
 

 

 

 

 

 

 

 

Delutvärdering av Företagsakademin 3.0 

CSR och företagande – att förena  

samhällsnytta med affärsnytta 

 

Juni 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anette Moberg 

Contextio Ethnographic AB 

  



 

2 
 

Sammanfattning 
 

Projektet CSR1 och företagande – att förena samhällsnytta med affärsnytta, hädanefter kallat 

Företagsakademin 3.0, ägs av Rosengårds stadsdelsförvaltning och bedrivs i samverkan med Malmö 

företagsgrupper och Malmö högskola. Projektet genomförs under perioden februari 2012 till januari 

2014, med delfinansiering från Europeiska Socialfondens programområde 1, Kompetensförsörjning. 

Initiativtagare till projektet är Malmö företagargrupper.   

Medverkar gör 18 småföretag i Malmö stad och representanter för ytterligare 200 företag i regionen 

som bjuds in till nätverksträffar. Projektets övergripande mål är att göra CSR till en integrerad del av 

de deltagande småföretagens verksamhetsplanering och affärsutveckling för att därigenom 

möjliggöra ökad tillväxt, konkurrenskraft och innovationsutveckling samt att stärka medarbetarnas 

individuella kompetens.  

Inför delutvärderingen intervjuades tolv företagsledare, fjorton deltagare (medarbetare), 

styrgruppen och projektgruppen. En fokusgrupp genomfördes på ett företag med medarbetare och 

företagsledaren. En enkätundersökning har gjorts efter de fyra nätverksträffarna som anordnats 

under våren där 135 svar inkom av 185 deltagare.  

Delutvärderingen visar att Företagsakademin 3.0 ses som ett kvalitetsprojekt där projektledning, 

upplägg och innehåll beskrevs av samtliga intervjuade i positiva ordalag. Framgångsfaktorer som 

nämndes var att projektet utgick från företagens behov, att CSR är en gemensam plattform för 

samtliga företag och att utbildningarna är värderingsbaserade där deltagarnas personliga utveckling 

är central genom reflektion, erfarenhetsutbyte och coachning.  

Effekter på individnivå som deltagarna nämnde var främst en personlig utveckling genom större 

insikt om sig själv vilket sades bidra till att förbättra den egna ledarrollen. Utbyte med andra företag 

och att få verktyg för att strukturera upp affärsidéer var ytterligare effekter som nämndes. På 

företagsnivå hade främst kunskapen om vad CSR är och hur småföretag kan arbeta strategiskt med 

frågan bidragit till insikten om att flertalet företag redan hade ett CSR-arbete kring exempelvis 

mångfald och miljö. Det var lite olika hur väl medarbetarna var delaktiga i CSR-arbetet på företaget 

men flertalet av de intervjuade uppgav att det hade startats en dialog om CSR på deras arbetsplats 

och att det var ett pågående långsiktigt arbete.  

De företagsledare som var aktiva vid utbildningen Att leda för hållbarhet var generellt mer positiva 

till projektet.  Delutvärderingen visar att det krävs ett aktivt engagemang av företagen och ett brett 

förankringsarbete hos medarbetarna för att CSR-perspektivet ska få en förankring och bli en del av 

företaget. Ett företag upplevde att de befann sig i en fas där så många medarbetare hade hört och 

förstått budskapet med CSR att medarbetarna börjat tänka utifrån CSR-perspektivet.  

Projektaktiviteter i form av värderingsworkshops uppskattades, även om några av de intervjuade 

hade upplevt att processledarens förhållningssätt var provocerande. Delutvärderingen visar att 

värderingsworkshops har hjälpt både medarbetare och företagsledare att tydliggöra de mjuka 

värdena på företaget ifråga och skapa en samsyn kring värderingar.   
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Resultatet av enkäter angående nätverksinsatserna var övervägande positiva och visade att 

nätverksträffarna har gett deltagarna insikter, kunskap, kontakter, inspiration/motivation, metoder 

och ökade förväntningar på ett CSR-arbete. Vidare visade enkätresultaten att det är ungefär samma 

personer som kommer till nätverksträffarna.  

Projektet har en bred spridning av sina resultat och använder sig av olika medier såsom film, sociala 

medier, nyhetsbrev, webbsida och informerar om projektets resultat inom olika organisationer, 

förvaltningar och nämnder inom Malmö stad.   

Jämställdhetsintegrering har beaktats genom att projektet har större andel kvinnliga företagsledare 

än riksgenomsnittet, ställer krav på att perspektivet finns med i upphandlingarna av utbildningar 

samt eftersträvar lika andel kvinnliga respektive manliga föreläsare. Lokalerna har 

tillgänglighetsanpassats.  

Delutvärderingen belyser tre diskussions- och förbättringsområden:  

 Långsiktiga hållbara resultat.  

 Implementering av resultaten i företagen.  

 Erbjudanden och paketering.  

Gällande långsiktiga hållbara resultat visar delutvärderingen att Rosengårds stadsdelsförvaltning 

som projektägare har strukturella svårigheter att föra upp projektets resultat till en övergripande 

strategisk nivå för hela Malmö stad då ansvaret för näringslivsfrågorna ligger på Näringslivskontoret. 

Vad gäller implementering av resultat i företagen betonar delutvärderingen vikten av att nå ut med 

grundutbildningen CSR för alla till fler medarbetare och stötta företagsledarna i att implementera 

resultaten i företagen med särskilt fokus på behov hos företagen efter projektets slut. Vad gäller 

erbjudande och paketering visar delutvärderingen ett behov av att samverkansparterna tydliggör för 

de 18 deltagande företagen vad de kan erbjuda.  

Delutvärderingens slutsats är att genomförandet av projektet har fungerat bra och att upplägg, att 

dess innehåll var uppskattat av de intervjuade deltagarna och att projektet ses som ett 

kvalitetsprojekt. Vissa effekter har redan uppnåtts.  

Den stora utmaningen för projektet är att implementera projektet och skapa långsiktiga hållbara 

resultat. Att ha ett projektägarskap på stadsdelsnivå har gynnat stadsdelen ifråga. Delutvärderingen 

visar dock att detta försvårar implementering och skapandet av långsiktiga hållbara resultat utifrån 

ett hela-staden-perspektiv då Näringslivskontoret ansvarar för näringslivsfrågorna.  
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1. BAKGRUND 
Projektet CSR2 och företagande – att förena samhällsnytta med affärsnytta, hädanefter kallat 

Företagsakademin 3.0, ägs av Rosengårds stadsdelsförvaltning och genomförs i samverkan med 

Malmö företagsgrupper och Malmö högskola. Projektet är ett initiativ från Malmö företagargrupper. 

Projektet genomförs under perioden februari 2012 - januari 2014, med delfinansiering från 

Europeiska Socialfondens programområde 1, Kompetensförsörjning.  

Projektet har föregåtts av projekten Företagsakademin 1.0 och 2.0. Även dessa projekt genomfördes 

med delfinansiering från Europeiska Socialfonden och i samverkan med Malmö företagsgrupper och 

Malmö stad. Företagsakademin 3.0 skiljer sig ytterligare från föregångarna genom att Rosengårds 

stadsdelsförvaltning är projektägare (innan var det Näringslivskontoret), företagen har en gemensam 

plattform för kompetensförsörjningen i CSR-begreppet och i det att huvuddelen av insatserna riktas 

mot managementnivån i de berörda företagen.  

Projektet använder sig av EU-kommissionens definition av CSR-begreppet enligt vilken CSR är 

företagens ansvar för deras inverkan på samhället3. Projektet riktar sig till småföretag i Malmö och 

syftar till att göra frågor om CSR, mångfald och likabehandling till en del av småföretagens 

verksamhetsplanering. Medverkar gör 18 småföretag och representanter för ytterligare 200 företag i 

regionen. Den del av projektet som riktar sig till de 18 småföretagen, totalt 430 personer, fokuserar 

på kompetensutveckling. De insatser som riktar sig till ytterligare 200 företag i regionen är av 

regionalfondskaraktär och består av nätverksmöten och seminarieserier. Syftet med dessa insatser är 

att utveckla nätverk och skapa mötesplatser som leder till erfarenhetsutbyten och samverkan mellan 

företag och andra verksamheter inom regionen.   

I avstämningsrapporten från mobiliseringsfasen framkommer att flertalet företagsledare vars företag 

medverkar i projektet har en vilja, en ambition och ett intresse av att arbeta med CSR-frågor och att 

det finns ett behov av perspektivet bland de deltagande företagen.  

1.1 Projektets målsättningar 
Projektets övergripande mål är att göra CSR till en integrerad del av de deltagande småföretagens 

verksamhetsplanering och affärsutveckling och därigenom möjliggöra ökad tillväxt, konkurrenskraft 

och innovationsutveckling samt att stärka medarbetarnas individuella kompetens. Projektmålen är 

enligt projektansökan:  

Projektmål: Riktade utvecklingsinsatser, 18 företag 
Att göra CSR angeläget och tillgängligt genom att erbjuda och genomföra relevanta utbildningar 

utifrån företagens tillväxtplaner med fokus på affärsutveckling inom CSR, innovation och export och 

därigenom öka såväl företagens vilja att växa som organisationernas interna tillväxtkapacitet.  
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Projektmål: Nätverksinsatser, 200 företag 
Att erbjuda relevanta nätverksinsatser till 200 företag i regionen för att sprida delar av den kunskap 

som erbjudits i de riktade utbildningsinsatserna, att möjliggöra ett informellt lärande, ge länkar till 

handling och verka för en positiv syn på CSR som ett strategiskt verktyg för att skapa tillväxt och 

framgång i konkurrensen.  

 

Projektmål angående samverkan 
Att inom projektet ta fram, använda och dokumentera ”best practice” för samverkan mellan 
akademin och näringsliv och verka för att det blir ett naturligt arbetssätt för företagen i framtiden.  
 
Projektmål angående innovation 
Att ge medverkande företag kunskap att utveckla innovationer kopplade till ledningssystem och 

andra processer i företagen såsom utveckling av nya produkter och sätt att framställa existerande 

produkter, samt att utveckla, dokumentera och sprida metoder och strategier för hur medverkande 

företag ska kunna värdera och mäta effekten av CSR-utbildning i relation till mål och affärsresultat. 

 

Delmål är: 

 Att nå 1065 anställda i 200 företag med ERUF-insatser, samt att 200 personer deltar i 
nätverksträffarna. 

 Att nå 430 personer bland de 18 deltagande företagen med riktade utbildningsinsatser. 

 Att sprida kunskap om samverkan mellan näringsliv och akademi till 200 företag i Malmö 
företagsgrupper. 

 
Resultatmål för riktade utbildningsinsatser 
Att den ekonomiska tillväxten hos medverkande företag, mätt i omsättning och/eller antal anställda, 

12 månader efter avslutat genomförande ska ha ökat i förhållande branschgenomsnittet eller i 

relation till företagets lönsamhet 2012.  

 

Att andelen deltagare/medarbetare som 12 månader efter avslutat genomförande har fått 

fördjupade eller breddade arbetsuppgifter, ska uppgå till minst 20 procent. 
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2. FÖLJEFORSKNINGSUPPDRAGET 

 
Contextio har tilldelats uppdraget att utvärdera projekt Företagsakademin 3.0. Föreliggande rapport 

är den första av två utvärderingar. Detta kapitel redogör för uppdragets utgångspunkter samt 

delutvärderingens frågeställningar, metod och datainsamling.  

2.1 Utgångspunkter för uppdraget 
Projekt Företagsakademin 3.0 ska, i enlighet med Europeiska socialfondens riktlinjer, utvärderas 

genom följeforskning där utvärderingen följer processen under projekttiden utifrån en lärande 

ansats. Det övergripande syftet med följeforskningen är att stötta projektets styrgrupp och 

projektledning i arbetet med att styra projektet mot de uppsatta målen. Utvärderaren har samtidigt 

en utvärderande uppgift (måluppfyllelseanalys, att följa och utvärdera projektmetoder, process och 

resultat) och en processtödjande uppgift (synpunkter och råd, kontinuerlig dialog med projektets 

ledning för att bidra till att utveckla projektet och skapa förutsättningar för att skapa lärande och 

spridning av erfarenheter i projekt). Utvärderaren ska bidra till projektets lärande genom att via 

processtöd och utvärderingsrapporter kontinuerligt återkoppla till projektledning, projektägare, 

styrgrupp och andra berörda parter inom projektet.  

Denna delutvärdering syftar till att utvärdera hur deltagare, företagsledare, projektmedarbetare och 

styrgrupp har uppfattat projektet och huruvida kompetensutvecklingen har följts upp och bidragit till 

en verksamhetsutveckling i företagen.  

