen har
setts vid behov. ca 6-7 möten per år. l LG har frågor som övergripande ekonomi, frågor till
styrgruppen, personalförändringar, avvikelser m m diskuterats.
SG Styrgruppen för projektet ändrades något i sin sammansättning utifrån ansökan. Projektet
såg tidigt ett behov av att alla kommuner var representerade liksom utförande organisationer.
Utöver detta har styrgruppen också bestått av intressenter såsom Region Skåne.
Innovationscenter för Landsbygden samt Region Skåne. Styrgruppen har setts 4 ggr per år. l
styrgruppen har återrapportering från projektet getts, både av projektledaren. delprojektledarna
och vid tillfälle deltagande företag. Styrgruppen har diskuterat samverkansfrågor. uppföljnings-
och utvärderingsresultat. awikelser och ändringar i projektet.
Näringsliv Näringslivsansvariga i deltagande kommuner har setts alla eller i grupperingar
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längre workshop kring samverkan kopplat till Modul 3. 1 gruppen har även diskussion förts kring
kontakt och återkoppling från deltagande företag.

Modul l
Modul l s arbetssätt definieras av Krinovas innovationsfilosofi, öppen och utmaningsdriven
innovation genomfört med ett samskapande förhållningssätt. Vilket innebär att varje deltagande
företag har genomgått en. per företag. individuellt anpassad genomförandeprocess.
Grundmetodiken som använts l projektet är design thinking. (Human Centered Design. www.idel

Modul l består av fyra komponenterl
1 . Företagens individuella innovationsprojekt.
2. Individuella och kollektiva workshops för genomförande av innovationsprojekt och
utbildning/träning för ökad innovationsförmåga.
3. Företagens långsiktiga plan för ökad innovationsförmåga. (Innovationsstrategi)
4. Digital plattform för individuellt och kollektivt lärande för ökad innovationsförmåga. TÖS-
online.
Innovationsförmåga består av 6 kompletterande kunskaps- och färdighetsfält.

Omvärld
Mål. vision & kärnvärden
InnovationsResurser
InnovationsStruktur
InnovationsKultur
InnovationsProcess

com)0

Samtliga fyra komponenter har i sitt respektive användande och genomförande integrerat ett
lärande om och färdighet i att öka verksamhetens innovationsförmåga och därigenom skapa
förutsättningar för tillväxt.
Varje företag har haft en dedikerad business designer, understödd av Krlnovas övriga business
designers, som medskapande har coachat företagets ledning och medarbetare i genomförandet
av de fyra olika komponenterna.
Analys- och planeringsfas
l projektets analys- och planeringsfas genomfördes enkäter med företagens ledning och
medarbetare för att värdera företagens innovationsförmåga, detta redovisades i spindeldiagram.
Det genomfördes också F2F intervjuer med företagets ledning för att ytterligare diskutera och
analysera företagens nuläge och deras egenbild av utmaningar för tillväxt. Krinovas samtliga
business designers genomförde sedan en två dagars arbetssejour där företagens utmaningar
analyserades ach initial aktivltetsplaner skapades. Med utgångspunkt i gemensamma nämnare
från företagens nuläge designades 4 uppstartmöten som genomfördes med företagen i mindre
grupper i inledningen av genomförandefasen.
Genomförandefas
Med utgångspunkt i definierade utmaningar planerades och genomfördes därefter respektive
företags innovationsprojekt. Innovationsprojekten har medskapats och coachats av Krinovas
business designers med breda kompetenser och erfarenheter från att leda och driva
innovationsprojekt och implementera innovationsförmåga dvs. skapa en färdighet hos företagen
och dess medarbetare att efter projektet driva nya innovationsprojekt för tillväxt själva.
Respektive företags innovationsprojekt har genomförts i en för mål och syfte exklusivt och
lterativt designad innovationsprocess. Arbetet har genomförts i fysiska och virtuella möten och
individuellt respektive gemensamt arbete mellan företagen och business designers. Arbetet har
dokumenterats i Krinovas CRM system.
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långsiktig plan för ökad innovationsförmåga vilket säkerställer en strategi för kontinuerlig tillväxt.
Långsiktig plan för ökad innovationsförmåga
Innovationsforskning och Krinovas långa erfarenhet av innovationsstöd visar att sex områden
behöver vara på plats i företaget för att man ska kunna arbeta långsiktigt. uthålligt och
konsekvent med utveckling och innovation.
Omvärldsbevakning
Inom affärsutveckling och innovation är omvärldsbevakning en aktivitet som hjälper företag att ta
strategiska beslut för framtiden. Detta avsnitt i planen handlar om att skapa rutiner för att förstå
vad som händer i omvärlden och hur det påverkar våra kunder och vårt företag. Det kan handla
om förändrade behov hos kunderna. teknikutveckling. konjunktur och ekonomiska trender. vad
konkurrenterna gör osv. En viktig del är också omvärldsanalys. dvs hur ditt företag bearbetar och
lär sig av informationen.
Mål, vision och kärnvärden.
Mål. vision och kärnvärden visar omvärlden vilka vi som företag vill vara. Vad vill vi åstadkomma?
Hur vill vi uppfattas nu och i framtiden? Det är viktigt att vi som företag kan ge en övergripande
beskrivning av vår verksamhet på ett tydligt och engagerande sätt.
Vår vision och våra kärnvärden blir också en kompass för våra medarbetare, något som vi alla
alltid måste förhålla oss till. Samtidigt som det blir ett ramverk inom vilket vi arbetar. så ger det en
trygghet i dagliga val och beslut. När vi arbetar med att utveckla vår verksamhet hjälper det oss
till exempel att bli säkra på att vi prioriterar rätt projekt och drar åt rätt håll. Utan tydlighet i mål.
vision och kärnvärden kan innovationsarbetet bli spretigt, och kosta onödig energi.
Innovationsprocess
Om man vill jobba systematiskt med innovationsarbete behöver man en bra process. ett
systematiskt sätt att jobba för att få fram bra ideer, testa dem, prioritera dem och så småningom
få fram innovativa produkter eller tjänster.
Många hoppar direkt från idö till färdig produkt, och när man har missat att testa ideerna och
matcha dem mot kundernas behov, kanske man har kastat bort både tid och pengar i onödan.
Andra kanske inte har forum för att skapa nya ideer att testa och prioritera.
Innovationskultur
Att skapa en gynnsam innovationskultur handlar om att se till att alla medarbetare kan och vill
bidra till att identifiera problem och behov. och också att de får rätt förutsättningar och incitament
för att delta i utvecklingsarbetet. En kultur där människor vill och vågar bidra behöver vara trygg
och tillåtande. Att kunna prata om vad som har blivit fel och att lära sig av det är en viktig del.
Innovationsstruktur
Det här avsnittet handlar om att se till att det finns en bra struktur för innovation. Det innefattar
bland annatatt:
- Vi inom företaget fattar tydliga beslut kring sådant som rör utveckling och innovation
- Att vi prioriterar bland uppgifter, arbetsmoment och projekt så att det finns utrymme för
utveckling ochinnovation

