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”På lång sikt är det en överlevnadsfråga för 

våra industrier. För att säkra kompetensut- 

vecklingen i framtiden, så måste företagen  

bli mer attraktiva som arbetsgivare”,  

konstaterar Carl-Gunnar Karlsson som lett 

Growkomp-projektet på uppdrag av projekt- 

ägaren, Vaggeryds Näringslivsråd.

Ökande krav från omvärlden
Globalisering och digitalisering gör att kraven 

ökar allt snabbare på företagen: från kunder, 

leverantörer och andra intressenter. Innovation 

och utveckling ställer krav på spetskompetenser 

på managementnivå, men ställer också krav  

på dynamiska företag präglade av mångfald 

och oliktänkande. Samtidigt är tillverknings- 

industrin fortsatt starkt könssegregerad. Andelen 

anställda kvinnor är låg, både vad det gäller 

produktionstjänster och ledande befattningar. 

Ökat fokus på mångfald och jämställdhet är en 

outnyttjad möjlighet som kan lindra kompe-

tensförsörjningsproblematiken och dessutom 

bidra till ökad innovationskraft i företagen,  

tack vare ett bredare synsätt och ett bättre 

utnyttjande av omvärldens möjligheter. 

Ökad tillväxt och konkurrenskraft 
Utvecklingsprojektet Growkomp har drivits i 

tre år, mellan 2016 och 2018, och är ett sam- 

verkansprojekt mellan de fyra kommunerna 

i Smålands inland. Målgruppen är små och 

medelstora tillverkningsföretag och deras 

medarbetare; totalt har 22 företag från olika 

branscher deltagit i projektet. Syftet har varit 

att skapa ökad tillväxt och konkurrenskraft i  

företagen genom utbildning och coachning 

Kompetensförsörjning har blivit en flaskhals i svenskt närings- 
liv. Extra tydligt är det utanför storstadsregionerna, där små 
och medelstora företag i tillverkningsindustrin har ännu 
tuffare att hitta kompetenta medarbetare. Med Growkomp 
har näringslivsavdelningar och -bolag i Jönköping, Nässjö, 
Sävsjö och Vaggeryd skapat en innovativ plattform för  
företag som vill vässa sin attraktionskraft.

HUR BLIR DU EN 
ATTRAKTIV OCH 
FRAMGÅNGSRIK 
ARBETSGIVARE?

Ökat fokus på jämställdhet och mångfald är en outnyttjad möjlighet som kan lindra kompetens- 
försörjningsproblematiken. Bilden är tagen hos deltagande företaget Orwak.
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”Vi ser hur företagen har utvecklat 
sina affärsplaner, CSR- och jäm-
ställdhetsplaner och innovations- 
system. Resultaten är tydliga och 
effekterna ger även möjligheter att 
anställa talanger till företagen.”

Claes Johansson, VD Nässjö Näringsliv AB
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inom tre områden: Verksamhetsutveckling & 

Innovationsförmåga, Strategisk kompetensför-

sörjning samt Corporate Social Responsibility 

(CSR). Projektet har omsatt sammanlagt 10,8 

miljoner kronor, varav 8,1 miljoner har med- 

finansierats av Europeiska Sociala Fonden (ESF).

”Allt hänger ihop”
”Vårt mål har varit att tydliggöra kopplingen 

mellan företagens sociala ansvarstagande, 

utvecklingsförmåga och innovationskraft samt 

kompetensförsörjning. För att vara en attraktiv 

arbetsgivare som kan vara med och konkurrera 

om de bästa medarbetarna så behöver man 

ha alla dessa bitar på plats. Allt hänger ihop”, 

säger Carl-Gunnar Karlsson. 

Projektets uttalade fokus på socialt ansvars-

tagande och jämställdhet är en direkt följd av 

de lokala förutsättningarna.

 ”I de deltagande kommunerna råder en 

uppenbar brist på arbetskraft och kompetens. 

Genom ett ökat fokus på jämställdhet och 

integration ges företagen kunskapen och möj-

ligheten att fånga upp och engagera kompe-

tenta medarbetare av olika kön och med olika 

bakgrund – som annars skulle söka sig till  

andra verksamheter utanför dessa orter.”

Projektet kan också bidra till att stärka 

inflödet av kompetens utifrån. 

”Företag som har hög innovations- och 

utvecklingsgrad och som klarar av att enga- 

gera medarbetarna i processen får ett starkt 

varumärke och kan locka kompetenser från  

de större städerna”, menar Carl-Gunnar 

Karlsson. 