Frågeställningar 

Rapporten besvarar följande frågeställningar:  

1. Hur har projektprocessen sett ut så här långt? 

2. I vilken mån tillgodoser Företagsakademin 3.0 deltagarnas behov av kompetensutveckling? 

3. Hur används de kunskaper som projektet tillför deltagarna i företagen/verksamheterna? 

Verksamhetslogik 

En workshop kring projektets verksamhetslogik genomfördes tillsammans med styrgruppen i 

september 2012. Verksamhetslogiken är ett verktyg som utvärderaren använder för att få projektets 

styrgrupp att problematisera, reflektera och konkretisera den logik som utmärker projektet i fråga, 

det vill säga hur man tänker sig att projektet ska nå de uppsatta målen genom att genomföra 

planerade aktiviteter. Under workshopen bröts projektets övergripande målsättningar ned till mindre 

och konkreta delar som visar hur styrgruppen har uppfattat förutsättningarna för satsningen och den 

problembild som projektet jobbar med. Därefter skapade en visuell beskrivning av projektets olika 

delar, resurser, deltagare, planerade aktiviteter och förväntade effekter på kort och lång sikt. De 

huvudsakliga effekter som projektet vill uppnå för deltagarna på kort sikt är främst ökad kunskap 

genom utbildningar men även att högskolan ska ses som en resurs, att deltagarna få bredare 

arbetsuppgifter och insikter om sin egen roll i företagens tillväxt och utveckling. Förväntade effekter 

för företagen är att öka kapaciteten för tillväxt, erhålla relevanta utbildningar, skapa utbyte mellan 

studenter och näringsliv och bidra med ökad kunskap om möjligheter till utbyte med Malmö 

högskola. På samverkansnivå vill projektet nå effekter såsom att utveckla och använda redan 

existerande strukturer för samverkan, undersöka möjligheter till påverkansarbete gentemot politiker 

och beslutsfattare och utveckla metoder för att kunna värdera CSR-utbildning i förhållande till mål 
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och affärsresultat.  

 

2.2 Delutvärderingens utgångspunkter 
Forskning kring EU:s Social- och Regionalfonder visar på några mekanismer såsom viktiga för att 

uppnå hållbarhet i resultat av projekt eller program (Brulin & Svensson 2011). Dessa är:  

 

1. Ett aktivt ägarskap inom ramen för en effektiv och genomskinlig projektorganisation. 

2. Samverkan mellan viktiga aktörer och organisationer och som bygger på en gemensam 

kunskapsbildning varvat med handling. 

3. Ett utvecklingsinriktat lärande som leder till multiplikatoreffekter4. 

 

Forskarna ser projektorganisationen som grundläggande för att projektet ska leda till hållbar 

utveckling. Tre funktioner beskrivs som viktiga; nämligen ett aktivt ägarskap, professionell styrning 

samt en kompetent projektledning.  

Med ett aktivt ägarskap menar vi att det finns starka aktörer som kan skapa 

förutsättningar för att ett projekt drivs framåt och tar ansvar för att resultaten tas 

omhand och blir till långsiktigt hållbara effekter. Ägarna utser en styrgrupp som tar 

strategiska beslut och återkopplar informationen om projektets utveckling till ägarna. 

Ägarna och styrgruppen har ansvar för strategiska frågor medan projektledarnas 

uppgift är det operativa arbetet (Ibid. 2011:25).  

Brulin & Svensson beskriver den optimala projektorganisationen som en balanserad kedja där ingen 

länk får vara för svag eller för stark. Studier visar att det behövs aktiva projektägare som stöder och 

ställer krav på styrgruppen, liksom att styrgruppen behöver ha en nära dialog med projektledaren 

(Brulin & Svensson 2007). Det sistnämnda skapar enligt forskarna möjlighet till reflektion och därmed 

även lärande. I styrgruppen behövs en fungerande samverkan för att strategiska beslut ska kunna tas 

och projektet drivas vidare.  

2.3 Datainsamling 

Datainsamlingen har skett genom intervjuer, telefonintervjuer, fokusgrupper och enkäter. 

Utvärderaren erhöll en lista med kontaktuppgifter till 18 företagsledare5. Två fokusgrupper 

genomfördes med nio företagsledare som alla har deltagit i utbildningen Att leda för hållbarhet. Sju 

företagsledare som inte deltog vid utbildningen mottog istället via e-post en förfrågan om 

telefonintervju. Tre företagsledare intervjuades per telefon. Två personer avböjde telefonintervju. 

Den ena med motiveringen att företagsledarna inte har haft möjlighet att vara aktiva i projektet, den 

andra hänvisade till den kontaktperson på företaget som deltog vid utbildningen Att leda för 

hållbarhet. Totalt nåddes tolv av 18 företagsledare varav fem kvinnor och sju män.  

Utvärderaren erhöll även en lista med deltagare som genomgår utbildningar för nyckelpersoner6 

varpå förfrågan om en telefonintervju mailades ut till deltagare. Telefonintervjuer genomfördes med 

                                                           
4
 Multiplikatoreffekter – kostnaden för insatsen understiger vinsterna. 

5
Begreppet företagsledare inkluderar VD:ar, personer i ledningsgruppen, vice VD och personer som av företaget ses som 

framtida ledare.  
6
 Begreppet nyckelpersoner syftar till utbildningar som är tänkta till nyckelpersoner internt, personer med specifika uppdrag 

eller personer som har utvecklingspotential inom företaget.  
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åtta av elva tillfrågade deltagare i utbildningen Att leda utan att vara chef och med tre av sju 

tillfrågade deltagare i utbildningen Affärsutveckling. Totalt genomfördes telefonintervjuer med 14 

deltagare, varav sju kvinnor och sju med män.  

En fokusgrupp om värderingsworkshopen genomfördes på ett företag. I fokusgruppen deltog sex 

medarbetare och en företagsledare, totalt sju personer varav fem kvinnor och två män. Sammanlagt 

intervjuades 317 unika deltagare varav 15 kvinnor och 16 män.  

Telefonintervjuer genomfördes även fem styrgruppsrepresentanter och en personal. En 

gruppintervju genomfördes med projektpersonalen.  

En enkät som utformades av Contextio delades ut vid samtliga fyra nätverksträffar. Totalt inkom svar 

från 135 av 185 deltagare, vilket ger en svarsfrekvens på 73 procent.  

2.4 Dataanalys 
Fokusgrupper, intervjuer och telefonintervjuer spelades in på digital diktafon. Utvärderaren lyssnade 

därefter igenom intervjuerna och skrev ner dem i sammanfattad form. En tematisk analys 

genomfördes. Citat har plockats ut för att illustrera de teman som framkommit genom analysen. 

Citaten är inte ordagranna utan har skrivits om från tal- till skriftspråk, dock utan att förändra 

innebörden i det som sagts. 

                                                           
7
 En företagsledare intervjuades två gånger, en gång i Att leda för hållbarhet och en gång i värderingsworkshopen. En 

deltagare intervjuades två gånger, en gång i Att leda utan att vara chef och en gång i värderingsworkshopen.  
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3. PROJEKT FÖRETAGSAKADEMIN 3.0 

Detta kapitel redogör för projektets organisation och innehåll. Kapitlet bygger på projektansökan, 

avstämningsrapport, lägesrapporter, foldrar och informationsmaterial utformat av projektet, 

mötesanteckningar från projektet samt intervjuer med styrgruppsrepresentanter och 

projektpersonal.  

 3.1 Projektets organisation 
I styrgruppen sitter en representant för projektägaren från Rosengårds stadsdelsförvaltning, 

representanter för Malmö högskola, Malmö företagsgrupper och Malmö stads Näringslivskontor 

samt projektledaren. Styrgruppen har under våren 2013 sammanträtt en gång i månaden, där 

vartannat tillfälle har varit ett styrgruppsmöte och vartannat tillfälle ett arbetsmöte med syfte att 

diskutera långsiktiga och strategiska frågor.  

Projektet har en referensgrupp som i juni 2013 bestod av representanter från SACO, 

Arbetsförmedlingen, Föreningen för idrott och handikappade, Nätverket för mångkulturella Sverige 

samt IKF i Malmö. Referensgruppens syfte är att utgöra en expertgrupp som kan ge rådgivning i 

specifika frågor. Hittills har referensgruppen sammankallats en gång och då diskuterades projektet 

och vilka frågor som referensgruppen hade möjlighet att ge input inom. Utöver mötet har projektet 

kontaktat personer ur referensgruppen vid behov för rådfrågande kring specifika frågor.  

Projektledaren rapporterar en gång i månaden till användargruppen som är Malmö 

företagargruppers styrelse. Detta är också en del i projektets förankringsarbete.  

Inom projektet arbetar en projektledare (100 procent), en projektsekreterare (75 procent), en 

ekonom (25 procent), två företagssamordnare (15 procent tillsammans), två projektkoordinatörer 

(10 procent vardera), och en kommunikatör (10 procent). Därutöver har projektet en timanställd 

processledare som genomför aktiviteter riktade till målgruppen, en kommunikatör genom SEF8 (100 

procent) och en person som arbetstränar inför och under nätverksträffarna.  

De 18 företag som deltar i projektet i maj 2013 är; APL, Arbetskraft Öresund AB, Axion Revisionsbyrå 

AB, BRC i Malmö AB, CeDe Group AB, Cetec Electric AB, Global Scandinavia, Globalbygg AB, Malmö 

Folkhögskola, Metop, Mobergs Mekaniska, PoG Woody, Pramo Ekonomi och Data AB, Stanly Plåt, 

Sydassistans AB, Xenofilia, Zenit design group AB och Öresund AB.  

3.2 Projektets aktiviteter 

Mobiliseringsfasen 

Under mobiliseringsfasen genomförde ett externt företag en enkätundersökning, två 

workshoptillfällen och enskilda samtal med medarbetare på de deltagande företagen. Detta 

resulterade i rapporten Projekt och Rådgivningsrapport som utgör ett underlag för 

kompetensutvecklingsinsatserna inom projektet. När projektledaren tillträdde sin tjänst träffade hon 

samtliga 18 företagsledare för att förankra projektet, skapa relationer och undersöka huruvida 

behoven kvarstod. Projektet har också genomfört två fokusgrupper med företag för att få mer 

kunskap om hur företagen ser på utbildningsupplägget. Företagsanalyser är genomförda med de 18 

                                                           
8
Serviceförvaltning av Unga som är ett arbetsmarknadsprojekt inom kommunen som syftar till att skapa sysselsättning 

under sex månader för unga akademiker i Malmö mellan 18-24 år. 
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företagen i form av nulägeskort. Samtliga 18 företag har även tagit fram tillväxtplaner där de sätter 

sina egna mål i relation till utbildningarna. Dessa mål kommer att utvärderas 2015 av Malmö 

företagsgrupper.  

Under mobiliseringsfasen lämnade fem företag projektet men ersattes av andra intresserade företag. 

För att tydliggöra ansvar och skyldigheter fick de deltagande företagen skriva under en 

avsiktsförklaring. Under mobiliseringsfasen upprättades också en ansvarsfördelning som tydliggjorde 

olika parters roller och ansvar i projektet.  

Genomförandefasen 

Utbildningsupplägget är indelat i tre nivåer i syfte att stötta företagens lärandeprocess. 

1. Strategiskt ledarprogram med fokus på tillväxt, affärsutveckling och ledarskap. 

2. Nyckelpersonsutbildning inom affärsmannaskap, innovation, export, kommunikation och 

personligt ledarskap. 

3. Grundutbildning inom CSR för alla medarbetare. 

 
 

Det strategiska ledarprogrammet kallas Att leda för hållbarhet. Dess utgångspunkt är att ledarna har 

kunskapen men behöver förändra sitt beteende för att kunna använda sig av kunskaperna i 

företaget. Detta antas leda till att företagen blir hållbara vilket på sikt skapar tillväxt i företaget. I Att 

leda för hållbarhet träffas 15 ledare i två grupper vid åtta tillfällen under ett år. Processledaren 

beskiver förhållningssättet på följande vis:  

Förhållningssättet är att de själva kan och vet jättemycket men att de av olika 

anledningar ibland inte tror på det. Ibland har de en massa tankar och kan inte riktigt 

fatta besluten. Jag utmanar dem i handling eller icke-handling. Sättet jag gör det på är 

att jag låter dem redovisa från gången före, berätta vad de gjort, vad de inte gjort och 

vad de har lärt sig. Jag fokuserar mycket på lärandet. Jag tränar dem i utmaningar och 

ger dem feedback och ibland får de sitta i grupper och jobba fram olika saker och 

ibland leder jag hela gruppen. Sedan får de fram nya insikter och då handlar det om att 

utmana och göra de här insikterna så att det inte bara blir ny kunskap. Ny kunskap 

tillsammans med deras erfarenheter ska skapa nya färdigheter.  
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Under nyckelpersonsutbildning har projektet under våren 2013 haft tre utbildningar; Att leda utan 

att vara chef, Medieträning och Affärsutveckling. Nyckelpersonsutbildningar syftar till att ledarna för 

företagen möjliggör för företagen att utbilda nyckelpersoner i företaget där sedan företagsledaren 

kan delegera ansvar till de utbildade personerna.  