Att vi skapar tydliga tidplaner för det som ska göras
Att vi har tydliga rollfördelningar och skapar team för utveckling och innovation
Att vi förankrar det vi gör i hela företaget
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Innovationsresurser
Den sista viktiga pusselbiten för att ditt företag ska ha en god innovationsförmåga är att det finns
rätt och tillräckliga resurser avsatta för innovation. Det finns till exempel företag där man hittar på
massor av nya ideer men få blir verklighet för att det inte finns tid, personer eller ekonomiska
förutsättningar att ta dem vidare. l andra fall kan resursbrist visa sig genom att man har så
mycket att göra så att det inte finns tid till nyutveckling.
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organisationer där det finns en mångfald av erfarenheter. kompetenser och perspektiv bland
personalen är mer framgångsrika. En blandning av kön, åldrar. etnisk och social bakgrund. gör
att företaget blir mer innovativt och bättre på att möta omvärldens utmaningar.
l TÖS ingår jämställdhet och mångfald som en viktig grund för innovation. Därför handlar ett
särskilt avsnitt med fler rubriker om dessa perspektiv.
Resurser -- tid. pengar, lokaler. utrustning
Resurser - människor
Jämställdhet, 4R-analys
Nya metoder och material som tagits fram
Krlnova Growth Process, KGP, är en lärande. agne innovationsprocess som vidareutvecklats
inom ramen för TÖS-projektet för applikation på SMF företag med 3-50 anställda. 3-50 Mkr i
omsättning och där ledningsgruppen är operativt aktiv i daglig verksamhet. Den bygger på de tre
grundelementen i Human Centered Design Co-Learn. Co-Design och Co-Effectuate i
kombinatiom med en bred praktisk verktygslåda och erfarna business designers med färdigheter
att använda verktygen. Verktygen används i olika kombinationer för att uppnå delmål i
innovationsprocessen.
Krinova Craft Growth process är en agil innovationsprocess som med utgångspunkt i
erfarenheter från TÖS-projektet utvecklas som en effektiv tillväxtprocess för mindre företag med
inriktning på kulturhistoriskt hantverk. Här har fem tillväxtmoduler specialiserade för denna
målgrupp utvecklats och nu pågår samarbete med bl.a. Regionmuseet i Kristianstad där 30
företag i Skåne förväntas genomgå programmet.
Digital plattform - TÖS online
TÖS online är en digital plattform som samtliga intressenter och deltagande företag i TÖS
projektet hartillgång till
På plattformen finnsl

En e-kurs 'Lär dig mer om innovation
Material från innovationsseminarierna
Digitala chefsstödet - verktyg för att skapa tillväxt i ditt företag

Nudgingmetod för beteende och attitydförändring map mångfald och jämställdhet
l bilden nedan beskriver vi hur Modul l arbetar med de horisontella principerna. Arbetet följer de
planer som vi gjorde i början av projektet.
Vi vet sedan tidigare att de viktiga frågorna om jämställdhet och mångfald inte är helt enkla att nå
fram med till företagen. Det upplevs lätt som 'pekpinnar', och något som gäller andra. Vårt arbete
med de horisontella principerna har därför byggt på två grundtankar.
1 . En av grundförutsättningarna i öppen, utmaningsdriven innovation är att innovation
bygger på många perspektiv. Därför är det en självklarhet att i arbetet med företagen prata om
detta på olika sätt. Detta betyder inte självklart att man i dessa diskussioner använder orden
mångfald" eller "jämställdhet". i alla fall inte till att börja med.

2. Innan vi kan introducera dessa begrepp och hjälpa företagen att granska sig själva
kritiskt när det till exempel gäller hur de rekryterar eller fördelar resurser bland sina anställda.
behöver vi först bygga förtroende och skapa starka relationer till dem.
Vi använder själva begreppet "nudging" för vårt arbete. dvs hur man kan påverka människors
beslutsfattande med hjälp av en lätt knuff i önskad riktning i kontrast till pekpinnar eller
överförklaringar.
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Praktiskt arbete -- modell för långsiktig påverkan (nudging) av värderingar
Steg l

öppen innovationsprocess
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thvärldsbevakhirlg
Visa gott omdöme i frågor om representation.
Adressera frågan indirekt
Lönekartläggning
Kartläggning om ledning och medarbetarnas syn på jämställdhet och mångfald.

Steg 2
öppen innovationsprocess
Lyfta affärsnyttan av mångfald/jämställdhet i frågor om exempelvis rekrytering
Lyfta affärsnyttan av mångfald/jämställdhet i frågor om innovation
Visa goda exempel på lyckade företag/projekt med en tydlig mångfald/jämställdhetsprofil.
Erfarenhetsdelning
Tillgängliggöra material för fortbildning -- tösonline, föreläsningar.

öppen innovationsprocess
4-R analys inkluderad i plan för långsiktig plan för innovationsförmåga
Lyfta frågan i strategiska dokument
Fördjupade diskussioner om exempelvis makt och representation
Talare experter
Material och guidelines på Tös-online