Ökad tillväxt och 
konkurrenskraft genom

VERKSAMHETSUTVECKLING OCH  
INNOVATIONSFÖRMÅGA

STRATEGISK  
KOMPETENSFÖRSÖRJNING

CORPORATE  
SOCIAL RESPONSIBILITY

Analysfas Företagsspecifik 
coachning

Bootcamp Företagsspecifik 
coachning och  
återkoppling

Genomförande av 
utvecklingsplan

Mars-Juli 2016 September 2016 Oktober 2016 Nov-Dec 2016 Jan 2017-Sept 2018

Mål & Syfte 

GROWKOMP TIDSLINJE

För att säkra kompetensförsörjningen i framtiden så måste företagen bli mer attraktiva som arbetsgivare. 
Orwak är ett av de företag som har deltagit i projektet och som ligger långt framme inom området.

Growkomp har hjälpt företagen att ta nästa utvecklingssteg och 
bli mer medvetna och förberedda för att klara den framtida 
konkurrensen. Genom att addera kompetens inom Corporate  
Social Responsibility har företagen fått effekt i hela kedjan – från 
strategisk kompetensförsörjning, ”employer branding”, till  
verksamhetsutveckling och innovationsförmåga.

Patrik Holst, Näringslivskoordinator Jönköpings kommun 

”För företagen i Vaggeryds  
kommun är det viktigt att  
jobba för jämställda arbets- 
platser vilket projektet verk-
ligen har gett möjlighet till. 
Företagen som har deltagit i 
utbildningarna bekräftar  
betydelsen och att man för- 
väntar sig positiva resultat.  
Att företagen har ett aktivt 
CSR-arbete blir allt viktigare  
på arbetsmarknaden.”

Patrik Kinnbom, Näringslivschef, 
Vaggeryds NäringslivsrådFO
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PROJEKTÄGARE 
Vaggeryds Näringslivsråd i  

samverkan med Jönköpings  
kommuns näringslivsavdelning, 

Nässjö Näringsliv AB och  
Sävsjö Näringslivs AB. 

MEDVERKANDE FÖRETAG
ABL Construction Equipment,  

Anderssons Mekaniska,  
Bright Dental, Enventus, Expedit,  

Expodul Inredning, Hyss, 
Grimstorps Byggkomponenter,
ITAB Shop Concept Jönköping, 

ITAB Shop Concept Nässjö,  
Kuvertteamet, Midtrailer,  

Morgana, Orwak, Pen Interiör,  
Proton Engineering, PMC Cylinders,  

Ragnars Inredningar, 
Sivab Pressverktyg, WOG Metall, 

Wog Trä, Östrand Hansen.

SAMVERKANSPARTNERS
Jönköping University/Jönköping 

International Business School, 
Science Park Jönköping. 

PROCESSLEDNING. 
Codeq.

UTBILDNINGSLEVERANTÖRER 
Combitech, Codeq,  

360 Innovation Group, P4RM, 
Sundberg Sustainability/ 

Hållbarhetsteamet.

UTVÄRDERING
Eccola, Monica Johansson
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 ANALYS

Innovations- 
mätning

Marknad/
Omvärldsfrågor

Workshop
Kompetens

Jämställdhet
CSR

Enkät om 
Kompetens

Jämställdhet
CSR

Företagsspecifik
coachning

Bootcamp Hemuppgift

Företagsspecifik  
återkoppling och  

coachning

Genomförande  
av kompetensplan

Grow-modellen
Projektet bygger på en omfattande analys där 

kompetensbehovet hos nästan 5 000 företag 

har kartlagts. Det har haft en tydlig strategisk 

inriktning och har riktats mot företagsledning 

och ledande befattningar. Arbetsmetodiken har 

skett enligt GROW-modellen. Goal: projekt-

mål och företagets målbild. Reality: nuläges- 

analys med omvärldsbevakning, tillgängliga 

resurser, möjligheter, hinder och utmaningar. 

Opportunity: innovation och nytänkande 

samt alternativa lösningar och vägar till målet. 

Willness: handlingsplaner och aktiviteter, 

strukturer och verktyg. 

Varje företag har erbjudits utbildningar 

inom respektive område men har också fått 

möjlighet till coachning. Coachningen har 

kopplats till de genomförda utbildningarna 

och har fungerat som stöd vid genomförande 

av vidare insatser och implementering av de 

nya kunskaperna ute på företagen. Utbildning 

och coachning har utförts av upphandlade 

specialistföretag.

Processledning
Christer Johansson på Codeq har varit process-

ledare för Growkomp-projektet och tycker att 

det har varit en förmån att få vara delaktig i 

företagens ”innersta” verksamhet.