Utifrån företagens behov startade projektet möjligheten för företagen att ta del av 

värderingsworkshops som kallas Att leva som vi lär. Det är en värderingsutbildning som är anpassad 

utifrån varje företags behov och som utgår ifrån företagets värderingar för att skapa samsyn och öka 

effektiviteten. Processledaren beskriver värderingsworkshopen på följande sätt: 

Under värderingsworkshopen tar vi upp vad värderingsorden egentligen betyder och 

vad man lägger in för beteende i dem. Om man gömmer sig bakom orden så blir man 

bara mer osäker. Det är ett sätt att skapa trygghet för medarbetarna. Koppla 

beteenden till orden så att medarbetarna förstår vad de betyder. Då skapar det 

samma förutsättningar för alla. Då vet alla spelets regler. 

Grundutbildningen CSR för alla hölls som en inledande aktivitet vid projektets start i december 2012 

och januari 2013. Grundutbildningen syftar till att bland medarbetare skapa förståelse och samsyn 

kring begreppet och stötta det interna informations- och förankringsarbetet. Då alla medarbetare 

inte haft möjlighet att närvara vid dessa två tillfällen har, efter en förfrågan från företaget, ytterligare 

en grundutbildning hållits på ett företag.   

Projektet erbjuder även företagsspecifika utbildningar utifrån företagens behov såsom Heta 

arbeten, Liftutbildning, Säkerhet på väg och Arbete på väg. Företagsspecifika utbildningar syftar till 

att öka medarbetarnas kompetens och anställningsbarhet, medför möjligheter till arbetsrotation och 

effektivare arbetssätt. 

Projektet ordnar också nätverksträffar på olika teman såsom CSR, innovation och samverkan mellan 

studenter och näringsliv. Nätverksträffarna syftar till:  

 Kunskapsspridning från utbildningsinsatser som särskilt utvalda insatser bara för nätverken.  

 Spridning av metoder, handling och ”best practice” kring arbete med CSR, innovation och 

export. 

 Spridning av goda exempel och erfarenheter från projektet.  

 Företag som deltar vid utbildningsinsatserna och företag som är medlemmar i Malmö 

företagsgrupper lyfts fram. 

 Deltagande företag får möjlighet att stärka sina egna nätverk.  

3.3 Spridningsaktiviteter 
Projektet har genomfört följande spridningsaktiviteter fram till och med maj 20139:  

 Cirka 800010 visningar av webbplats.  

 Spridning via sociala medier: profil på Twitter, facebooksida och en grupp på Linked-in. 

 Drygt 20011 visningar på av seminarier på YouTube och Bambuser 

                                                           
9
Nätverksträffarna är också en spridningsaktivitet men tas upp i kapitel 3.2 och 4.4 
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 Nyhetsbrev, inbjudningar och uppföljningsmail efter arrangemangen går ut till 1510 

mottagare.12 

 Informerar i Malmö företagsgruppers styrelse en gång i månaden.  

 Deltagit i ett möte anordnat av Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö.  

 Projektet har uppmärksammats i tidningarna Vårt Malmö och Dagens industri. 

 Spridning till cirka 400 företag vid ett höstmingel i november 2012. 

 En introduktionsfilm om projektet ligger ute på webbsidan.  

 Informerat Näringslivsberedningen i Malmö stad. 

 Deltagande i Malmö näringslivsdag. 

 Nätverksträffen Att leda för hållbarhet lades ut på YouTube, fick uppmärksamhet i tidningen 

City och sociala medier som Facebook och Twitter.  

 Forskningsseminarium genomfördes i samverkan mellan Företagsakademin 3.0, 

Mötesplatsen Social Innovation och projektet CSR för småföretag om aktuell forskning kring 

CSR. Detta spreds via Bambuser, bloggar och sociala medier.  

 Fått inbjudningar för att informera om projektet till Malmö stadsmissions företagargrupp, 

och Malmö Företagargruppers styrelser i Hyllie och Sofielund.  

Transnationalitet 

I april 2013 genomfördes en nätverksträff på temat innovation; The future of capitalism. Investing för 

a sustainable society med bland annat föreläsaren Michele Giddens från Bridges Ventures. Denna 

nätverksträff som är kopplad till projektets transnationella aktiviteter13. Under dagen lyftes det fram 

exempel på hur både investerare och företag kan koppla investeringar till mjuka värden. Efter 

presentationerna och nätverksträffen bjöd projektet in till ett rundabordssamtal kring investeringar 

med inbjudna nyckelpersoner. På kvällen hölls middag på rådhuset med speciellt inbjudna gäster 

som hade kopplingar till Företagsakademin och utveckling av staden. Nätverksträffen har lagts upp 

på YouTube. Enligt projektledningen belyste nätverksträffen ett antal viktiga områden:  

 Visade på den stora investeringspotentialen för företag i utvecklingsområden.  

 Vikten av att mäta och följa upp investeringarna.  

 Vikten av att ta fram gemensamma överenskommelser kring geografiskt avgränsade 

samarbeten som Herrgården i Rosengård i ett gemensamt forum som involverar idéburen 

sektor och medborgare.  

 Att det finns kommersiella värden att arbeta med en hållbar stadsutveckling.  

Nätverksträffen har också medfört att stadsbyggnadsförvaltningen är intresserade av ett samarbete 

med Bridges Ventures. Lokalt har Rosengård tagit upp frågan om ett utökat samarbete med den 

idéburna sektorn för hela staden på verksamhetsmöten.  

I maj 2013 hölls en kommunikationsworkshop med arbetsgruppen och delar av styrgruppen. 

Workshopen utmynnade i en kommunikationsstrategi för hur spridningen av resultatet i projektet 

inför implementering.  
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 Har en öppningsgrad på 31 procent. 
13

 Projektet planerar att besöka Bridges Ventures i London.  
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3.4 Jämställdhet och tillgänglighet 

 
I mobiliseringsfasen diskuterades jämställdhet och mångfald i fokusgrupperna. Tillgängligheten i 

lokalerna har säkrats och lokalen är avstämd med Malmö stads tillgänglighetsrådgivare. Projektet 

säkerställer jämställdhets-, tillgänglighets- och mångfaldsperspektivet i utbildningarna genom att ha 

med detta som ett krav i underlaget för upphandlingen.   

Vad gäller jämställdhetsintegrering är sex av 18 företagsledare kvinnor i de deltagande företagen och 

ett företag har en kvinnlig grundare. Detta ger en procentsats av kvinnliga företagsledare på 38 

procent i projektet gentemot rikssnittet på 23 procent14.   

Projektet reflekterar kring könsfördelningen bland de föreläsare som kontrakteras till projektet. 

Projektledningen betonade svårigheten med en jämn könsfördelning då det är fler kvinnor än män 

som jobbar med CSR på lokal nivå.  

Totalt har 92 kvinnor av 290 deltagare deltagit i utbildningsinsatser. Könsfördelningen bland 

deltagarna uppgår därmed till 32 procent kvinnor och 68 procent män. 

3.5 Projektets process 
 I detta avsnitt ger projektpersonalen och styrgruppen sina reflektioner på projektprocessen.  

Ansökan, mobiliseringsfas och genomförande 

Under våren 2011 initierade Malmö företagargrupper projektet genom att skriva ansökan och ha en 

dialog med Malmö stad och Malmö högskola. I maj/juni förankrades projektet hos de enskilda 

företagen och i juni 2011 beviljade ESF medel för projektet. I augusti 2011 skrev de deltagande 

företagen på en avsiktsförklaring och kompetensanalyserna upphandlades i oktober 2011. Projektets 

mobiliseringsfas varade mellan februari till augusti 2012 då beslut från ESF kom och 

genomförandefasen kunde påbörjas.   

Samtliga intervjuade i projektpersonalen och styrgruppen uppgav att projektprocessen generellt sett 

har fungerat mycket bra. Intervjuerna visade att det finns ett gott förtroende för projektledningen 

bland styrgruppens representanter vilka beskrev projektledningen som kompetent, målstyrd, 

ambitiös samt kunnig i sakfrågorna.  

Initialt var det en process att få en samsyn i uppdraget inom styrgruppen där personer ur 

styrgruppen var involverade i arbetet med utbildningarnas innehåll och upplägg. Ytterligare en viktig 

aspekt i projektet är att projektledningen har tagit in professionell och kunnig personal vid 

genomförande av aktiviteter, föreläsningar och även vid utformandet av nätverksträffarna.  Detta har 

möjliggjort för projektledningen att ha tid för kommunikation med företagen och ta hand om de 

utmaningar som uppstår löpande.  

I augusti 2012 fick projektet besked från ESF att fonden endast accepterar en overheadkostnad på 20 

procent vilket inte motsvarade Malmö högskolas faktiska kostnader. Detta medförde att Malmö 

högskola inte kunde leverera föreläsare i den utsträckning som planerats. Istället fokuserar 

högskolan på att leverera kompetens inom nätverket student/näringsliv och inom innovationsarbetet 

medan projektet upphandlar föreläsare. Flertalet av de intervjuade uppgav att detta var ett hinder 
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för möjligheten att mer konkret visa företagen vad Malmö högskola kan erbjuda småföretag, varför 

detta också försvårar måluppfyllelsen vad gäller målet om samverkan.  

Styrgruppen  

Intervjuer med styrgruppen visade att styrgruppens förväntningar på projektet främst var en 

förbättrad samverkan och då huvudsakligen mellan Malmö högskola och Malmö företagargrupper, 

främst genom studentsamverkan men även genom att företag ska få ökad kunskap om vad Malmö 

högskola kan erbjuda i form av kompetensutveckling. Malmö företagsgrupper vill också se att 

företagen gynnas av projektet och går stärkta ur det. 

Projektägarens främsta förväntningar var att de såg en möjlighet att utveckla nätverket med 

företagskontakter i Malmö stad och kunna fördjupa sitt utvecklingsarbete kring ett socialt hållbart 

Herrgården i samverkan med företag och den ideella sektorn.  

Representanten från näringslivskontoret förväntade sig att projektet skulle kunna formaliseras och 

att resultaten kan implementeras.  

Resultat och implementeringen 

Vid de två föregående projekten Företagsakademin 1.0 och 2.0 har Näringslivskontoret varit 

projektägare. Flertalet av de intervjuade ansåg att Malmö stad har en viktig roll i att förvalta 

resultaten från det pågående projektet och att ansvaret för frågan bör ligga på Näringslivskontoret 

och inte på Rosengårds stadsdelsförvaltning.  

Om man ser utifrån hela stadens perspektiv och för projektets bästa så tycker jag att 

det här projektet ska ligga på Näringslivskontoret. Detta är en näringslivsfråga. Det 

viktiga för mig är ju hur man implementerar det i Malmö stad som organisation. Så om 

vi fortsätter som koncept så ska det ju tillbaka till Näringslivskontoret. Projektägare 

Styrgruppsrepresentanten för Näringslivskontoret betonade vikten av att under hösten kommunicera 

projektets resultat till politikerna i Malmö stad och att detta bör implementeras som ett sätt att 

arbeta för Malmö stad. Vidare menade den intervjuade att skiftet i fokus från medarbetarnas 

kompetensutveckling i Företagsakademin 1.0 och 2.0 till att skapa en plattform kring CSR-begreppet 

där frågorna hanteras på ledningsnivå i företagen underlättar kommunikationen med politikerna i 

Malmö stad.  

Rosengårdsstadsdelsförvaltning ser enbart fördelar med att vara projektägare för Företagsakademin 

3.0, främst då möjligheten att utveckla det lokala näringslivsarbetet. Mervärdet för stadsdelen har 

främst legat i att få ett utökat kontaktnät och ett tyngre fokus på frågorna lokalt.  

Att få ett utökat nätverk har ju fungerat väldigt bra och vi får möjlighet att finnas med 

i olika sammanhang och träffa olika aktörer och starta de nätverken. Det är svårt att 

sätta mätvärden på det men min uppfattning är att vi finns med i olika forum som vi 

annars inte hade funnits med i. Det har gynnat vårt nätverk. Projektkoordinator 

Projektledaren, projektmedarbetaren och projektkoordinator ser att det finns möjligheter att 

utveckla det lokala näringslivet i Rosengård utifrån projektets målsättningar. Stadsdelen hoppas på 

en samverkan efter utbildningarna då företagen har landat i vilken typ av CSR de vill engagera sig i. 