Modell för uppbyggnad av affärsplan och finansieringspitch
Det finns en rad källor till finansiering av ett företags tillväxtplaner både interna och externa.
Alla externa finansiärer kräver vanligtvis någon form av affärsplan för att delta i finansieringen.
Olika finansiärer kräver lite olika typer av information. l TÖS-projektet har Krinovas modell för
uppbyggnad av en finansieringspitch vidareutvecklats. Den tar utgångspunkt i företagets BMC
och dess nio olika byggstenar. Nödvändig information för respektive finansiär extraheras ur BMC:
n in i en affärsplan som sedan komprimeras i en pitch mha NABC-metoden.
BMC (Businessmodelcanvas) Business Plan NABC (SRI) Investor Network Pitch
Vad var det som gjorde skillnad, vad ledde fram till det önskade resultatet?
Modul l arbetssätt grundar sig på Krinovas innovationsfilosofi och värdegrund
Krinovas innovationsfilosofi bygger på ett medskapande förhållningssätt till företaget och deras
innovationsprojekt samt en öppen och utmaningsdriven lärande innovationsprocess.
En lärandeprocess som har ett fokus på flödesoptimering snarare än resursoptimering som
bedrivs i traditionellt undervisnings och/eller utbildningsformat.
Flödesoptimeringen innebär att företagets mål och genomförande. ökad innovations-förmåga och
resultat av respektive innovationsprojekt, samt företagens förutsättningar och resurser konstant
är i fokus för maximalt lärande i och genom innovationsprocessen. På detta sätt skapas maximal
tillväxt för respektive företag vilket i sin tur leder till en maximerad tillväxt på aggregerad
samhällsnivå. östra Skåne.
Huvuddelen av företagen i TÖS-projektet är mindre företag, 2-50 anställda och 1-50 MSEK i
omsättning och där företagets ledning är väldigt engagerade i praktiskt dagligt operativt arbete i
företagets produktion. Genom att applicera praktiskt genomförande mha ett medskapande
förhållningssätt för att lösa företagets omedelbara utmaningar så skapas en förmåga och
färdighet hos företaget att effektivt kombinera långsiktigt strategiskt innovationsarbete och dagligt
produktionsarbete. Ett arbete där huvuddelen av medarbetarna är delaktiga i företagets
utveckling och ökade innovationsförmåga.
Modu12
Modul 2 genomfördes av Ystads kommun och bygger på de tidigare genomförda projekten
Tillväxtskolan l och 2. Företag som blev matchade till Modul 2 före och under analys- och
planeringsfasen bedömdes ha goda möjligheter för tillväxt i enlighet med projektets
!11Sly9[1pg?plg999s Företag f?åbörjade under analys- och planeringsfasen en tillväxtprocess soml

Steg 3
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kompetensutvecklingsplaner för samtliga chefer och medarbetare på individnivå. Tillväxtplanen
tog bl.a. utgångspunkt i hur ökad mångfald-, jämställdhet och tillgänglighet kan och bör ses som
resurser för företagens tillväxt. Utifrån tillväxtplanen genomfördes de
kompetensutvecklingsinsatser under genomförandefasen som matchade de anställdas och
företagets behov. Inom Modul 2 anställdes en processledare som arbetade på ett mycket
konsultativt arbetssätt i direkt dialog med företagen.
Tillväxtprocessen. Tillväxtprocessen kan bedömas vara innovativ i den bemärkelsen att projektet
svarat mot de verkliga behov små och mellanstora företag har för att få tillgång till kompetens i enl
mer strukturerad form samt att få nya metoder och verktyg för att kunna använda och styra
kompetens för att öka affärsnytta, konkurrenskraft och tillväxt. Tillväxtprocessen var uppdelad på
fem halvdagar med teman: Tillväxtplanprocess, Tillväxtmarknad, Ekonomi. Organisation och
Uppföljning. Dessa halvdagar genomfördes främst under analys- och planeringsfasen. men även
i början av genomförandefasen. Ystads kommun upphandlade konsulterna till dessa träffar.
Företagens ledningar hade möjlighet att antingen träffas i grupper för gemensam genomgång ochl
erfarenhetsutbyte eller att få motsvarande kompetensutveckling genom individuella samtal med
processledaren i de fall företagen inte kunde delta på gruppträffarna. Under gruppträffarna hade
företagen möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra och dra lärdomar från andra företags
goda exempel. Under de individuella samtalen med processledaren var fokus på det egna
företaget och de frågor som var viktigast för eget företag. Ett stort mått av effektivitetstänkande
inom arbetet med tillväxtprocessen har gett ett bra gensvar i företag som är vana att jobba
effektivtförattöverleva.
Individuellt processtöd. Under analys- och planeringsfasen upphandlade Ystads kommun ett
individuellt processtöd till företagen. Ytterligare en upphandling av processtöd genomfördes
under genomförandefasen eftersom allt processtöd inte hann genomföras under analys- och
planeringsfasen. Projektet beviljades av ESF att flytta kvarvarande medel från analys- och
planeringsfasen till genomförandefasen. l genomsnitt fanns det resurser för 20 timmars
upphandlat processtöd per företagen i genomförandefasen. Beroende på hur långt det enskilda
företaget hade kommit med sin tillväxtprocess och sin tillväxtplan under analys- och
planeringsfasen så varierade detta behov hos företagen. Totalt fördelades 806 timmar externt
processtöd till företagen under genomförandefasen. Det externa processtödets roll i projektet var:
* ett stöd i företagens tillväxtprocess
* ett stöd i utvecklingen av företagens tillväxtplaner
* ett stöd när företagen implementerade ett förändrat arbetssätt och för vissa företag till och med
en förändrad organisation, ny marknad eller ny tjänst/produkt
* ett stöd i företagens framtagning av nya visioner och nya strategier.
Det upphandlade processtödet har regelbundet genomfört utvecklingsmöten med företaget
enskilt för att stödja företaget i det kontinuerliga arbetet med utvecklingen av tillväxtplanen. Att ha
ett kontinuerligt processtöd har skapat grunden till ett hållbart tillväxtarbete hos företagen. Några
få företag hade svårt att hitta tid till att träffa "sitt" processtöd. Andra företag ansåg att det var det
externa processtödet som gav mest resultat in i deras förändringsarbete. Det externt
upphandlade processtödet har bidragit till ett ökat lärande inom företaget angående ett antal
tillväxtfaktorer samt efter projektperioden ser företag idag en större nytta av att ha en extern part i
sitt strategiska utvecklingsarbete.
Tillväxtplan. l tillväxtprocessen tog vare företag fram en dokumenterad strategisk tillväxtplan som
följde en mall av som togs fram under analys- och planeringsfasen. l tillväxtplanen ingick följande
nihril(pr

1. Bakgrund l Företagets grundare, 2 Ägare, 3 Styrelse, 4 Ledningsgrupp, 5 Nyckelpersoner. 6
Organisation
2. Verksamhet 1 . Affärsidö. 2. Allianser/ Samverkan med andra företag. 3. Branschtillhörighet
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4. Konkurrenter 1 . Hur många konkurrenter har företaget?, 2. Vilka är de starkaste
konkurrenterna?
5. Försäljning(l . Hur distribueras produkterna/tjänsterna?. 2. Hur sker försäljningen?
6. ProdukterfTjänster 1 . Beskriv produkten/produkterna (varor och tjänster) som företaget säljer..
2. Är produkten/produkterna marknadsledande?. 3. Beskriv målgruppen. 4. Vilka är företagets
konkurrensfördelar och vad är unikt?. 5. Positionering på marknaden.
7. Ekonomi

