
Träffpunkt hållbarhet
-affärsrådgivningsverktyg för hållbarhet i praktiken

7 juni 2021

Välkomna!



Check in!

- Ge exempel på ett hållbart företag, 
skriv i chatten

2021-06-232



Inspireras och utvecklas i praktiskt 
hållbarhetsarbete

Få information om kommande projekt 
inom React med koppling till hållbarhet

2021-06-23



2021-06-234

Hållpunkter
13:00 Välkomna och check in

13:10  Presentation av React EU project 

13:30 Hållbarhetsanalys

14:00 Paus

14:10 Framtidsgeneratorn

14:40 KAPI 72030 

15:10 Reflektion, frågor, andra verktyg

15:25 Nästa steg och utcheckning

15:30 Tack för idag



Var nyfiken, öppen och ställ frågor

Tänk snällt

Uppmuntra andra att bidra

En så bra Träffpunkt som möjligt

2021-06-235

Dokumentation 
kommer skickas 

ut via mail

*Micken av – och på 
*Video på = Ok

*Om teknikstrul –
andas! 



2021-06-236

Hållbar mötesindustri i Västmanland och 
Sörmland, STUA

Hållbar internationalisering, Almi

Hållbar omställning , Almi

Hållbar besöksnäring, Almi

ÖMSINT – Swedish scaleups, LiU och Create

Preact– affärsutvecklingscheckar, 
Region Västmanland

React –EU

INSATS INOM EUS 
REGIONALFOND

ÅTERHÄMTNINGS-
FOND EFTER
PANDEMIN

STÄRKA FÖRETAGENS
KONKURRENSKRAFT
OCH REGIONERNAS
FÖRUTSÄTTNINGAR

FÖR HÅLLBAR
TILLVÄXT, GRÖN OCH 

DIGITAL 
OMSTÄLLNING

MÖJLIGGÖRA FÖR
ETT ROBUST 

FRÄMJARSYSTEM
SOM STÄRKER
FÖRETAGENS

OMSTÄLLNINGSFÖR
MÅGA.



Hållbar 

mötesindustri i 

Västmanland och 

Sörmland



Almi

• Hållbar omställning i ÖMS 2021-2023

• Hållbar internationalisering Örebro län/Västmanlands län 2021-2023
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Projekt Hållbar omställning Hållbar internationalisering

Fokus Ökad förmåga att hantera omstart/omställning 

med digital och grön hävstång (affärsrådgivning)

Hållbar export/internationella affärer 

(affärsrådgivning)

Målgrupp Företag påverkade av pandemin men som i 

grunden är livskraftiga alt, företag som klarat sig 

bättre kortsiktigt men behöver göra förändringar 
genom ett omställningsarbete och ser att digital 

och/eller grön omställning kan utgöra en hävstång 

för företaget i positionering framåt, i sitt omstarts-

och omställningsarbete.

Företag som vill utvecklas på en internationell 

marknad. Företag som vill exportera på ett 

hållbart sätt och möta förändringar som 

uppstått i samband med pandemin. 

Hur kommer 

hållbarhet in?

React-projekten ska bidra till att förstärka trender 

och förändrade beteenden som utvecklats under 

pandemin och som gynnar den gröna och digitala 

omställningen. Projektet jobbar dels med Almis 
egna hållbarhetsverktyg med koppling till 

miljömässig, ekonomisk, social hållbarhet, samt 

utvecklar erbjudandet inom digitalisering. Målsatt

ökad interaktion och etablering av samverkan 

med Energikontoren och Almi i hela ÖMS, tydlig 
koppling till kompetens och rådgivning för resurs-

och energieffektivisering i företag.

Stödja företag i lärandeprocessen om vad 

hållbar export innebär för det individuella 

företaget, om det så är transport/logistik, 

digitala affärsrelationer på nya och befintliga 
marknader, sociala förhållanden eller 

materialfrågor hos leverantörer. Ökad förmåga 

att möta förändringar.