Stadsdelen har också fått ett ökat lärande kring hur företagen tänker runt CSR. 
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Malmö högskola och Malmö företagsgrupper såg att det fanns en bit kvar för att ha etablerat en 

hållbar samverkansstruktur mellan dem. Båda såg att det var ett prioriterat område under hösten. 

Malmö högskola betonade vikten av att få kontakt med enskilda företag i större utsträckning än vad 

som skett i projektet och då främst utveckla arbetet med studentsamverkan. Malmö företagsgrupper 

menade att det är viktigt att utveckla samverkan kring den kunskap Malmö högskola har om 

innovationer och att utveckla studentsamverkan.  

Att vi ska få ett bättre samarbete med näringslivet i staden och Malmö 

företagsgrupper, men även med enskilda företag. Där har vi en bit kvar. Med Malmö 

företagsgrupper så tycker jag att vi har kommit en bra bit på väg men det finns en 

utvecklingspotential om vi bara tar tag i det till hösten. Malmö högskola 

I implementeringsarbetet under hösten vill projektledaren fånga upp de goda exemplen och 

kommunicera dessa både till de deltagande företagen och till nya intresserade företag, ha 

spridningskonferens, ha uppföljande möten med företag och utveckla ett mentorsprogram för de 

företagsledare som genomgår utbildningen Att leda för hållbarhet så att de blir mentorer för företag 

i Rosengård. Projektledaren anser att det är extra viktigt att sprida metodfrågan om hur småföretag 

kan jobba med CSR.  

Flertalet av de intervjuade framhåller nätverksträffen i april, The future of capitalism, som en av 

projektets mest lyckade satsningar. Arrangemanget med Bridges Ventures möjliggjorde för projektet 

att sprida sitt resultat där Malmö stad, näringsliv och högskola träffades och fokuserade kring 

specifika utmaningar.  

Lärdomar 

Bland de intervjuade framstår främst två huvudsakliga lärdomar; vikten av att arbeta som en effektiv 

projektorganisation där rollerna är tydliggjorda och vikten av att det finns en samsyn kring 

uppdraget.  

Tre dedikerade samverkansparter som vill engagera sig i det här och har gjort det. 

Säkert i olika omfattningar i olika frågor men det har funnits som en del av tiden. Om 

och när det har varit svårt så har det aldrig varit så att nej det här fungerar inte utan 

det har bara varit att nu tittar vi på det ur ett annat perspektiv. Vi har fått fram en bra 

projektledning som verkligen har jobbat gentemot företagen och mot styrelsen och oss 

som jobbar i projektet. Projektkoordinator 

Ytterligare en viktig lärdom som framkom är en av projektets stora utmaningar; hur ska projektet 

jobba för att säkerställa företagens deltagande i projektet. Företagens deltagande beror på många 

aspekter där yttre faktorer, såsom uppköp av företag, konkurs, konjunktursvängningar, 

säsongsbetonade branscher, byte av VD etcetera spelar in. Projektledaren lyfter också vikten av att 

projektledningen är med i rekryteringen av företag in i projektet för att ställa högre krav på 

företagen. Projektledaren menade att förstudien hade fångat upp företagens behov av utbildningar 

men att det krävs en stark förankring för att få företagen att börja jobba med sin egen process.  

Det hade varit värdefullt för mig att vara med i förstudien för att kunna bygga 

relationer och lyssna samtidigt. Jag hade även kunnat ställa högre krav på företagen i 
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rekryteringen. För på så sätt hade vi nog kommit snabbare dit vi är idag och att få 

företagen engagerade snabbare. Projektledaren 

Ytterligare en utmaning med företagens deltagande är att sprida resultatet vidare till andra företag 

och få företagen att komma på nätverksträffarna.  

3.6 Statistik 
Totalt har 290 deltagare15 deltagit i utbildningsinsatser inom ramen för projektet varav 32 procent 

kvinnor och 68 procent män. Tabell 1 redovisar hur många timmar deltagare från respektive företag 

har genomgått utbildning. Siffrorna är till och med april 2013.  

 
Tabell 1. Antal timmar utbildning per företag. 
 

Företag Deltagare Timmar i utbildning 

Arbetskraft Öresund  52 489 

APL 25 108 

Axion Revisionsbyrå AB 1 8 

BRC i Malmö AB 1 8 

CeDe Group AB 58 569 

Cetec Electric AB 1 8 

GLOBAL Scandinavia 34 203 

Globalbygg AB 1 13 

Malmö Folkhögskola 13 60 

Metop AB 2 8 

Mobergs Mekaniska AB 13 60 

PoG Woody Bygghandel 16 76 

Pramo Ekonomi & Data AB 8 84 

Servicepoolen i Skåne AB 3 21 

Stanly Plåt 4 26 

Sydassistans AB 32 245 

Xenofilia 11 62 

Zenit design group AB 15 128 

Totalt för samtliga företag 290 2176 

  

Totalt har 290 deltagare nåtts fram till och med april 2013 av totalt 430 som är satt som mål för 

projektet.  
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4. RESULTAT AV INTERVJUER MED DELTAGARE 
 

Detta kapitel redovisar intervjuer med 21 deltagare som är företagsledare eller medarbetare och har 

genomgått utbildningarna Att leda för hållbarhet, Att leda utan att vara chef, Värderingsworkshop 

respektive CSR för alla.  

4.1 Intervjuer med företagsledare 
Två fokusgrupper med totalt nio företagsledare från Att leda för hållbarhet genomfördes. Ytterligare 

tre telefonintervjuer genomfördes med företagsledare från tre företag.  

Om Företagsakademin 3.0 

Majoriteten av de intervjuade betonade att de såg Företagsakademin 3.0 som ett kvalitetsprojekt 

med höga ambitioner. Flertalet av de intervjuade hade även deltagit i föregångarna 

Företagsakademin 1.0 och 2.0 och uppgav att Företagsakademin 3.0 hade bättre styrning, dialog och 

struktur. Ytterligare en skillnad från föregångarna var att 3.0 hade CSR-begreppet som en samlande 

plattform för de deltagande företagen. Även det att utbildningarna utgick från företagens behov 

nämndes som en viktig faktor till att deltagarna såg projektet som ett kvalitetsprojekt och nämndes 

av flertalet som en av projektets framgångsfaktorer.  

Projektledaren kommer ju alltid in varje gång när vi har utbildning och det betyder 

jättemycket att hon kommer in och berättar vad som är på gång. Bra sätt att jobba. 

Hon kom ut i början och besökte oss vilket man inte gjorde i förra omgången. Hon 

följde upp enkäterna, för de kan man ju tolka som man vill och de är ju inte alltid 

relevanta för varje företag. När hon gjorde uppföljningar så blev det på ett annat sätt. 

Vi får mycket information per mail och hon följer alltid upp och det känns som att hon 

inte släpper oss. Det blir en dialog och den dialogen gör att man blir engagerad. Det är 

inte bara att man ska gå en kurs.  

Några av de intervjuade företagsledarna menade att den inledande informationen om projektets 

innehåll och nivå på engagemang skilde sig från hur projektet sedan utformades. En av de 

intervjuade som hade lång och gedigen erfarenhet av CSR hade inte förstått att utbildningarna var på 

en basnivå. Någon hade också trott att CSR var som på miljöområdet, det vill säga att det var några 

på företaget som var mer involverade i CSR-frågorna. Ytterligare någon hade inte insett bredden på 

projektet och hade svårt att avsätta det antal medarbetare som krävdes.  

När man sökte till projektet var det väldigt otydligt vad det var för något och ingen 

kunde säga vad det skulle bli. Det är svårt när någon knappt vet vad CSR är. Det var en 

svår och flummig tid kan jag känna. När väl projektledningen kom in så kom 

informationen och då blev det tydligt. Processen innan det var väldigt otydlig och jag 

tror att det är därför som man har tappat mycket folk. Det här upplägget krävs ganska 

så mycket av dig, och som företag att engagera så många människor för att utnyttja 

det fullt ut. Jag tror att man skulle ha haft in projektledningen dag 1 så att de var med 

på hela resan.  

Några av de intervjuade företagsledarna som gick Att leda för hållbarhet var besvikna på att 

deltagarantalet på utbildningen hade sjunkit under utbildningens gång. De menade att 
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gruppdynamiken försvann och tyckte att det var synd att företagen inte tog möjligheten till gratis 

kompetensutveckling. 

En tydlig förväntning från flera av de intervjuade var att projektet skulle medföra att de blev bättre 

ledare och att det ska skapa en bättre arbetsplats för medarbetarna.  En av de intervjuade hade 

hellre sett att projektet vänt sig till företag inom samma bransch då diskussionerna ibland kunde bli 

lite för generella och inte så branschspecifika.  

Utbildningarna 

Samtliga intervjuade företagsledare som gick Att leda för hållbarhet var mycket nöjda med 

utbildningen. Flertalet uppgav att de inledningsvis hade ställt sig frågande till det förhållningssätt16 

som utbildningen bygger på men efter ett par tillfällen förstod de perspektivet och uppskattade det. 

Flertalet av de intervjuade menar att utbildningens förhållningssätt var en framgångsfaktor.  

Jag tycker att det är helt superkul att det är tvistat så här. Om det hade varit en 

kursplan där jag skulle lära mig olika modeller så hade inte det gett mig lika mycket. 

Då tycker jag att det här perspektivet är mycket mer intressant genom att utgå från 

oss individer. Jag gillar den här formen också ─ man lär sig så mycket på coachning. 

Man lär sig så mycket på resonemangen, när processledaren resonerar med de andra 

deltagarna är det så mycket som man kan relatera till sitt eget sätt att förhålla sig till 

saker, som ger verktyg till hur man ska reagera. Det tycker jag är kanon. 

De intervjuade företagsledarna betonade processledarens kunskap, bakgrund och professionalitet 

och att processledarens arbetssätt var baserat på mjuka värden utifrån ett entreprenörsperspektiv. 

Processledarens kompetens sades bidra till en bra stämning i gruppen där deltagarna upplevde en 

sammanhållning, ett förtroende för varandra och att alla var engagerade.  

Det är sinnesnärvaron så att alla blir engagerade och öppna. Sammanhållning i 

gruppen och det känns som att gruppen har blivit tillitsfull. Gjorde kontrakt i början. 

Det är positivt att man har den känslan. Det är ju tack vare att alla lämnar ut sig och 

om bara någon hade lämnat ut sig så hade det blivit obalans.  

Några av de intervjuade företagsledarna hade haft värderingsworkshopen  på sina företag. Samtliga 

upplevde att detta var mycket positivt och utmanande.  

Han var grym. Jag har nog inte träffat på människor som på så pass kort tid kunde 

ringa in människor. Han var nästan obehaglig. Han var duktig att på väldig kort tid 

sätta sig in i att förstå det övergripande och att förstå väldigt snabbt människorna som 

sitter framför honom.  Det var jäkligt intressant att bara iaktta. Han är ju inne för att vi 

ska ju gå igenom värdegrundsarbetet. Det ska leda till att vi förhoppningsvis ska lägga 

lite mindre energi på att rätta till efteråt. Det känns inte omöjligt.  

Affärsutvecklingsutbildningen fick ett gott omdöme av de intervjuade där de uppgav att 

utbildningen höll en hög kvalitet. En av de intervjuade hade hört från medarbetarna att de inte 

upplevde utbildningen så ”vass” just för deras behov. Däremot betonade de att affärsutveckling är 

                                                           
16

 Se kapitel 3.4 och avsnitt genomförandefasen.  
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ett komplext område och att det är svårt att greppa det på så få tillfällen och att utbildningen mer 

handlade om att få verktyg att utveckla en affärsidé på hemmaplan.  

Några av de intervjuade uppgav att de hade fått möjlighet att ta del av företagsspecifika utbildningar 

utifrån företagets behov såsom Heta arbeten, Lean och Truckutbildning. 

Effekter 

Intervjuerna visade att yttre omständigheter såsom bransch, konjunkturläge och säsong i hög grad 

har påverkat företagens deltagande i projektet. Samtidigt betonade flertalet av de intervjuade 

företagsledarna vikten av att ställa krav på de deltagande företagen och menade att de inte såg det 

som en kurs utan som ett deltagande i Företagsakademin där de är beredda att lägga ned arbete för 

att utveckla företaget.  

Säsongsmässigt är det ett bekymmer för oss. Det påverkar mig på så sätt att jag har 

väldigt svårt att skicka en större mängd människor på en halvdagskurs när vi kommer 

in i säsong. På så sätt har det varit lite negativt att vi inte hade bättre koll från början. 

Då hade vi kanske kunnat ordna något här istället så hade vi kunnat tajta till schemat. 