9. Framtid -- Målbild 1 . Tillväxtprocess. 2. Tillväxtmarknad och nya Tillväxtmöjligheter. 3. Ekonomi
i Tillväxtföretag. 4. Organisation. 5. Uppföljning och utvärdering.
10. Genomförande av tillväxtplanen 1 . Tidplan., 2. Avrapportering & uppföljning.. 3. Analys av
fram- och motgångar
1 1 . Framgångsfaktorer för att lyckas med tillväxtplanen
Arbetet med att ta fram tillväxtplanen bökade i analys- och planeringsfasen och fortsatta sedan
under genomförande fasen. Tillväxtplanen utgjorde ett levande strategiskt dokument och vid
behov justerades tillväxtplanen av företagets ledning med stöd av processledaren eller av det
externa processtödet. Tillväxtplanerna har sin utgångspunkt i hur arbete med
jämställdhetsintegrering, mångfald och icke-diskriminering kan och bör ses som resurser för
företagens tillväxt genom exempelvis ökad innovationsförmåga och internationalisering (inkl.
export). l processen med tillväxtplanerna ingick det att se över företagets rekryteringsrutiner
utifrån ett jämställdhetsperspektiv. l tillväxtplanen angavs strategin/strategier angående
företagens framtida tillväxt och dessa strategier skrevs om under projektets gång p g a ny
kunskap hos ledning och medarbetare som uppstått under projektets aktiviteter. T.ex. var det
projektets kompetensutvecklingsaktiviteter och företagens nätverkande som gav input till
förändringen av dessa strategier.
Individuella kompetensutvecklingsplaner. Under analys- och planeringsfasen involverades alla
anställda hos företagen i projektet genom att vare anställd fick en individuell
kompetensutvecklingsplan som var kopplad till medarbetarens behov av kompetensutveckling
samt till företagets tillväxtplan. Behovet av kompetensutvecklingsinsatser på individnivå
sammanställdes i företagsspecifik kompetensutvecklingsplan i en Excellfil med en rad för varje
medarbetare. Varje medarbetare fick, i samarbete med företagsledningen/närmaste chef. angivet
i denna Excell de kompetensutvecklingsinsatser som var relevanta kopplat till den medarbetaren
nuvarande och/eller framtida roll i företaget. Under projektets gång följdes dessa
kompetensutvecklingsplaner upp av företagets ledning i dialog med processledaren.
Uppdateringar av kompetensutvecklingsplanerna har varit nödvändiga dels eftersom företagen
har haft personalomsättning och dels eftersom vissa företag har genomfört vissa
organisationsförändringar. Uppdatering av kompetensutvecklings-planerna skedde också
eftersom företagens tillväxtplaner uppdaterades och nya kompetensbehov identifierades.
Uppdateringar gjordes samtidigt som det antecknades vilka utvecklingsinsatser som hade
genomförts per medarbetare. Det fanns ett generellt behov av basutbildningar, medan andra
utbildningar var mer specifika riktade mot ett mindre antal företag. Dessa mer företagsinriktade
utbildningar identifierades under projektets gång av processledaren i dialog med företagen
Kompetensutvecklingsinsatser. De kompetensutvecklingsinsatser som genomfördes arrangerade
tillsammans med de utbildningskonsulter som Ystads kommun upphandlade inom projektet.
Basutbildningar erbjöds både i blandade företagsgrupper, men också vid behov
företagsanpassade ute hos det enskilda företaget. Basutbildningarna var: Ledarskapsutbildning.
Chefskapsutbildning, Försäljningsutbildning. Service för tillväxt, Affärsmannaskap och
Ekonomiutveckling. De bransch- och företagsanpassade utbildningar var: LEAN ledarskap. LEAN
utbildning. Mellanschefsutbildning, Coachning, Chefskap Arbetsrätt och Arbetsmiljö och
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igång. l slutet av projektet genomfördes en serie utbildningar 'Framgångsfaktorer för Tillväxt' för
att framförallt tydliggöra och stämma av planerna inför framtiden, dvs. en strategisk avslutning för
att påbörja framtiden.
Samverkan med andra projekt
Modul 2 har haft löpande kontakt med ESF-projektet "Nyanlända akademiker närmare
arbetsmarknaden" (NANA) fram tills att det projektet avbröts. NANA hade som syfte att stödja
nyanlända akademiker in på arbetsmarknaden bl.a. med stöd av mentorer. Målet med
samarbetet var att koppla samman de nyanlända akademikerna i NANA till mentorer som
företagsledare från företagen inom Modul 2. Inga sammankopplingar hann göras innan NANA
avslutades.
Delprojektledaren inom Modul 2 har haft kontakt med ESF-projektet "Framtidskompetens i
Blekinge'. Projekten har liknande syfte och mål. Samarbetet har främst handlat om
erfarenhetsutbyten angående själva planeringen av genomförandet av projekten.
Delprojektledaren deltog i den halvtidskonferens som genomfördes i Karlshamn den 27 februari

Framgångsfaktor i projektet är att de branschanpassade och företagsspecifika insatserna
blandats med för deltagarna övergripande insatser och utbildningar som uttalat skulle leda till
tillväxt och därmed bättre förutsättningar att stabilisera och förstärka arbetsmarknaden i en

De nätverk som bildats mellan olika företagsgrupperingar under projekttiden har varit mycket
värdefulla. Sammansättningen i utbildningsgrupperna var viktig för att inte enbart nå olika typer
av företag utan framförallt nå effekter av kompletterande kunskaper och erfarenheter dem
emellan. Nätverkandet blev en viktig del i projektets arbetssätt såväl mellan företagare som i ett
senare skede även mellan anställda i olika företag. Möjlighet för företagen att få processtöd och
företagsanpassade insatser speciellt anpassad för respektive företags utvecklingsmöjligheter
visade sig var mycket effektivt och underlättade implementeringen in i den pågående
verksamheten.
Arbetssätt präglades av djupa företagsinriktade insatser som planerats för att ge företagen en
chans att skapa tillväxt. Arbetet byggde på följande fördelar:

Möjlighet till djupare analys av företaget
Hjälp att lyfta blicken i vardagen och dokumentera sina framtidstankar
Skapa nya nätverk/affärsmöjligheter
Få konkreta råd/verktyg för att skapa tillväxt i företaget
Implementering av utbildningsinsatser i företaget
Stärka kompetensen och motivationen för samtliga anställda
Få redskap/verktyg att hantera långtidsfrånvaro av personal
Få underlag för att jobba med jämställdhet och tillgänglighet
Utveckla ledaren som människa och företagsledare

2020
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Modul 3 har ingen budgetpost i projektet förutom projektkoordinators arbetstid. därför har Krinova
samorganiserat detta med andra aktiviteter både inom och utanför projektet.
Krinova har i bjudit in alla de 12 kommunerna till en mängd aktiviteter. Krinova har bjudit in till och
genomfört följande kunskapsdelande och färdighetshöjande aktiviteter:

Under Skåne Innovation Week 2017 hade vi ett evenemang om vad som krävs av en
innovationsmiljö och vad olika miljöer/aktörer har för olika roller i ett ekosystem.
. l oktober 2017 arrangerade vi Soundingboard tillsammans Region Skåne med temat
nordöstra Skåne och hur vi jobbat tillsammans för att få till ett gemensamt innovationsstöd.
' l september 201 8 bjöds alla kommunerna till ett seminarium om hur vi samarbetat mellan

Modu13
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På TÖS styrgruppsmöte i september 2018. där alla kommunerna deltog. presenterade
Krinova aktuell forskning och praktik för etablering och upprätthållande av ett effektivt
innovationsekosystem.
. Peer review av Krinovas verksamhet. mars 2018
. Alla kommuner får tillgång till en digital lärandeplattform, TÖS-online som Krinova byggt
för praktisk innovationsutbildning - ej finansierat av TÖS-projektet.