”Projektet har flera framgångsfaktorer. Det har 

funnits en stor följsamhet och anpassning till 

företagens behov och startläge, där vi kunnat 

balansera projektmål med företagsunikt arbete. 

Growkomp har verkligen kompletterat före-

tagens pågående arbete och inte blivit något 

sidoprojekt. Det har funnits stor respekt och 

ödmjukhet mellan projektets kompetenta aktö-

rer och deltagande företag, vilket har gjort att 

vi kunnat ’utmana’ företagen på ett förtroende-

fullt och respektfullt sätt. Företagen och aktörer 

har haft stort förtroende för varandra, vilket 

inneburit öppenhet och transparens som är en 

förutsättning i all form av utvecklingsarbete.”

 I projektet har Codeq även levererat  

delarna kring Kultur/Värderingar/Jämställdhet. 

”Vi märker enormt stor skillnad i hur 

företagsledningarna nu tänker kring till de här 

frågorna jämfört med deras inställning vid pro-

jektstart. #metoo har också bidragit positivt till 

att öka insikterna om att ha en bra företagskul-

tur och att arbeta professionellt med jämställd-

het och mångfald. Jag törs säga att företagen nu 

verkligen har anammat projektidén: ’Culture 

beats structure – anytime’, det vill säga att det 

är mer viktigt med en bra kultur än välskrivna 

policies och rutiner.”

 

Omfattande samverkan
Inom ramarna för projektet har det också 

skett en betydande samverkan med omvärlden. 

Jönköping University med Jönköping 

International Business School har varit en 

aktiv samarbetspartner. Samarbetet har syftat 

till att koppla högskolestudenter med lämplig 

inriktning till företagen, dels för att ge studenter 

värdefull praktisk kompetens, men också för 

att tillföra företagen nya teorier och kapacitet 

att genomföra olika aktiviteter och projekt. 

Inkubatorn Science Park har varit en viktig 

partner i genomförandefasen och har bidragit 

med omvärldsbevakning och stöd till företagen 

i deras verksamhetsutveckling. På internationell 

nivå har Growkomp-projektet också haft ett 

utbyte med regionen Nordrhein Westfalen och 

Düsseldorf  för omvärldskunskap och jämförande 

perspektiv i de olika huvudfrågorna. 

”Growkomp har gett våra deltagande företag möjligheter att utvecklas 
utifrån sitt nuläge med konkreta verktyg och arbetssätt. Vi tror att  
det långsiktigt skapar en hållbar utveckling på en global marknad.  
Mitt intryck är att projektet har gett konkreta resultat och att företagen 
har kunnat använda aktiviteterna i sitt dagliga arbete.”
Helena Gill, VD, Sävsjö Näringslivs AB

GENOMFÖRANDE

Projektets uppbyggnad

2
Strategisk 

kompetens- 
försörjning 

Företagens nuvarande arbete med att 

attrahera, rekrytera, utveckla och  

behålla personal har kartlagts. Företagen 

har även genomgått en kompetens- 

analys med identifiering av kompetens-

behov på kort och lång sikt. Därefter 

har kompetensutveckling genomförts 

inom strategiska områden. Ledarnas 

betydelse i organisationerna är mycket 

stor. Projektet har därför genomfört 

utbildningar i värderingsstyrt ledarskap 

där jämställdhet, mångfald och före-

tagskultur har varit viktiga inslag.  

I ledarskapsutbildningarna har ambitio-

nen varit att inkludera hälften kvinnliga 

medarbetare som är, eller har, potential 

att bli ledare. På det här sättet kan  

projektet bidra till ökad andel kvinnor i 

ledande befattning.

1 
Verksamhets- 
utveckling &  

Innovationsförmåga

Företagen har genomgått en nuläges-

analys med identifiering av starka och 

utvecklingsbara områden med avseende 

på produkter, tjänster, affärsmodell, 

processer, marknad och kunder. Målet 

har varit att ge företagen en tydlig 

nationell och internationell jämförelse 

med liknande företag. Analysen har 

gjorts i ett 360-perspektiv och har legat 

till grund för genomförande av hand-

lingsprogram på företagen. I avslut- 

ningsfasen kommer samma analys att 

genomföras igen för att kontrollera 

vilken utveckling och vilka resultat som 

har uppnåtts under projektet. I denna 

fas kommer även de olika företagen att 

få göra erfarenhetsutbyten.