Personligt plan 

Samtliga av de intervjuade som hade gått utbildningen Att leda för hållbarhet betonade att 

utbildningen gav dem tillfälle att reflektera och att detta utvecklade dem både som ledare och 

privatpersoner. De uppskattade och satte värde på att processledaren ställde utmanande frågor till 

dem; frågor som de inte tidigare hade ställt sig själva, vilket bidrog till en ökad självkännedom. En 

stor behållning och ett lärande var att få sitta och studera hur andra löser samma problem som de 

själva sitter med. 

 När man lyssnar på andra så rannsakar man sig själv och funderar på hur jag beter mig 

 i dessa situationer. Man går igenom sig själv och kanske inser att jag är på väg åt 

 samma håll och måste passa mig så att jag inte hamnar där. Man lär sig nästan mer 

 på det. Plus att det kan vara saker som man inte har tänkt på. 

Intervjuerna visade att företagsledarna/nyckelpersonerna hoppades på och delvis ansåg att deras 

ledarskap hade förbättrats genom större insikt om sig själv. Två av de intervjuade betonade att de 

fått djupare insikter om sig själva som privatpersoner, om vilka drömmar de har och hur de skapar 

balans i livet.  

Jag har tänkt mycket på balansen i livet. Hur man vill mycket på jobbet och stångar sig 

blodig och glömmer bort alla saker runt omkring som att träffa människor som inte är 

på jobbet och sin sambo. Träna och må bra. De bitarna måste ju också hänga med när 

man springer. Man vet vad man borde göra men man vet inte hur man ska göra. 

 

Företagsnivå 

Intervjuerna med företagsledarna visade att medarbetarnas engagemang och förståelse för CSR 

varierar inom de deltagande företagen. Detta beror bland annat på inom vilken bransch företaget 

verkar, hur många anställda företaget har, i vilken mån företaget har haft möjlighet att skicka 

medarbetarna på CSR för alla samt i vilken fas företaget befinner sig. En av deltagarna i Att leda för 

hållbarhet uppgav att utbildningarna har haft effekten av att integrera CSR-begreppet i företaget. 
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Hen menade att företaget ifråga hade kommit till en fas där tillräckligt många medarbetare hade hört 

och förstått budskapet med CSR och därmed börja tänka i sådana banor.  

 Vi fick ut några studenter som skrev uppsats om det där. Och vi gjorde en intervju. När 

 vi satt i den här intervjun insåg vi vilken enorm integrering det faktiskt har varit och vi 

 haft en massa utbildningar och hur långt in i organisationen det har nått. Skillnaden 

 mellan oss helt plötsligt var ju att vi behövde ju inte ha en separat CSR-avdelning för 

 helt plötsligt började det att integreras i alla avdelningar i bolaget för alla har fått det 

 från sitt håll och inte uppifrån. Det var ju inget som jag hade tänkt på förrän de kom 

 och började ställa frågor om det.  

Några av de intervjuade framhöll vikten av att de hade fått CSR-begreppet definierat för sig och då 

såg att de faktiskt delvis redan jobbade med frågan inom bland annat mångfald och miljö. I och med 

den insikten kunde de också arbeta mer medvetet och strukturerat med frågan.  

Vi har ju gått igenom och kollat lite mer på de här bitarna. I produktionen är det lite 

rörigt och vi tar det lite pö om pö. Det första jag gjorde var att försöka att klargöra för 

mig själv vad CSR var. Och när vi förstod att de jobbade under vissa ISO-normer så fick 

vi fram klara mål. För det är ju klara mål ute i verksamheten som gäller. När alla har 

fått de klara målen det är då man kan börja sväva. Då kan man inse att CSR är detta, 

detta och detta. För att få igång vissa så behövdes det klara direktiv. Det har vi börjat 

med på kontoret, att få in tänket. När man får in det tänket och då börjar man förstå 

att CSR gynnar alla led. Det är ju där det är svårt och svårt att få in det tänket hos alla 

och det är svårt att få alla att jobba efter något som de aldrig vetat om har funnits.  

Några menade att de behöver jobba vidare med mångfald och jämställdhetsfrågor på företaget och 

att de nu fått verktygen för detta men att det också kräver ledningens stöd. En av de intervjuade 

menade att CSR var flummigt för medarbetarna och att det därför var svårt att motivera dem att gå 

på CSR för alla. En konkret effekt av projektet var att ett företag hade lyft in sitt värderingsarbete på 

veckomötena. 

Implementering  

Några av de intervjuade som gick Att leda för hållbarhet betonade vikten av att få erbjudande om 

olika stöd efter projektslut för att det ska bli långvariga hållbara resultat.  

Hade en coach i 2.0 och vi gjorde ett bra jobb och sedan var det slut liksom. Sedan var 

det väldigt jobbigt att vara själv. Har vi nu gjort som vi sagt att vi skulle göra? Om 

någon bara släpper så går luften ur en. Vi har nu fått lära oss en massa bra grejer här 

och sedan är det slut. Det räcker ju inte att du bara får verktygen. Du måste kunna 

använda dem också. Sedan måste du utvärdera också för att se om du använder dem 

på rätt sätt. Långsiktigheten i det här. 

Två av de intervjuade i Att leda för hållbarhet såg ett behov av att ha en konsult/mentor som kom in i 

företaget för att hjälpa till med målet om tillväxt. Anledningen till att de ville ha stödet var att det var 

svårt att prioritera och verkligen använda verktygen på rätt sätt. De efterfrågade mer konkret stöd i 

form av en rådgivare vid till exempel investeringar eller någon att bolla med för att definiera vilka 

frågor de ska lyfta från individnivå till företagsnivå.  
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Vill ha mer en mentor. Vi får mycket verktyg och sedan är det ju frågan vad vi gör med 

verktygen. Vissa lär sig verktygen ─ andra behärskar inte verktygen. Där vet vi inte idag 

om vi kommer fram. Vi kanske behöver en mentor som är med mer och styr och driver 

de här processerna, vi kanske inte orkar själva annars.  

En av de intervjuade hade fått möjligheten att få in en konsult på arbetsplatsen för att implementera 

en metod. Den intervjuade var positiv till att konsulten implementerade ett nytt tankesätt bland 

medarbetarna och betonade vikten av att en konsult arbetade med medarbetarna på plats istället för 

att medarbetarna skulle gå en kurs.  

Någon menade att de var mitt inne i utvecklingsfasen och att det är så lätt att vilja ha lätta och 

snabba lösningar vilket hen inte trodde var hållbart i längden utan betonade vikten av att 

förändringar kom inifrån och att det handlar om att ändra sitt beteende. Några menade att 

utbildningen Att leda för hållbarhetär processinriktad och på så vis implementeras resultaten och där 

betonades tidsperspektivet, att utbildningen hålls över tid och att låta processen ta tid. 

 Intressant tanke om man behöver en mentor för utveckling av företaget. Samtidigt ka 

 jag inte låta bli att tänka att det man törstar efter är quickfixes. Jag tror inte att det 

 funkar. Även om det här tar lite mer tid så kan ju detta ge en förändring som håller i 

 sig. Det kan ju bli tio olika experter som bara besöker företaget en kort stund. Jag tror 

 att det är viktigt att lära sig hantera frågorna kontinuerligt. 

Företagsspecifika utbildningar för medarbetare uppskattades mycket. En av de intervjuade 

företagsledarna menade att dessa utbildningar lett till att medarbetare har fått möjlighet att bredda 

sina arbetsuppgifter.  

Samverkansparter 

Generellt sett var kunskapen om samverkansparternas roll i projektet liten bland de intervjuade 

företagsledarna och de efterfrågade mer konkret information kring detta. Några kände till Malmö 

högskolas arbete med studentsamverkan och att de bjudits in till nätverksträffar kring ämnet. Det 

fanns ett intresse av att få veta mer om vad examensarbete och praktik innebar och att samarbetet 

med Malmö högskola tydliggörs för de deltagande företagen. Det var ingen som direkt såg Malmö 

stads roll i projektet mer än en administrativ part och garant för pengar.  En av de intervjuade 

uttryckte en kritik mot Malmö stads passiva hållning i projektet.  

 Jag tycker inte att det är så himla bra engagemang från Malmö stad. Vi samarbetar 

 mycket med dem och de är en av de största kunderna och så har vi inte sett till dem 

 här. Hur vill de ha det? Hur vill de att ett företag ska jobba gentemot dem? Vilket sorts 

 ledarskap jobbar de för? Vilka företagskulturer vill de jobba emot?  

Några av de intervjuade menade också att då Malmö stad är en stor kund hos några av de deltagande 

företagen och såg det därför som viktigt att Malmö stad tydliggjorde sin hållning gentemot 

samarbetspartners i projektet. Några av de intervjuade såg också kopplingen till krav i upphandlingar 

och såg att Malmö stad kunde påverka mycket vad gäller exempelvis arbetsmiljö.  

Flertalet av de intervjuade företagsledarna kände väl till Malmö företagsgrupper då några var aktiva i 

de lokala företagsgrupperna. De mer insatta menade att det är svårt att hitta krafter för att driva 

frågor inom de lokala grupperna men såg ett behov av att Malmö stad och Malmö högskola kom ut 
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till de lokala grupperna för att informera. Man efterfrågade också lunchföreläsningar om CSR i de 

lokala företagsgrupperna.  

Förslag på förbättringar 

Under intervjuerna framkom några förslag på förbättringar.  

 

 Få företagen att engagera sig.  

 Att projektet utbildar medarbetarna om CSR ute på företaget. 

 Hålla utbildningarna vid flera tillfällen då vissa verksamheter inte kan stänga sin verksamhet 

för att samtliga medarbetare ska gå på utbildningar.  

4.2 Intervjuer med deltagare i utbildningar 

Elva medarbetare intervjuades varav åtta hade genomgått utbildningen Att leda utan att vara chef 

och tre hade gått Affärsutveckling. Tre av de intervjuade hade deltagit i en värderingsworkshop och 

fem hade deltagit i grundutbildningen CSR för alla.  

 

Om Företagsakademin 3.0 

Under intervjuerna framkom det att Företagsakademin 3.0 ses som ett kvalitetsprojekt. Det var lite 

olika hur mycket information de intervjuade deltagarna hade fått om utbildningarna och projektet. 

De deltagare som hade fått lite mer information trodde att utbildningarna skulle vara mer 

faktabaserade än värderingsbaserade. Samtliga av de intervjuade uppskattade upplägget av 

utbildningarna som inkluderade deltagaren genom erfarenhetsutbyte, rollspel och egna reflektioner 

vilket också nämndes som en av projektets framgångsfaktorer.  

Jag tycker att det här upplägget är positivt. Information kan jag ju söka själv någon 

annanstans. Det ger mer med värderingar och reflektion och det är en kunskap som vi 

inte kan få någon annanstans. Behöver jag lära mig Excel så vet jag att det är det jag 

behöver lära mig men är det en värdering i företaget då är det svårt att sätta ord på 

vad det är jag frågar efter egentligen. Då är det väldigt bra att någon har gjort en 

sådan här bra paketering som man kan ta till sig. 

Den främsta framgångsfaktorn med projektet som de intervjuade nämnde var att utbildningarna 

utgick från behov. En aspekt som sades förstärka lärandet under utbildningarna var att deltagarna 

kom från olika branscher. Även prestigelöshet och öppenhet nämndes som viktiga faktorer.  

Det är mycket utbytet med andra företag. Öppna attityden som har funnits. Den här 

prestigelösheten. Det beror ju på vilka som är deltagare men det beror ju också på vem 

som har lagt upp kursen. Man släpper garden och visar inte att man kan allt utan att 

det är ok att vara där och lära sig och verkligen inte veta allt. 

Tre av de intervjuade uppgav att de visste för lite om projektet i sin helhet varav en visste att det var 

ett samverkansprojekt mellan näringsliv och högskolan och att det var ett EU-projekt. En av de 

intervjuade uppgav att denne hade fått mycket information om projektet och kände sig väl insatt.   

Två av de intervjuade efterfrågade mer information om hela sammanhanget och någon efterfrågade 

lite mer marknadsföring från samverkansparterna.  
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I sin helhet vet jag alldeles för lite egentligen. Jag vet att det är näringsliv och högskola 

och att det är ett EU-projekt så där men jag har ju ingen övergripande blick på om hur 

projektet ser ut i sin helhet. Sedan om vi bara är ett litet hörn av projektet eller ett stort 

hörn av det och vad det innehåller i övrigt har jag ingen koll på.  

Utbildningarna 

Utbildningen Att leda utan att vara chef uppskattdes av samtliga intervjuade deltagare. De 

intervjuade gav omdömen som lärorik, jättekul, intressant, givande, mycket bra och givande. 

Samtliga intervjuade framhöll förhållningssättet i utbildningen där delaktighet i form av diskussioner, 

erfarenhetsutbyte och rollspel uppskattades mycket. 