2021-06-2311 2021-06-2311

Preact
Affärstuvecklingscheckar

-digitalisering  - internationalisering -grön omställning



Hållbarhetsanalys

2021-06-2312

Oscar @Create



2021-06-2313



2021-06-2314



2021-06-2315



Framtidsgeneratorn
Johanna, Camilla och Ulf @Almi



Rusta Sveriges företagare för framtiden
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Framtidsgeneratorn – Hållbarhet – Almi Mälardalen 

Ulf Norstedt, Camilla Bergholm, Johanna Landin
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Hållbar utveckling

Ett strukturerat hållbarhetsarbete 

minimerar affärsrisker, 

ökar bolagets värde och 

möjliggör ökad lönsamhet på sikt 

helt enkelt eftersom

affären är rustad för framtiden.
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Almi vill möjliggöra ett hållbart 

näringsliv och stöttar därför våra 

kundföretag att gå från ord 

till handling



Rustad för 
framtiden

Framtids-

generatorn

Hållbarhets-
workshop

F
ra

m
ti

d
s
p

la
n

e
n

I en workshop utforskar 

vi identifierade områden 

och matchar dem mot 

bla Agenda 2030 och 

din affär

Framtids-
dialog

Tillsammans identifierar

vi relevanta hållbarhets-

områden för ditt 

företag F
o

k
u

s
o

m
rå

d
e
n

Behovs-
analys

Tillsammans går vi 

igenom ditt företags 

behov idag och för 

imorgon K
a
rt

lä
g

g
n

in
g

Framtids-
simulering
Tillsammans undersöker 

vi ditt företags

ekonomiska framtid och 

finansiella behov

K
a
lk

y
le

n

Jag vill rusta 
mitt företag 

för framtiden

VD- grupp
-hållbarhet
Tillsammans med andra 

VD:ar hjälps ni åt att 

hitta lösningar på 

hållbarhetsutmaningar 

och kan lära av 

varandra L
ä
r 

a
v
 a

n
d

ra Coaching
-hållbarhet

Du går från ord 

till handling med en 

rådgivare som coach 

C
o

a
c
h



SMF resultat Vilka kompetenser behövs? Hur byggs kompetenserna?
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• Hållbar affärsmodell

• Relevant kompetensutveckling 
och verktyg

• Ledarskap & management –
delaktighet och engagemang

• Samarbete & utbyte sinsemellan

• Värdenätverk och värdekedja

• Integrera tydliga och mätbara 
hållbarhetsmål

• Strategiskt utvecklingsarbete

Specialister

Almi – fördjupning

Almi - bas
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Företagsnamn

Framtidsdialog
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Rustad för 
framtiden

Framtids-
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hållbarhetsutmaningar 

och kan lära av 

varandra L
ä
r 

a
v
 a

n
d

ra Coaching
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rådgivare som coach 

C
o

a
c
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Våra principer för framtiden:

1. Skaffa dig koll

2. Sätt tydliga mål

3. Omsätt i affären



Grönt lån

• Finansierar gröna satsningar som bidrar till EU:s miljömål.

• Enkel utformning och anpassat till SMF företag

• Förmånliga villkor

• Kombinerar affärsutvecklingsinsatser med lån
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Vad kan vi finansiera inom Grönt lån?

• Aktivitet, utrustning eller större investeringar som 

medför:

– Begränsning av klimatförändringar

– Anpassning till klimatförändringar

– Hållbar användning och skydd av vatten

– Övergång till en cirkulär ekonomi

– Förebyggande och kontroll av föroreningar

– Skydd och återställande av biologisk mångfald och 

ekosystem
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Tack för att ni lyssnade! 

Kontakta oss!
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Sara Haffling

021-10 78 26

sara.haffling@almi.se

Ulf Norstedt

021-10 78 05

ulf.norstedt@almi.se

Johanna Landin

021-10 78 10

johanna.landin@almi.se

Camilla Bergholm

019-17 48 56

camilla.bergholm@almi.se



KAPI 72030
Emil @Coompanion



Våra verktyg för hållbarhetsarbete gentemot kund:
1. KOOPERATIONEN SOM IDÉ

2. GLOBALA MÅL SOM ÄNDAMÅL

3. DE SJU KOOPERATIVA PRINCIPERNA

4. KOMPANJONSAVTAL

5. BMC FÖR SAMHÄLLSUTMANINGAR

6. VÅRA INDIKATORER SOM CHECKLISTA

I vissa rådgivningar kan även dessa bli aktuella

• MILJÖ- & JÄMSTÄLLDHETSPOLICY

• HANDBOK

• STYRELSETEKNIK/UTBILDNINGAR

HÅLLBARHETS-VERKTYG



Först kort om rådgivarens lott…

• Kunden vill veta det kunden vill veta…
– Kort intro om Coompanion, Globala mål mm.