Krinova har genomfört 5 innovationsseminarier. där samtliga 1 00 företag varit inbjudna med ett
totalt deltog medarbetare från 61 företag. Varje innovationsseminarie behandlade en av
komponenterna i innovationsförmåga. Seminarierna bestod av specialistpresentationer.
interaktiva workshops. nätverksfrämjande övningar och arrangemang för kunskaps- och
erfarenhetsutbyte. Seminarierna dokumenterades i bl.a. film som tillgängliggjordes på den
digitala plattformen TÖS-online.
Seminarium 1, 24 januari, 2018
Det första TOS-seminariet hade temat omvärldsanalys. Dagens huvudtalare var Anna Lundbergh
som tillsammans med alla företag hjälptes åt med omvärldsspaning.
Seminarium 2, 1 9 april. 201 8
Mål, vision och kärnvärden var temat för andra seminariet. Dagens gästföreläsare var den
erfarna motivations- och kommunikationsexperten Antoni Lacinai. Antoni föreläste om vikten av
att sätta tydliga mål. Företagen arbetade tillsammans med att skapa nya affärsidöer och att sätta
mål

Seminarium 3, 20 september, 201 8
Denna dagen handlade om att stärka företagens innovationskraft och innovationsprocess. Hur
går det till när ett företag eller en organisation driver innovations-, förändrings- och
utvecklingsarbete? Vilka är de bästa verktygen för att driva effektiva värdeskapande processer?
Hur ser ett framtida innovationsnätverk ut i regionen och vad har humor att göra med innovation?
Seminarium 4. 27 februari. 201 9
Fall Forward var temat för detta seminarium. Ett seminarium som ger dig insikt i hur
misslyckanden kan vara nyckeln till utveckling och framgång tillsammans. Tillsammans med
dagens gästföreläsare Jennie Wilund får vi svar på frågor som: Hur bygger vi en öppen och
tillåtande kulturs Vad händer i ett företag när medarbetarna är modigarel Varifrån kommer
egentligen enföretagskultur?
Seminarium, 5-6 14 oktober, 2019
Dagens program hade fokus på ledarskap, jämställdhet och rekrytering - tre ämnen som sätter
människan i fokus och knyter an till den sjätte aspekten av innovationsförmåga - resurser. Under
dagen lyssnade vi till Caroline Murray Carlsson som har lång erfarenhet av ledarskapsfrågor.
Aurora Percovich Gutierres från Media Evolution var på plats och delade med sig av den nytta
som ditt företag har av ett strukturerat jämställdhetsarbete samt fördelarna med att rekrytera
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Kommunikation, spridning och påverkansarbete
Beskriv hur ni arbetat med spädning och påverkansarbete. l vilka sammanhang har ispridit erfarenheter frän pmyektet?
Vilka organisationer har ni riktat er till? Hur förs projektresultatet vidare'2

Projektet har redan från början arbetat med spridning och påverkansarbete. dels internt till
projektets deltagare och parter, dels externt mot samarbetsparter och andra intressenter. Syftet
med spridningen har både varit ren information såsom projektets status och inbjudningar, såväl
som spridning av löpande resultat, del utvärderingar och påverkansarbete för framtida samverkan
mellan parter och intressenter.

Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling



21(27)
Diarienummer
2016/00691

EUROPEISKAUNIONEN
Europeiska änden

intresserade aktörer runtom i Skåne. Våra egna initiativ har huvudsakligen riktat sig mot viktiga
samarbetspartners och intressenter som både varit viktiga för nuvarande projekt. men också för
framtida samarbeten. Det har inneburit spridning av erfarenheter och information till såväl
tjänstemän och företagare som politiker.
Den interna spridningen har huvudsakligen skett genom ett nyhetsbrev som både riktat sig till
deltagande företag, samarbetsparterna (kommuner. finansiärer) och andra relevanta intressenter.
l breven har projektet både gett information om utbildningar. projektets status och de
gemensamma innovationsträffarna. Där har även varit presentationer av vissa av projektets
deltagande företag och deras erfarenheter.
Den externa spridningen och påverkansarbetet har löpt under hela projekttiden huvudsakligen
genom muntliga presentationer och möten. Följande insatser har genomförts:
- Löpande information om projektets status för förankring och relationsbyggande till
kommuncheferna för de deltagande kommunerna. Fysiska möten.
- Löpande information om projektets status för förankring och relationsbyggande till
näringslivscheferna för de deltagande kommunerna. Fysiska möten.
- Återkommande information till kommunledningarna (kommunchefer. förvaltningschefer m
fl) utefter önskemål. Fysiska möten.

Information på kommunstyrelser i ett antal av medverkande kommuner. Fysiska möten.
Löpande information om projektets status för förankring och relationsbyggande till

finansiärerna Region Skåne och Sparbanksstiftelserna. Fysiska möten.
- Deltagande på företagsträffar hos medverkande kommuner. Fysiska möten.
- Deltagande på branschmöten, exempelvis tillsammans med Sveriges Byggindustrier.
Fysiska möten.
- Träffar med olika relevanta intressenter och potentiella samarbetspartners såsom Almi.
Arbetsförmedlingen, Innovationscenter för Landsbygden. Tillväxt Syds styrelse. PWC.
Länsförsäkringar Göinge Kristianstad. Tillväxtverket m fl. Fysiska möten.
- Information om projektet till Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge. Fysiskt möte.
- Information om projektets resultat och effekter på Regionala Utvecklingsnämnden i
Skåne. Fysiskt möte.