Den största behållningen var förhållningssättet. Det går inte att peka på något särskilt 

utan det var helheten och man lärde sig att få ett annat förhållningssätt. Det var det 

här med att få diskutera olika perspektiv som gjorde att det blev annorlunda. Jag 

tyckte att det var jättebra att vi gjorde lite sådana där praktiska övningar även om när 

vi gjorde dem så blir det lite konstigt och krystat. Just det här med att prata med 

någon och få ett mothugg som man fick reflektera över andra människor och att de 

bollade tillbaka.  

Det deltagande förhållningssättet medförde att deltagarna lärde sig mer, fick nya tankar och 

funderingar över hur de fungerar i sin roll på arbetsplatsen. Några av de intervjuade betonade vikten 

av att få möjlighet att träffa och diskutera med deltagare från andra branscher vilket medförde att de 

fick perspektiv på sina egna problem. Någon nämnde att det var positivt att utbildningen löpte under 

ett antal månader för att ha möjlighet att använda vad de hade lärt sig under utbildningens gång.  

Två av tre intervjuade deltagare som gick Affärsutvecklingsutbildningen hade fullföljt utbildningen. 

Samtliga tre deltagare upplevde utbildningen som en mycket bra utbildning. Den uppgavs vara 

konkret och ge inspiration, tid till reflektion samt möjlighet till utbyte av erfarenheter med andra 

företag.  

Den var väldigt konkret och att man hade möjligheten att reflektera över sin egen 

verksamhet. Det var inte bara det här att rita modeller och matriser och ta med sig 

sina anteckningar hem utan att vi faktiskt arbetar med konkreta case. Den största 

delen var att man fick lyssna på andra vilket gjorde att när man gick in i någons 

annans verksamhet och deras möjligheter och utmaningar då någonstans trillade 

polletten ned. Man hjälper dem samtidigt som polletten trillar ned i sitt egna eftersom 

man gett sig in i något annat.  

Fem av tio intervjuade hade fem gått CSR för alla. Fyra var mycket nöjda med halvdagen medan en 

tyckte att dagen var ”så där”. Det som framhölls som bra med utbildningen var att CSR-begreppet 

handlade mycket om att medvetandegöra det de redan gör inom företagen och vikten av att tänka 

hållbarhet snarare än att ha ett välgörenhetsprojekt vid sidan om.   

Tanken startar inte här utan att det ska vara en naturlig del av ens arbetssätt. Tänka 

hållbarhet snarare än att ha ett litet välgörenhetsprojekt vid sidan om ordinarie 

verksamhet. Just den attitydsförändringen. Väldigt bra start för att bli ett CSR-företag, 

att det gav inblick i CSR-begreppet och vad det stod för.  
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En av de intervjuade var mindre nöjd med en av föreläsarna som den intervjuade upplevde som för 

utmanande.  

Av de tio intervjuade hade fyra deltagit i en värderingsworkshop på sin arbetsplats. 

Värderingsworkshopparna uppskattades mycket. De intervjuade uppgav att workshopen var 

intressant, väckte mycket tankar om hur de ska jobba, vad de ska basera sin verksamhet på och vilka 

gemensamma värderingar de ska ha.  Samtliga intervjuade framhöll processledarens kunnighet i att 

leda workshoptillfällena.  

Den rörde om. Processledaren satte lite ord på sådant som vi kanske inte har satt ord 

på. Hur vi tänker och att vi får upp ögonen för vilka saker som vi verkligen kan stå för. 

Det är sådana tankegrejer som vi fick med oss. Det var spännande.  Jag tyckte att det 

var intressant och ser fram emot nästa gång.  

En av de intervjuade uppgav att denne inte hade fått någon information om vad 

värderingsworkshopen skulle handla om från sin chef. Den intervjuade hade uppskattat att ha fått 

lite mer information för att ha känt sig mer förberedd.  

Effekter av projektet 

Samtliga intervjuade uppgav att utbildningarna hade varit relevanta för dem på individnivå, främst 

genom att utbildningarna gett en större insikt i vad CSR är.  

När det gäller utbildningen Att leda utan att vara chef uppgav samtliga att de hade fått konkreta 

verktyg som de kunde använda och flertalet betonade de delar som handlade om konflikter och olika 

personlighetstyper. Några av de intervjuade uppgav att de efter utbildningen leder på ett annat sätt 

därför att de har stärkt sina personliga egenskaper och fått mer förståelse för medarbetarnas 

reaktioner. Anledningen till att de har kunnat använda sig av sina kunskaper direkt uppgavs vara att 

de har fått reflektera och utbyta erfarenheter. Två uppgav att de hade fått verktyg som de kan plocka 

fram vid behov.  

Deltagare som genomgått utbildningen Affärsutveckling betonade att de fått verktyg för att 

strukturera sina idéer och insett vikten av att ha möjlighet att diskutera idéerna med rätt personer. 

En av de intervjuade uppgav att erfarenhetsutbytet med de andra deltagarna inte gav så mycket som 

denne önskat.  

Vad gäller effekter på företagsnivå uppgav några deltagare att företagen ifråga arbetar aktivt med 

att få in CSR i företaget. Någon uppgav att de har arbetat med frågan sedan en tid tillbaka. Under 

intervjuerna betonades vikten av samsyn i företaget och betydelsen av att många medarbetare fick 

utbildning inom samma område.  

Gick tillsammans med chefen på Affärsutveckling. Det gjorde att vi fick samma 

struktur, samma terminologi, att man gjorde det effektivt. Sedan tycker jag att CSR för 

alla också handlar om det någonstans. Att alla i företaget har gått, att man har samma 

terminologi och att alla har hört samma sak. Annars så ska man försöka att beskriva 

den aha-upplevelsen som man har fått för andra. Ja, det kan man ju göra men det här 

att alla ska gå in med samma känsla, samma grund och förkunskaper och jag tror att 

det är mycket det.  
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Intervjuerna visade att företagen kommit olika hur långt i arbetet med CSR. De intervjuade nämnde 

att det hade startats en dialog på företaget om vad CSR är, att frågan var viktig och de såg hur de kan 

koppla CSR till olika situationer. Två konkreta effekter som framkom var att deltagare presenterat en 

idé för företagsledningen som de tagit fram under utbildningen om Affärsutveckling och att ett 

företag diskuterar företagets värderingar på veckomötena.  

Ta med oss hur vi på företaget kan börja ta ansvar för miljön och samtidigt skapa 

verksamhet i verksamheten. Det har vi arbetat med här på kontoret.  Allt från att 

beställa fairtrade kaffe till hur vi sorterar sopor. Vi har ju kulturellt mångfald eftersom 

det är uppdragsgivarna som bestämmer. Det har gett eftertanke och jag vet att 

företagsledningen kommer att ha med det. Det händer saker i företaget och vi pratar 

om CSR. Det har faktiskt varit väldigt roligt och intressant.  

Vi har inte någon glasklar bana utstakad om hur vi ska jobba med CSR här. Något som 

vi håller på att prata om. De har funderat på att utveckla den biten men de har inte 

startat någon CSR grupp här på företaget som ska prata CSR frågor. Vi har det med oss 

på möten och så och vi är medvetna på ett annat sätt. De har påbörjat en process.  

Inga konkreta effekter men mera en känsla att vi känner att vi stärker vår roll men 

inget konkret eller någon siffra att peka på så där.  

En av de intervjuade menade att utbildningarna fört in ett nytt tänkande och att det tar tid innan ett 

nytt tanksätt får fäste i företaget, men såg att det kan bli effekter på företagsnivå på lite längre sikt. 

Ytterligare en av de intervjuade menade att förändringar uppstår indirekt på arbetsplatsen. 

Ytterligare ett företag hade innan de gick med i projektet jobbat mycket med CSR externt men ville 

även få med sig CSR internt och bli ett stabilt och starkt företag genom att använda sig av CSR-tänket.  

Framgångsfaktorer 

Förutom de aspekter som nämnts i detta kapitel framkom att projektets utgångspunkt i CSR var en 

framgångsfaktor och att företagen tillsammans tar ett ansvar att utveckla ett bättre klimat på 

arbetsplatsen genom att utgå från de mjuka värdena.  

Jag tycker att det är bra att man tar upp mjuka värden i en hård värld som vi jobbar 

inom. Vi jobbar inom privata sektorn och det är deadline och det är mål som ska nås 

och det är mycket fokus på lönsamhet och vi ska växa och då är det jättebra att man 

pratar om att man jobbar på ett visst sätt och tar hänsyn till de mjuka värdena och hur 

vi kan hitta det som vi kan göra för att vi kan göra världen till en bättre plats. Alla kan 

ju göra något. 

Hinder/utmaningar/förbättringar 

De utmaningar som nämndes var att hitta nästa relevanta steg i den process som nu var påbörjad.  

Vi nosade egentligen bara på ytan och man kan säkert fördjupa sig i var och ett av de 

här ämnena. Jag är faktiskt lite sugen på att titta på vad som kommer framöver här 

också. Vad jag förstår så har det varit en första del och man har möjlighet att fördjupa 

sig och det är jag sugen på. Jag är sugen på att få lära mig mer.  

Hinder som framkom var att många hade förhinder varför det blev hög frånvaro vid vissa 

utbildningstillfällen. Två av de intervjuade menade att ett hinder har varit att arbetsbördan på 
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arbetsplatsen har varit för stor vilket inte har möjliggjort för personen ifråga att lägga ned så mycket 

tid på utbildningen som hade varit önskvärt.  

Förslag på förbättringar 

Följande förslag på förbättringar framkom vid intervjuerna: 

 Ha en bättre kvalitetskontroll på de deltagande företagen.  

 Anordna fler träffar med kortare intervaller.  

 Anordna en fortsättning på Affärsutvecklingsprogrammet som ett stöd vid genomförandet av 

idéerna.  

 Heldagar istället för lunch till lunch.  

 Mer material i form av sammanfattningar efter utbildningarna efterfrågas.  

4.3 Värderingsworkshop i ett företag 
Värderingsworkshopen hölls vid två tillfällen i företaget vardera en halvdag med sex medarbetare 

och företagsledaren. Inför första tillfället satte gruppen en egen överenskommelse om vilka regler 

som gäller i gruppen och det är upp till deltagaren själv att välja om denne vill svara på frågor eller 

inte. Första tillfället syftade till att undersöka deltagarnas personliga värderingar där de skulle ta med 

en personlig sak som betydde något för dem känslomässigt. Den andra halvdagen syftade till att 

komma fram till företagets värderingsord.  

Bakgrund 

Anledningen till att företagsledaren valde att genomföra värderingsworkshopen på företaget 

tillsammans med sex medarbetare var att hen betonade vikten av att företaget har värderingsord 

som kommer från medarbetarna.  

Genomförande 

De intervjuade upplevde processledarens förhållningssätt som professionellt men ovant och ibland 

provocerande. De uttryckte en medvetenhet om att förhållningssättet syftade till att få igång 

reflektion. De såg fördelar med mycket av förhållningssättet såsom incheckningen där de reflekterar 

över vad de tar med sig in i workshopen och utcheckningen där de får reflektera över vad de tar med 

sig ut ur workshopen. 

Anledningen till det är ju att verkligen få igång reflektionen. När man sätter sig så 

tänker man vad har jag som snurrar i huvudet och vad är det som jag vill ta med mig in 

här och likadant när man lämnar att reflektera över vad har jag lärt mig idag så att 

man tar det med sig. Det är ett bra sätt att börja tänka tycker jag.  

Processledarens starka engagemang nämndes som positivt för att gruppen ska nå resultat på kort tid. 

Några nämnde att det blev en bra stämning bland gruppens medlemmar då de svetsades samman av 

processledarens provocerande förhållningssätt. Någon menade att detta var en medveten strategi 

för att gruppen skulle sluta sig samman i förhållande till honom vilket resulterade i att de lärde känna 

varandra bättre.  

Några uttryckte att vissa situationer hade känts obekväma och att det framkom en ”känsla av att 

någon kommer under huden”. Någon hade känt sig lite ställd då personen ifråga inte visste om 

processledaren framförde en fråga eller ett påstående om hen som person. Det framkom också att 

fler personer hade känt sig instyrda på vissa resonemang utifrån hur processledaren tolkat deras 
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svar. Gruppen uttryckte en oro över processledarens betoning av individens ansvar för sina egna 

känslor då de ansåg att även processledaren hade ett ansvar för vad som framkom under 

workshopen.   

Implementering 

Medarbetarna insåg snabbt att den stora utmaningen låg i att få kollegorna engagerade i 

värderingsarbetet då några kollegor ifrågasatte nyttan med arbetet.  