– Hållbarhetsarbetet (socialt, ekonomiskt & miljömässigt)

– ALMI nämns alltid (enl. ÖK)

• Oftast kunder med verksamhetsidé med 
miljömässig eller social agenda. 
– Ca 90% av våra rådgivningar har ett 

huvudincitament att lösa samhällsutmaningar. 

• Om ni vill…
– Hållbarhetsarbete

Vi vill rädda 
världen!

?



Kooperationen som idé!

• Människor kan lösa sina egna problem

• Rätt att vara med och bestämma över sådant man 
berörs av

• Samarbete ger resurser och utvecklar

• Lika villkor

• Ekonomi och produktion som i första hand styrs 
av människors behov

*Totalt omsatte de 100 största kooperativa företagen och de största ömsesidiga 
företagen under förra året 466 miljarder kronor, motsvarande cirka 10 procent av 
Sveriges BNP. Företagen har tillsammans närmare 100 000 anställda.

10% av BNP (446 miljarder kr)

2% av alla anställda (100.000)*

– Långsiktighet och hållbarhet har alltid präglat det kooperativa företagandet!



Hållbarhet vävs in…
Tanken att redan vid uppstart av verksamhet bör syftet 
konkretiseras och prioriteras. De globala målen kan här vara 
vägledande samt ge upphov till bra och tydliga formuleringar

Exempel: 

§2 Ändamål och verksamhet (verksamhetsbeskrivning)

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom 

att bedriva verksamhet för de globala målen för hållbar utveckling. Föreningen är ett 

…….

§2 Ändamål och verksamhet (verksamhetsbeskrivning)

…….XXX ekonomisk förening är ett socialt företag med syfte att ge arbete till dess 

medlemmar.(8) Arbeta för en hållbar konsumtion och produktion. (12) Värna om 
kulturarv avseende xxx samt xxx. XXX skall också arbeta för hälsa och 

välbefinnande,(3) där personer i utanförskap ska ges möjlighet till en trygg miljö för att 

prova på arbete under ordnade förhållanden. (10)  



Coompanions 

BMC för 

samhällsutmaningar

• SAMMANHANG
(Vilket är problemet som har gett 

upphov till verksamheten)

• STÖD
(Finns det stöd att få? 

Ekonomiskt eller 

kompetensmässigt?)

• SYFTE
(Vad är syftet/en med 

verksamheten)

• EFFEKT
(Vilka effekter för verksamheten 

på kort resp. lång sikt? Direkta 

och indirekta effekter)

• RESULTAT
(En liten socialekonomisk 

analys. Gärna större typ SROI)

• ÖVERSKOTT
(Vad ska vi avsätta överskottet 

till? Relateras till syftet/en)



De sju kooperativa principerna

1. Frivilligt och öppet medlemskap. ...

2. Demokratisk medlemskontroll. ...

3. Medlemmarnas ekonomiska deltagande. ...

4. Självständighet och oberoende. ...

5. Utbildning, kompetensutveckling och upplysning. ...

6. Samarbete mellan kooperativa företag. ...

7. Samhällshänsyn.



Kompanjonavtal

För en mer hållbar 
verksamhet på lång sikt
• Svårare att arbeta tillsammans

• Att jobba mot samma vision

• Beslutsfattande och konflikthantering

• 2 olika versioner beroendes på syfte
– Normalt kompanjonavtal från mall(3 sidor, 14§)

– Kompanjonavtal på lätt svenska (15 sidor, inga §)



Indikatorerna

Indikatorer hållbarhetsmål

1. Vi har affärsutvecklat x antal etablerade företag.

2. Vi har rådgivit x antal personer.

3. Vi har informerat x antal personer

4. Vi har varit med och tagit fram x antal metoder/modeller.

5. Vi har i vår rådgivning väglett x antal personer om miljömässigt hållbart entreprenörskap.

6. Aktivt deltagande i och initierande av x antal nätverk.

7. Aktivt deltagande i och initierande av x antal aktuella projekt.



Frågor?

emil.atak@coompanion.se



Reflektion i grupprum

2021-06-2340

Vad av det du har hört inspirerar dig i ditt arbete?
Vad ser ni för möjligheter med dessa verktyg ?
Ser ni några hinder eller utmaningar kring dessa?
Erfarenhet av andra verktyg eller arbetssätt?



Nästa steg!?
Fördjupad workshop, mer info, träffar på andra teman?

Check out: 
- Vad skulle vara ett meningsfullt ämne för dig i en ny Träffpunkt hållbarhet?