Avstämningar mot andra relevanta projekt såsom CAT, NANA. Kom in. Fysiska möten.
- Bred information om projektets resultat och innehåll på slutkonferensen.
- Hemsida för projektet. En hemsida för projektet har byggts upp som har innehållit
kontaktuppgifter och löpande enkel information om projektet.
- Nyhetsbrev. Projektet har löpande skickat ut nyhetsbrev som varit riktade till deltagande
företag och/eller intressenter. Breven har vid olika tillfällen bjudit in till projektets träffar, gett
löpande information om projektets status och återgett erfarenheter från deltagande företag.
- Pressmeddelande. Löpande under projektet har pressmeddelanden skickats ut via
projektägaren. Krinova, Ystad kommun m fl där information om projektet och dess innehåll och
effekter beskrivits. Dessa har utmynnat i ett antal artiklar i tidningar såsom Kristianstadsbladet
och Ystads allehanda m fl.
- Sociala medier. Deltagande kommuner. utförare och parter har vid olika tillfällen spridit
information och erfarenheter om projektet via social medier såsom Facebook. Instagram och
llnkndln

- Spridning via deltagande kommuners egna nyhetsbrev till företag i regionen.
- Besök hos deltagande företag. Delar av de deltagande kommunerna har särskilt riktat
sina företagsbesök för politiker och kommunala tjänstemän till deltagande företag för att på plats
kunna få mer kunskap om vad projektet inneburit för de enskilda företagen.
Deltagande i Almedalen 2017. Två av de deltagande företagen i modul l deltog tillsammans med
Krinova och Skåne Nordost i öresundshuset i Almedalen för att sprida erfarenheterna från
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De' resulterade icr som :er umedalen an' .n'en i i olika sammanhang för aprojekt
sprida information och erfarenhet från projektet. Då TÖS tydligt haft som mål att göra nytta hos
företag i östra Skåne. liksom att ha en ambition att fortsatt arbeta med stöd och i samverkan. har
projektet löpande under projektet sett till att skapa och spara kommunikationsmaterial. Det har
varit foton från olika träffar med företagen, filminspelningar från exempelvis Innovationsträffarna
samlande information kring projektet i allmänna presentationer samt som avslutning inspelning av
6 företags upplevelse av projektets betydelse för deras företag. Projektet ser det som en del av
den fortsatta möjligheten till information och påverkan kopplat till vikten av att företag tar stöd från
nnovationssystemet. Dessa. tillsammans med en presentationsmall där projektet samlat fakta

och resultat från TÖS, ska kunna användas av deltagande organisationer för att fortsatt sprida
projektets erfarenheter. Deltagande kommuner och organisationer ser sig som ambassadörer för
det fortsatta arbetet. framförallt med fokus på att få företag i östra Skåne att ta hjälp av det
stödsystem som redan finns. Med hjälp av företagen som redan deltagit hoppas vi kunna ge en
bra motivation för andra företag att ta hjälp för att nå tillväxt och utvecklin

Uppföljning och utvärdering
Hur har extem utvärderade konkret bidragit till projektarbetet? Hur har hur ni gälva arbetat med uppföljning och
utvärdering i projektet? Pä vilket sätt har det varit ett stöd för projektverksamheten?

De externa utvärderarna har genomfört två delutvärderingar, en fördjupad utvärdering av Modul 3
och en slututvärdering. Delutvärdering 1 . färdigställd i februari 201 8. hade fokus på projektets
interna styrning och påvisade bland annat behovet av att tydliggöra styrning och ledning från
projektägaren, integrera de olika modulerna tydligare. lyfta jämställdhets- och mångfaldsfrågorna
tydligare samt få större engagemang från deltagande kommuner. Utvärderingen kom relativt tidigt
i projektet varför aktiviteterna mot företagen följde redan fastlagd plan, men LG
(ledningsgruppen) tillsattes för att tydliggöra styr- och ledningen i förhållande till projektägaren
och utförande organisationer. Utöver detta förstärktes också Modul 2 med ytterligare
projektledning i form av en delprojektledare.
Delutvärdering 2. färdigställd i mars 201 9, fokuserade på företagens upplevelse och nytta av
projektet. Sammanfattningsvis visade utvärderingen på att projektets båda moduler så långt gav
företagen ett mervärde utöver vad de annars hade fått. Utvärderarna påtalade också behovet av
att tydliggöra hur arbetet inom Modul 3 skulle tillvarata kunskapen från respektive modul som
eventuella byggstenar i ett framtida system, samt hur utbyte mellan modulerna skulle
intensifieras. För att följa detta arbete genomfördes senare en utvärdering av Modul 3 som
nämns nedan. Utvärderarna påpekade att företagen, trots två olika sätt att angripa frågorna.
fortfarande inte upplevde de horisontella principerna som en del av projektet i någon större
utsträckning. Utifrån detta tydliggjorde vi inom projektet hur projektet arbetade med de
horisontella principerna i respektive modul, både internt och till medverkande företag.
Den fördjupade utvärderingen kopplad till Modul 3, färdigställd i juni 201 9, stöder projektets
beslut att förnytta sig från att skapa en organisation till att lägga större fokus på fördjupad
samverkan mellan parterna i innovationsekosystemet.Projektets deltagande kommuner. med
undantag av Skurup, har valt att fördjupa sin samverkan ytterligare genom
'lnnovationsekosystem i östra Skåne'. ett beviljat Vinnovaprojekt som en direkt följd av
erfarenheterna i TOS.
Slututvärderingen. färdigställd i januari 2020. påvisar utöver vad som nämnts i tidigare
utvärderingar att projektet nått goda resultat på såväl medarbetar- som företagsnivå i linje med
delmålen i projektet. Utvärderingen visar att TÖS bidragit till stärkt kompetens för medarbetare
och chefer i medverkande företag. Den pekar också på att insatserna. i förlängningen. kan skapa
förutsättningar för tillväxt i de medverkande företagen.
Slututvärderingen säger att frågor om mångfald och jämställdhet har integrerats i TÖS men inte
haft en strategisk och prioriterad roll för företagen. Det är därför inte troligt att TOS stöd till
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företagens rekryteringsbas breddas. Den påpekar att de insatser som genomförts inom ramen förl
TÖS modul 3 ligger väl i linje med de behov av åtgärder som identifierats i analyser av det
skånska innovationssystemet.
Utifrån slututvärderingen har projektet i stor omfattning uppnått de målen och resultat som sats.
En del effekter av projektet är svåra att uppskatta under projektets tid. En senare uppföljning
hade varit värdefulla för att se hur det gått för företagen. Vissa insatser exempelvis kring kunskap
kopplat till de horisontella kriterierna tror vi inte går att mäta redan nu.
De externa utvärderingarna har. tillsammans med de uppföljningar projektet själva löpande har
haft betydelse för arbetet i projektet. De löpande utvärderingar och uppföljningar har också varit
verktyg för att säkerställa att projektet leverera utifrån de uppsatta målen
Med bakgrund av projektets omfattning har detta inneburit att respektive modul via sin
delprojektledare ansvarat för att följa upp sin modul och återrapportera läget i den gemensamma
arbetsgrupp (AG) där båda modulerna varit representerade liksom övergripande projektledare/
koordinator. administration och ekonomi samt kommunikation. Vid AGs möten har
projektmedarbetare löpande följt upp projektets status och leveranser och vid behov lyft frågor
vidare till LG. Med bakgrund av Modul 2 pressade tidsschema har projektledaren och
delprojektledaren dessutom haft fördjupade uppföljningar och avstämningsmöten med Ystad
kommun under hösten 201 9 och till projektets slut för att säkerställa leveranser.
För att knyta ihop projektets utförarorganisationer och projektägaren (Kristianstad kommun,
Krinova och Ystad kommun) bildades också en ledningsgrupp (LG) för projektet. Denna har
löpande fått återrapportering om projektets läge och effekter inklusive de externa utvärderingarna
från projektledaren. och har också fungerat som beredande till styrgruppen.
Styrgruppen inom projektet (bestående av representanter för deltagande kommuner, Sveriges
byggindustrier. Innovationscenter för Landsbygden, Region Skåne, Krinova) har haft ca 4 möten
per år där projektets status redovisats liksom utvärderingarna från extern utvärderare. Vid några
tillfällen har delprojektledaren och/eller processledare från respektive modul varit med och gett
återkoppling. liksom deltagande företag som presenterat vilka effekter och insatser projektet haft i
lust deras företag.
Utöver den externa utvärderingen har vi själva gjort en enkätundersökning vid projektets start
riktad till deltagande företag, med frågor kring antal anställda, antal kvinnor och män i företaget,
uppfattning om hur man arbetar med jämställdhet- och mångfaldsfrågor m m. Denna enkät
följdes sedan upp vid projektets avslut för att se eventuella förändringar hos deltagande företag.