Just det insåg vi att det var faran och utmaningen med att man skulle få med sig de 

andra kollegorna också och just att kunna förmedla den här känslan som vi gick 

därifrån med. Just det att det var lite sektkänslan och man blir så tighta just där och då 

också insåg man snart att det här blir ju inte alls så himla lätt.  

Idag17 är det två medarbetare som sköter det fortsätta arbetet med att implementera 

värderingsorden i företaget. Främst sker arbetet på veckomötena (fem minuter på varje veckomöte 

är avsatt till värderingsarbetet) då de låter kollegorna reflektera över värderingsorden och vilka 

beteenden som är kopplade till de fem värderingsorden kämparglöd, glädje, dialog, smarthet och 

hållbarhet.  

Denna vecka ville jag få in alla fem värderingsorden och ville testa vilket värdeord som 

man tänkte på först. Även om vi inte pratat så mycket om dem så har alla hittat sin 

favorit. Jag brukar skicka ut ett mail om att denna vecka kan man tänka lite mer på 

just det här värderingsordet för att man ska lära sig vilka fem det är och sedan så kan 

man lära sig alla parallellt.  

Företagsledaren kommer som en del i arbetet med att implementera värdeorden sätta upp bilder på 

samtlig personal tillsammans med värdeorden. Företagsledaren lyfter just utmaningen i att få med 

samtliga medarbetare och önskade sig lite mer support i hur man får med samtliga medarbetare.  

Effekter 

Direkta effekter av värderingsworkshopen som de intervjuade medarbetarna nämnde var 

möjligheten att få reflektera över det som i vardagen upplevs som självklarheter. Ytterligare effekter 

som nämndes var att de kontextualiserade sitt arbete genom att börja reflektera kring sina egna 

drivkrafter och vilka mervärden arbetet ger. En starkare sammanhållning i gruppen nämndes också 

som en direkt effekt av workshopen.  
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Ytterligare en positiv bieffekt var ju att vi lärde känna varandra bättre. Vi har ju kanske 

lite fördomar om varandra så där. Det blir på ett litet djupare plan och man tänker 

efter, man tänker ett steg vidare. Vi har ju ganska så inkörda rutiner och vi fick sätta 

ord på hur vi jobbar och det här och det tycker jag är jättemycket värt. Det är annars 

sådant som bara finns.  

Företagsledaren uppgav att arbetat med värderingarna redan hade gett resultat men betonade 

vikten av att det är ett långsiktigt arbete. Direkta effekter som företagsledaren uppmärksammat var 

mer kreativa lösningar på problem och att de på arbetsplatsen även har diskuterat beteenden som 

de är mindre toleranta gentemot.  

 

4.4 Enkätsammanställning från nätverksträffarna 
I detta avsnitt sammanställs de enkäter som besvarats av deltagare vid de fyra nätverksträffar som 

ägt rum under våren 2013. Nätverksträffarna hade följande teman:  

 Att leda för hållbarhet (februari). 

 Samarbeta med en student - utveckla din affär (mars). 

 The future of capitalism - investing for a sustainable society (april). 

 Att leda för hållbarhet (maj). 

Svarsfrekvensen för de olika enkäterna varierade mellan 60 och 89 procent (se tabell 1). 

Tabell 1. Antal deltagare, enkätsvar och svarsfrekvenser 

 Antal deltagare Antal enkätsvar Svarsfrekvens 

CSR på hemmaplan (februari) 50 30 60 % 
Samarbeta med en student - utveckla din affär (mars) 27 19 70 % 
The future of capitalism… (april) 53 37 70 % 
Att leda för hållbarhet (maj). 55 49 89 % 

Totalt  185 135 75 % 

 

Deltagarna ombads ta ställning till vad de tyckte om de olika inspiratörernas föreläsningar. I syfte att 

jämföra deltagarnas åsikter om kvaliteten på innehållet vid de olika nätverksträffarna räknas svaren 

om till medelvärden utifrån en tregradig skala18. Resultatet visar att deltagarna var mest nöjda med 

inspiratörerna vid nätverksträffarna The future och capitalism och Att leda för hållbarhet (se tabell 2). 

Michele Giddens från Bridges Ventures som medverkade vid nätverksträffen The future of capitalism 

får betyget ”mycket bra” av samtliga 37 deltagare som besvarar frågan.    

Tabell 2. Deltagarnas åsikt om de inspiratörer som medverkade vid respektive nätverksträff, anges i 
medelvärde på en skala från 1-3. 

 Nätverksträff februari
1
 Nätverksträff mars

2
 Nätverksträff april

3
 Nätverksträff maj

4
 

Medelvärde 2,47 2,39 2,60 2,57 

Ingen uppfattning   1 2 
De medelvärden som redovisas är det sammanvägda medelvärdet av samtliga inspiratörer vid det aktuella tillfället.  
1 = Vid nätverksträffen i februari medverkade tre inspiratörer. Medelvärdet är uträknat utifrån 90 enkätsvar. Bortfall: 0 %. 
2 = Vid nätverksträffen i mars medverkade två inspiratörer. Medelvärdet är uträknat utifrån 38 enkätsvar. Bortfall: 0 %.  
3 = Vid nätverksträffen i april medverkade tre inspiratörer. Medelvärdet är uträknat utifrån 111 enkätsvar. Bortfall: 0 %.  
4 = Vid nätverksträffen i maj medverkade tre inspiratörer. Medelvärdet är uträknat utifrån 144 enkätsvar. Bortfall: 2 %. 
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 Där svarsalternativen gavs ersattes av följande värden: mycket bra = 3, bra= 2, mindre bra = 1.  
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De erfarenhetsutbyten som ägde rum vid varje tillfälle uppskattades i hög grad av 41-48 procent av 

deltagarna. Deltagare vid samtliga nätverksträffar framförde önskemål om längre tid för 

nätverkande. 

Tabell 3. Deltagarnas åsikt om det erfarenhetsutbyte som ägde rum vid respektive nätverksträff 

  Nätverksträff februari Nätverksträff april Nätverksträff maj 

I hög grad  47 % 48 % 28 % 
I någon grad  33 % 36 % 41 % 
I mindre grad  10 % 3 % 13 % 
Ingen uppfattning  10 % 13 % 17 % 

Totalt   100 % 100 % 99 % 

Antal svar  30 31 46 

Bortfall  0 % 16 % 6 % 

 

Enkätrespondenterna ombads värdera huruvida de har fått nya insikter, nya kunskap och nya 

kontakter vid nätverksträffarna. Drygt hälften av deltagarna angav att de i hög grad fått nya insikter 

vid de nätverksträffar som ägde rum i mars och april (se tabell 4). Omkring en tredjedel av deltagarna 

angav att de i hög grad fått nya insikter vid de andra två nätverksträffarna.  

Tabell 4. I vilken mån har nätverksträffen bidragit till att du fått nya insikter 

 Nätverksträff februari Nätverksträff mars Nätverksträff april Nätverksträff maj 

I hög grad 28 % 45 % 49 % 35 % 
I någon grad 55 % 33 % 43 % 59 % 
I mindre grad 14 % 22 % 6 % 6 % 
Ingen uppfattning  3 %  3 %  

Totalt 100 % 100 % 101 % 100 % 

Antal svar 29 18 35 49 

Bortfall 3 % 5 % 5 %  

 

Vid tre av fyra nätverksträffar angav en majoritet av deltagarna att de i någon grad fått ny kunskap, 

medan en mindre andel angav att de i hög grad har fått ny kunskap (se tabell 5). Den nätverksträff 

som ägde rum i februari på temat CSR på hemmaplan får något mindre positiv respons, då nästan en 

tredjedel uppger att de i mindre grad har fått ny kunskap.  

Tabell 5. I vilken mån har nätverksträffen bidragit till att du fått ny kunskap 

 Nätverksträff februari Nätverksträff mars Nätverksträff april Nätverksträff maj 

I hög grad 24 % 39 % 31 % 22 % 
I någon grad 45 % 61 % 66 % 64 % 
I mindre grad 28 %  3 % 14 % 
Ingen uppfattning 3 %    

Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 

Antal svar 29 18 35 49 

Bortfall 3 % 5 % 5 %  
 

 

Andelen deltagare som angav att de i hög grad har fått nya kontakter uppgår som mest till en 

tredjedel på nätverksträffen i februari.  Samtidigt angav mellan hälften och två tredjedelar att de i 

någon grad fått nya kontakter (se tabell 6). Resultatet visar också att andelen som angav att de i hög 

grad fått nya kontakter minskar successivt, medan andelen som anger att de i mindre grad fått nya 
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kontakter ökar för varje tillfälle. Att nätverksträffarna når samma deltagare skulle kunna förklara 

varför en sjunkande andel deltagare uppger att de i hög grad fått nya kontakter.  Med undantag för 

mars, var antalet i stort sett detsamma vid alla tillfällen; 51-52 personer.   

Tabell 6. I vilken mån har nätverksträffen bidragit till att du fått nya kontakter 

 Nätverksträff februari Nätverksträff mars Nätverksträff april Nätverksträff maj 

I hög grad 31 % 21 % 12 % 6 % 
I någon grad 59 % 63 % 65 % 49 % 
I mindre grad 10 % 11 % 18 % 35 % 
Ingen uppfattning  5 % 6 % 10 % 

Totalt 100 % 100 % 101 % 100 % 

Antal svar 29 19 34 49 

Bortfall 3 %  8 %   

 

Vid tre av fyra nätverksträffar uppgav majoriteten av deltagarna att de i hög grad har fått inspiration 

eller motivation att arbeta med CSR (se tabell 7).  Endast en liten andel uppger att de i mindre grad 

fått inspiration eller motivation att arbeta med CSR. 

Tabell 7. I vilken mån har nätverksträffen bidragit till att du fått inspiration/motivation att arbeta med CSR 

 Nätverksträff februari Nätverksträff mars Nätverksträff april Nätverksträff maj 

I hög grad 55 % 42 % 57 % 44 % 
I någon grad 35 % 32 % 34 % 56 % 
I mindre grad 3 % 5 % 6 %  
Ingen uppfattning 7 % 21 % 3 %  

Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 

Antal svar 29 19 35 48 

Bortfall 3 %  5 % 2 % 

 

Deltagarna ombads även uppskatta i vilken mån nätverksträffarna gav metoder för att arbeta med 

CSR. Upp till två tredjedelar av deltagarna anger svaret i någon grad, vilket också är det mest 

frekventa svaret på denna fråga vid samtliga fyra nätverksträffar (se tabell 8). Upp till en fjärdedel av 

deltagarna anger svaret i hög grad. Enkätresultaten visar att deltagarna i högre grad fått inspiration 

och motivation än konkreta metoder. Flera deltagare framför även önskemål om fler praktiska 

verktyg och konkreta exempel.  

Tabell 8. I vilken mån har nätverksträffen bidragit till att du fått metoder för att arbeta med CSR 

 Nätverksträff februari Nätverksträff mars Nätverksträff april Nätverksträff maj 

I hög grad 17 % 12 % 24 % 16 % 
I någon grad 66 % 47 % 53 % 66 % 
I mindre grad 7 % 18 % 18 % 16 % 
Ingen uppfattning 10 % 23 % 6 % 2 % 

Totalt 100 % 100 % 101 % 100 % 

Antal svar 29 17 34 49 

Bortfall 3 % 11 % 8 %  

 

Hur väl stämde då nätverksträffarna som helhet in på deltagarnas förväntningar? Vid samtliga 

nätverksträffar är det mest frekventa svaret på denna fråga i hög grad och då särskilt nätverksträffen 

The future of capitalism. Något som säkerligen bidrar till detta mycket positiva resultat är att 

föreläsaren Michele Giddens som talade vid denna nätverksträff var mycket uppskattad.  
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Tabell 9. Hur väl stämde nätverksträffen som helhet in på dina förväntningar? 

 Nätverksträff februari Nätverksträff mars Nätverksträff april Nätverksträff maj 

I hög grad 47 % 47 % 78 % 57 % 
I någon grad 36 % 47 % 17 % 41 % 
I mindre grad 10 % 6 %  2 % 
Inga förväntningar 7 %  6 %  

Totalt 100 % 100 % 101 % 100 % 

Antal svar 30 19 36 49 

Bortfall   3 %   

 

Nätverksträffen i april (The future of capitalism) får också högst betyg vad gäller innehållets 

användbarhet i deltagarens framtida arbete. På en skala från 1 till 5 uppmäts för detta tillfälle 

medelvärdet 4 (se tabell 10). Medelvärden för övriga nätverksträffar ligger på mellan 3,59 och 3,8 

Tabell 10. Hur uppskattar du användbarheten av nätverksträffen i ditt framtida arbete? 

 Nätverksträff februari Nätverksträff mars Nätverksträff april Nätverksträff maj 

Medelvärde 1-5 3,59 3,78 4,00 3,85 
Antal svar 27 19 35 49 

Bortfall 3  2  

 

I enkäterna framfördes även följande förbättringsförslag:  

 Komplettera med perspektiv från forskningen.  

 Belys även medarbetarskapets roll.  

 Involvera publiken mer.  

 Bjud in fler studenter och förbättra informationen om studentsamarbeten med näringslivet. 

Gruppindelning vid erfarenhetsutbyte. 

 Använd en bättre ljudanläggning.  

 Starta nätverksträffarna vid en senare tidpunkt på dagen. 

 Ordna även fika för allergiker.  

 Bättre marknadsföring för att locka fler deltagare.  
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Diskussionen är indelad i fyra avsnitt med följande rubriker: 5.1 Sammanfattning, 5.2 Diskussion och 

förbättringsområden, 5.3 Reflektion kring projektets mål och 5.4 Delutvärderingens slutsatser. 

5.1 Sammanfattning 
Delutvärderingen visar att Företagsakademin 3.0 ses som ett kvalitetsprojekt där projektledning, 

upplägg och innehåll beskrevs av samtliga intervjuade i positiva ordalag. Framgångsfaktorer som 

nämndes var att projektet utgick från företagens behov, att CSR är en gemensam plattform för 

samtliga företag och att utbildningarna är värderingsbaserade där deltagarnas egna personliga 

utveckling är central genom reflektion, erfarenhetsutbyte och coachning.  

Effekter som deltagarna nämnde på individnivå var främst en personlig utveckling genom större 

insikt om sig själv vilket sades bidra till att förbättra deras ledarroll. På företagsnivå hade en ökad 

kunskap om vad CSR är och hur småföretag kan arbeta strategiskt med frågan bidragit till insikten att 

flertalet företag redan bedrev ett CSR-arbete kring exempelvis mångfald och miljö. I vilken grad 

medarbetarna var delaktiga i CSR-arbetet på företagen varierade, men flertalet av de intervjuade 

medarbetarna uppgav att det hade startats en dialog om CSR på deras arbetsplats och att det var ett 

pågående långsiktigt arbete.  

De företagsledare som var aktiva i Att leda för hållbarhet var generellt mer positiva till projektet.  

Delutvärderingen visar att det krävs ett aktivt engagemang av företagen och ett brett 

förankringsarbete hos medarbetarna för att CSR-perspektivet ska få en förankring och bli en del av 

företaget. Ett företag upplevde att de nu var i en fas där så pass många medarbetare hade hört och 

förstått budskapet med CSR att medarbetarna hade börjat tänka utifrån CSR-perspektivet.  

Värderingsworkshops uppskattades även om några av de intervjuade hade upplevt att 

processledarens förhållningssätt varit provocerande. Delutvärderingen visar att tillfällen med 

värderingsworkshops hjälper både medarbetare och företagsledare att tydliggöra de mjuka värden 

som företaget står för och att skapa en samsyn kring företagets värderingar.   

Resultatet av de enkäter som genomfördes angående nätverksinsatserna är övervägande positivt och 

visar att nätverksträffarna har gett deltagarna insikter, kunskap, kontakter, inspiration/motivation, 

metoder och ökade förväntningar på ett CSR-arbete. Vidare visade enkätresultaten att det är ungefär 

samma personer som kommit till de olika nätverksträffarna.  

Projektet har en bred spridning av sina resultat. Resultat sprids exempelvis med hjälp av film, sociala 

medier, nyhetsbrev och en webbsida. Vidare informerar projektet om uppnådda resultat inom olika 

organisationer, förvaltningar och nämnder inom Malmö stad.   

Jämställdhetsintegrering har beaktats på flera sätt. Dels genom att de företag som medverkar i 

projektet tillsammans har en större andel kvinnliga företagsledare än riksgenomsnittet, dels genom 

att projektet ställer krav på att perspektivet finns med i upphandlingarna av utbildningar. 

Projektetgruppen reflekterar även över andelen kvinnliga respektive manliga föreläsare. Lokalerna 

har tillgänglighetsanpassats.  
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5.2 Diskussions- och förbättringsområden 
Detta avsnitt tar upp projektets diskussions- och förbättringsområden. Delutvärderingen ser främst 

tre diskussions- och förbättringsområden; Långsiktiga hållbara resultat, Implementering av resultaten 

i företagen och Erbjudanden och paketering.  

Långsiktiga hållbara resultat 

Forskningen kring EU:s Social- och Regionalfonder visar på vikten av en balans mellan ett aktivt 

projektägareskap, professionell styrning och en kompetent projektledning utifrån följande definition:  

Med ett aktivt ägarskap menar vi att det finns starka aktörer som kan skapa 

förutsättningar för att ett projekt drivs framåt och tar ansvar för att resultaten tas 

omhand och blir till långsiktigt hållbara effekter Ägarna utser en styrgrupp som tar 

strategiska beslut och återkopplar informationen om projektets utveckling till ägarna. 

Ägarna och styrgruppen har ansvar för strategiska frågor medan projektledarnas 

uppgift är det operativa arbetet (Ibid. 2011:25).  

Inom Företagsakademin 3.0 tar projektägaren ansvar för resultaten och arbetar med att skapa 

långsiktiga hållbara effekter i Rosengårds stadsdelsförvaltning. Effekter som nämndes var att 

stadsdelen har fått tillgång till ett utökat nätverk gällande näringslivsfrågorna, fått kunskap om hur 

de kan jobba med näringslivsfrågorna lokalt (vilket gett dem insikt om att de kan och vågar därför 

mer) och att vara projektägare till Företagsakademin 3.0 inger förtroende hos olika aktörer. Däremot 

har projektägaren svårt att föra upp projektets resultat till en övergripande strategisk nivå för hela 

Malmö stad då ansvaret för näringslivsfrågorna ligger på Näringslivskontoret.  

Ansvaret för de strategiska frågorna ligger hos projektägaren och styrgruppen. I styrgruppen sitter en 

representant från Näringslivskontoret, men representanten äger inte mandat att ta beslut i frågorna.  

Diskussionspunkter 

Styrgruppen rekommenderas att ta upp följande frågor till diskussion. 

 Vad innebär det för projektet att projektägarskapet ligger på Rosengårds 

stadsdelsförvaltning?  

 Hur ska projektet få Näringslivskontoret med i diskussionerna om en implementering?  

 Vilka delar av projektet ser styrgruppen som viktiga att implementera? 

 Hur kan projektet koppla ihop Rosengårds lokala arbete med näringslivsutveckling med ett 

hela-staden-perspektiv? Går det att visa på goda exempel? Best practice?  

Implementering av resultat i företagen 

Delutvärderingen visar att en bred förankring av CSR-begreppet bland medarbetaren i företaget, 

liksom företagsledarnas och nyckelpersonernas engagemang i utbildningarna, är viktigt för att 

företagen ska kunna genomsyras av CSR.  

Det framkom kritik från deltagare angående att antalet deltagare vid utbildningar har minskat, och 

att projektet bör kunna ställa krav på ett aktivt deltagande från företagens sida.  

Det framkom också behov av konsultstöd för att kunna uppnå tillväxtmålet 2015. Behovet som 

uttrycktes var att få konkret hjälp med att se över företagets möjligheter att växa och 

investeringsbehov/möjligheter. Behov av stöd efter projektets slut framkom också. Några av de 
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intervjuade företagsledarna uppgav att de under ett år får mycket stöd men sedan blir lämnade 

själva till att utveckla företaget. 

Rekommendationer 

 Möjliggör för fler medarbetare att gå CSR för alla genom att erbjuda en utbildning på 

företagen.  

 Ställ krav på företagen om ett aktivt deltagande.  

 Ha individuella möten med företagen för att kartlägga behov av stöd efter projektet slut. 

 Diskutera med företagen vid de individuella mötena om hur de ser på perspektiv som 

jämställdhet, mångfald och tillgänglighet för att utröna om ytterligare behov av stöd finns för 

frågorna.  

Erbjudande och Paketering 

Det framkom att deltagande företag hade låg kunskap om samverkansparternas roll i projektet. 

Några av de intervjuade företagsledarna kände till möjligheten med studentsamverkan men hade 

ingen djupare kunskap om vad det innebar. Likaså hade fleratlet svårt att se vilken roll kommunen 

hade förutom att administrera utbildningarna. Kritik framkom mot Malmö stads passiva hållning i 

projektet då Malmö stad är en kund hos några av de deltagande företagen.  

Delutvärderingen visade att samverkansparterna och då främst Malmö högskola och Malmö 

företagsgrupper såg ett behov av att jobba aktivt med att samverkan under hösten.  

Rekommendationer 

 

 Tydliggör samverkansparternas roller för de deltagande företagen genom att förmedla vad 

de kan erbjuda företagen.  

 Ha ett paket med erbjudande vid projektets slut som till exempelvis studentsamverkan, 

utbildningar från Malmö högskola och kunna engagera sig i utveckladet i Rosengård genom 

att stötta skolor, fritidsverksamhet eller annan extern CSR-verksamhet.  

 Visa på hur en stadsdel kan arbeta lokalt med företagsutveckling.  

 Intensifiera samverkan mellan Malmö högskola och Malmö företagsgrupper.  

 Titta på om det går att utveckla en samverkan, best practice, mellan Malmö stad, Malmö 

företagsgrupper och Malmö högskola.  

5.3 Reflektioner kring projektets mål 
Delutvärderingen kan inte bedöma måluppfyllelsen men kan reflektera kring möjligheten till 

måluppfyllelse.  

 

Projektmål 
Att göra CSR angeläget och tillgängligt genom att erbjuda och genomföra relevanta utbildningar 

utifrån företagens tillväxtplaner med fokus på affärsutveckling inom CSR, innovation och export och 

därigenom öka såväl företagens vilja att växa som organisationernas interna tillväxtkapacitet.  

Projektet har erbjudit relevanta utbildningar och planerar att erbjuda ytterligare utbildningar under 

hösten. Delutvärderingen visar att en förändring sker hos de företag som väljer att vara aktiva i 

projektet och där CSR-perspektivet når ut till medarbetarna.  
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Att erbjuda relevanta nätverksinsatser till 200 företag i regionen för att sprida delar av den kunskap 

som erbjudits i de riktade utbildningsinsatserna, att möjliggöra till ett informellt lärande, ge länkar till 

handling och verka för en positiv syn på CSR som ett strategiskt verktyg för att skapa tillväxt och 

lyckas i konkurrensen.  

Nätverksträffarna har varit uppskattade och gett deltagarna insikter, kunskap, kontakter, 

inspiration/motivation, metoder och ökade förväntningar. Av enkäterna framgår att det är ungefär 

samma grupp av deltagare vid varje tillfälle.  

Att inom projektet ta fram, använda och dokumentera ”best practice” för samverkan mellan 

akademin och näringsliv och verka för att det blir ett naturligt arbetssätt för företagen i framtiden.  

Delutvärderingen visar att det är viktigt att arbeta aktivt med samverkan under hösten för att uppnå 

målet.  

Att ge medverkande företag kunskap att utveckla innovationer kopplat till både ledningssystem och 

andra processer i företagen så som nya produkter och sätt att framställa existerande produkter, samt 

att utveckla, dokumentera och sprida metoder och strategier för hur medverkande företag ska kunna 

värdera och mäta CSR-utbildning i relation till mål och affärsresultat. 

Detta kommer under hösten.  

Delmålen är: 

1. Att nå 1065 anställda i 200 företag med ERUF-insatser och att 200 personer deltar i 

nätverksträffarna. 

Detta delmål kommer att uppnås då 185 personer hittills har deltagit vid nätverksträffarna.  

2. Att nå 430 personer bland de 18 deltagande företagen med riktade utbildningsinsatser.  

Projektet har fram till och med maj 2013 nått 290 personer i de deltagande företagen. Delmålet 

kommer säkerligen att uppnås.  

3. Att sprida kunskap om samverkan mellan näringsliv och akademi till 200 företag i Malmö 

företagsgrupper. 

Detta har skett genom nätverksträffen Samarbeta med en student - utveckla din affär. Projektet 

kommer att arbeta mer med frågan under hösten 2013.  

 

5.4 Delutvärderings slutsatser 
Delutvärderingen visar att genomförandet av projektet har fungerat bra och att upplägg och innehåll 

var uppskattat av de intervjuade deltagarna och att projektet ses som ett kvalitetsprojekt. Vissa 

effekter har redan uppnåtts.  

Den stora utmaningen för projektet blir att implementera projektet och skapa långsiktiga hållbara 

resultat. Att ha ett projektägarskap på stadsdelsnivån har gynnat stadsdelen men delutvärderingen 

visar att det försvårar implementering och att skapa hållbara långsiktiga resultat utifrån ett hela 

staden perspektiv då Näringslivskontoret ansvarar för näringslivsfrågorna.  
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