Modul l s arbetssätt som bygger på en lärandeprocess innebär att Krinovas business designers
kontinuerligt har följt upp och utvärderat föregående komponent av företagets arbete för att
tillsammans i pågående dialogmöte och workshop designa efterföljande komponent av företagets
arbete mot innovationsprojektets mål. Kunskapsinhämtning och utvecklandet av förmåga har
därav följt metoden 'Learning by doing" en metod som i innovationslitteraturen beskrivs ha stora
fördelar och likheter med framgångsrikt entreprenörskap. Företagens effektresultat är en direkt
och verklig utvärdering av innovationsspårets insatser. Ett effektresultat som med stor
sannolikhet kan extrapoleras framåt i tiden. Effektresultaten på företagsnivå hade inte kunnat
uppnås utan att medarbetarnas ökade kompetens och förmåga och blir därmed en också verklig
utvärdering av medarbetarnas ökade kompetens och förmåga inom de 6 olika områdena av
innovationsförmåga.
Modul l business designers har haft möten 2 gånger i månaden för att diskutera och utvärdera
företagens innovationsprojekt. Vid dessa uppföljningsmöten har även annan kompetens inom
Krinova verksamhet kunnat nyttjas för att stärka projektmedarbetarens kunskap inom områden
utanför deras spetskompetens och nå en bättre effekt i företagens innovationsprojekt.

Modul l
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långsiktiga planerna för ökad innovationsförmåga.
Krinova kommer fortsätta arbeta med majoriteten av de 37 aktiva företagen efter projektets slut
och kommer förhoppningsvis kunna se det långsiktiga effekterna av projektets arbete

Modul 2 har haft regelbundna avstämningsmöten med ca 2 -- 4 veckors mellanrum under hela
genomförandefasen. Efter byte av projektledare till Malin Wildt-Persson ingick även
projektledaren i avstämningsmötena för modul 2. Avstämningsmöten genomfördes oftast fysiskt.
men under den avslutande delen av genomförandefasen skedde avstämningsmötena även som
telefonkonferens. Under avstämningsmötena stämdes projektplan och budget av. behov av
upphandlingar diskuterades samt behov av förändrade arbetssätt inom projektet för att optimera
projektets aktiviteter till de deltagande företagen.
Ledningen och medarbetarna i de deltagande företagen fick en enkät både i början av projektet
och i slutet av projektet där de bland annat fick svara angående hur företaget arbetade med
jämställdhets-. mångfalds- och icke-diskrimineringsfrågor. 201 7 svarade 41 företagsledningar
(varav 4 företag som valde att avbryta sitt deltagande i projektet) och 245 medarbetare. 2020
svarade 22 företagsledningar och 1 58 personer. Den lägre svarsfrekvensen 2020 beror troligen
på Covid-19.
Företagen har haft personalomsättning under projektperioden. Detta betyder att medarbetare har
slutat sin anställning under projektets gång och att nya medarbetare har anställts som ersättare.
Ytterligare anställda har tillkommit hos de 29 företagen som ökat sitt antal anställda under
projektperioden. l den avslutande enkäten som skickades ut till medarbetarna i februari 2020 var
det 70% som varit anställda under hela perioden. Resterande deltagare anställdes under 201 8.
201 9 och 2020. 2.5 % deltagare anställdes under de första två månaderna under 2020. Hos
några av företagen har inte alla medarbetare hunnit delta i kompetensutvecklingsinsatserna
innan de valde att sluta sin anställning/gick i pension eller blev föräldraledig/långtidssjukskriven.
Hos andra företag har både medarbetare som slutat sin anställning under projektperioden och
medarbetare som blev anställd under projektperioden hunnit delta i kompetensutvecklings-
insatserna. Företag, där inte alla medarbetare deltagit i kompetensutvecklingsinsatserna, anger
som anledning utöver avslut av anställning/pensionering eller föräldraledighet/sjukdom även viss
tidsbrist eftersom de företagsanpassade utbildningarna först genomfördes i den senare delen av

Modu12

roiektete

Användande av resultat
Beskriv hur ert projektresultat helt eller delvis kommer att kommer att användas i ordinarie verksamhet och i befintliga
strukturer. Om implementering uteblir- beskriv vadar? Hur har ni arbetat för att resultaten att tas om hand?

Projektet har utvecklat nya verktyg, metoder och skapat samverkanskontakter som kommer att
bestå efterprojektets slut.
Inom Modul l, Innovationsprofilen, är ett av de mera väsentliga resultaten är det förtroende och
de relationer som har skapats mellan Krinova som organisation och de företag som deltagit i
projektet. Ett förtroende och relationer som sträcker sig långt efter TÖS-projektet. Krinova har
blivit en permanent partner och medskapare av företagens utveckling och tillväxt. Projektets
målsättning och effekt om ett vidareutvecklat. etablerat och aktivt tillväxtstöd för östra Skåne är
uppfyllt. Genom Krinovas innovationsarena, mötesplats och community för företag så möjliggöres
en nutida och framtida vidareutveckling av företagens innovationsförmåga och dess
tillväxtskapande effekter.
De nya metoder och material som tagits fram i projektet kommer. i enlighet med Krinovas
innovationsfilosofi, kontinuerligt vidareutvecklas i nya projekt och företagssamarbeten. Krinova
har initierat och startat sex olika samarbeten och projekt med företagsdeltagande med
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kunskap. förmåga och testbäddar via digitala plattformar.
Inom Modul 2, har man byggt på beprövade metoder som har utvecklats under projektet.
Metoderna kvarstår efter projektets slut. och medverkande kommuner har genom höjd kunskap
om dessa samt fortsatt samverkan en möjlighet att ta dem vidare var för sig eller tillsammans.
Diskussioner förs med exempelvis Tillväxt Syd och Innovationscenter för Landsbygden hur de
eventuellt kan facilitera dessa och ge fortsatt stöd i företagens tillväxtarbete.
Det finns andra resultat från projektet som projektet tror kommer att bestå både med och utan en
stödjande struktur. Som exempel kan nämnas de kontakter och informella nätverk som byggts
upp mellan deltagande företag. såväl som rena affärsrelationer. Kommunerna i projektet kommer
att initiera "återträff" med deltagande företag. Utöver detta bedömer projektet även att många av
de deltagande företagen fortsatt kommer att använda de stödjande strukturerna/organisationer
efter projektets slut. Företagen har sett en nytta med att ta hjälp från experter och stöd oavsett
om de får den genom ett projekt eller om de själva får finansiera stödet. Efter projektslutet
kvarstår kunskapen, liksom de framtagna strategierna för innovation från innovationsprocessen
och tillväxtplanerna från tillväxtprocessen hos deltagande företag. Dessa kommer att ge
företagen en grund och struktur för fortsatt arbete med att nå ökad tillväxt. innovationsförmåga
och därmed stärkt konkurrenskraft.
En stor del av resultaten från arbetet inom Modul 3 har handlat om att bygga relationer mellan
deltagande kommuner. intressenter och stödjande strukturer. Som ett direkt resultat av detta har
1 1 av de 1 2 deltagande kommunerna beslutat sig för att fördjupa sin kunskap om
innovationsekosystemet i det gemensamma forskningsprojektet "lnnovationsekosystem i östra
Skåne" för att där lära sig mer om behoven hos regionens SME-företag och utifrån detta hitta sin
roll för att stödja det befintliga innovationsekosystemet.
Projektet skulle förutom att utveckla metoderna och verktygen även skapa en
samverkansplattform mellan deltagande kommuner och det övriga stödjande systemet i och runt
det geografiska området. Projektets har påbörjat detta arbete, men vi har inte kommit så långt
som vi hoppades och trodde. Projektet kan se att vi dels underskattade tiden det tar för att bygga
upp relationerna mellan deltagande organisationer och hur olika kulturerna kan vara mellan
organisationerna.
Kommunerna har haft olika kunskap, förhållningssätt och ekonomiska förutsättningar har gjort att
vi vid projektets slut inte är så långt som projektet hade hoppades. Att hitta en samsyn mellan
kommunerna, stödsystemet och intressenterna kräver mer tid och därför har inte projektet kunnat
implementera resultatet så långt som vi önskat. Ambitionen att fortsatt utforska och förstärka
relationerna mellan exempelvis kommunerna, regionen och andra aktörer inom det stödjande
systemet är dock fortsatt hög och arbetet fortskrider.
Under hela projektets gång har arbete pågått för att genom kunskapsspridning om projektet.
påverkansarbete inom och mellan ingående organisationer och kontakter med intressenter
säkerställa en fortsättning efter projektet. Till detta har arbete också pågått, framförallt inom
Krinova vars organisation och resultat fanns kvar inom befintliga strukturer efter projektslutet. för
att dokumentera. utforska och tillvarata metoder och verktyg. Inom Modul 2 finns metoden och
verklygQl! lsvgrbQg prQleklBgaren och utförarorganisationen.
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Kommentarer och tips
Vilka tips vill ni delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bm och varför?

Utifrån utvärderingarna och egna erfarenheter i projektet kan projektet konstatera att företagen
som deltagit har haft betydande nytta av insatserna, oavsett vilket modul de gått. Grunden till
detta bygger på att medverkande företag verkligen har en ambition att växa, samt kräver en hög
kompetens hos stödjande funktioner (business designers, processledare, processtöd m fl) för att
kunna möta de olika företagen. Det personliga stödet som respektive företag fått via
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Båda modulerna har haft fokus på att skapa nätverk via gemensamma utbildningstillfällen och
utbytesträffar. Företagen bekräftar bilden av hur värdefullt dessa nätverk och kontakter varit.
Projektet har sett att fungerande nätverk kräver många fysiska möten över tid. väl organiserade
för att vara attraktiva att delta på. ge utrymme för samtal mellan företagen och till viss del även
vara styrda i dessa samtal, d v s att man har konkreta utmaningar att diskutera. Nätverksträffar
med utpekat tema och en blandning av storgruppsföreläsning samt mindre workshops har
fungerat bra. Andra nätverk har formats och stärkts kopplat till de utbildningsinsatser som gjorts,
exempelvis företagsblandade ledarskapsutbildningar där man fått gemensamma utmaningar att
samlas kring.
Utifrån Socialfondens utlysning fanns ett tydligt fokus på arbetet med mångfald- och
jämställdhetsfrågorna som grund i arbetet.
Projektet har arbetat med olika modeller men vi har sett att många företag under projekttiden har
haft ett svalt intresse för dessa frågor och att utvärderingen säger att "frågor om jämställdhet och
mångfald har integrerats i TÖS men inte haft en strategisk och prioriterad roll för företagen'
Projektet bedömer att dessa frågor måste integreras under längre tid innan effekterna av ökad
kunskap kan mätas och att det till stor del handlar om värderings- och attitydförändringar vilket ta
längre tid än projekttiden. Utifrån våra erfarenheter i TÖS hade vi troligtvis inte gjort några större
förändringar i hur vi arbetat med de horisontella principerna.
Projektorganisatoriskt hade vi tidigare i projektet behövt lägga mer tid på samsyn kring
ansvarsfördelning, leveranser och förståelse för varandras organisationer. Utifrån att TÖS varit
ett stort projekt som sammanfört två metoder, tre utförarorganisationer och ett stort antal
kommuner och intressenter. kan vi se att vi la för lite tid på att förankra alla parter i projektets
överarioande må . DgljqJlpdp Underlättat arbetet under prQJQktets gån
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Skicka även dokumentet till projektets ansvarige samordnare på Svenska ESF-rådet via e-post

Bedömning av slutrapport
Motivering till bedömning

Bedömningsdatum
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