3 
Corporate Social 

Responsibility

Målet för Growkomp har varit att 

skapa strukturella och kulturella föränd-

ringar med hjälp av ett aktivt CSR- 

arbete (Corporate Social Responsibility). 

Detta för att generera snabbare tillväxt 

och möjligheter för företagen att arbeta 

högre upp i värdekedjan. Tanken har 

varit att ökad mångfald och jämställd-

het samt fokus på CSR kan bidra till att 

stödja utvecklingen av företagskultur, 

attityder och värderingar inom tillverk-

ningsindustrin. CSR ska öka attraktivi-

teten hos företagen och därmed bidra 

till bättre rekryteringar och strategisk 

kompetensförsörjning. Med ökad 

mångfald och mer öppna arbetsplatser 

kan företagens innovationsförmåga och 

nytänkande utvecklas. 

Utbildningar
· Strategisk kompetensförsörjning
· Ledarskapsutveckling
· E-learning, strategi och  
 målstyrning

· Organisationsutveckling
· Prototyping och hypotesbaserat
· Införa innovationsprocess 
 med 10 faces och innovation  
 och ledarskap för olika horisonter

· Att genomföra en co-creation  
 shop med dina kunder

· Marknadskommunikation och  
 varumärkesbyggnad

· Marknads- och försäljnings- 
 utveckling

· Omvärldsbevakning
· Utveckling av kultur och  
 värderingar

· Medarbetarutveckling kultur  
 och värderingar

· CSR/hållbarhet

Carl-Gunnar Karlsson

”Genom strategisk kompetensutveckling 
har Growkomp bidragit till projektdeltagarnas 

tillväxtambitioner.”
Fredrik Göransson, Science Park Jönköping

Christer Johansson
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Ragnars grundades redan på 1950- 

talet. 1978 förvärvades företaget 

av Gustav Ragnar och i dag drivs  

och utvecklas verksamheten av  

Johan Ragnar som också är 

företagets VD. I begynnelsen var företaget en 

renodlad underleverantör av trädetaljer, men 

när Johan tog över verksamheten lanserade 

han framgångsrikt varumärket Ragnars med 

utgångspunkt i produktserien Ragnars.Work: 

kontorsmöbler och -inredning utvecklade och 

designade av Ragnars eget designteam. 

Tänker bortom standard
I dag är företaget känt som en helhetsleveran-

tör av kontorsinredning med allt från höj- och 

sänkbara skrivbord till förvaring och snickerier. 

Ragnars signum är att tänka bortom standard.

”Vi samarbetar ofta direkt med arkitekter 

och designers och levererar kundanpassade  

helhetslösningar till större projekt. Ofta handlar 

det om kontorsinredningar utöver det vanliga, 

till exempel huvudkontor och andra repre-

sentativa miljöer som ska uttrycka kundens 

varumärke eller förmedla arkitektens kreativa 

idé”, berättar Johan Ragnar. 

Innovation och hållbarhet
I dag finns Ragnars i Forserum. Anläggning-

en omfattar egen designstudio och verkstad 

VÅR CSR-SATSNING HAR REDAN 
GENERERAT NYA AFFÄRER.”
Ragnars i Forserum levererar kontorsinredning utöver det vanliga. 
”Innovationsdelen i Growkomp-projektet var väldigt intressant. 
Vi har fått en fantastisk möjlighet att stärka kompetens och  
innovationskraft”, säger VD Johan Ragnar.

AGNES SÄVENSTEDT, INNOVATION 360 GROUP

ALLA MÅSTE 
BJUDAS IN TILL 
INNOVATIONS- 
ARBETET
Agnes Sävenstedt, medgrundare och seniorkonsult på Innovation  
360 Group, är övertygad: ”När den globala konkurrensen ökar,  
så är det innovationskraften som avgör.”

Innovation 360 Group har ansvarat för genomförande och coachning 
inom Growkomp-projektets affärsutvecklings- och innovationsmodul. 

”Digitalisering och globalisering har ökat konkurrensen. I dag kan 
kunderna hitta bra kvalitet och konkurrenskraftiga priser var som helst  
i världen. Därför måste företagen vässa sin affärsstrategi och sin innova-
tionsförmåga. Det behöver inte handla om uppfinningar, utan kan vara 
en utvecklad affärsplan, effektivare produktion eller intensifierad  
produktutveckling”, säger Agnes Sävenstedt.

Alla deltagande företag har genomgått en nulägesanalys där man 
har mätt innovationsförmågan samt granskat verksamheten och kund- 
erbjudande. Företagen har också gått en bootcamp i affärsutveckling 
där de har fått jobba igenom olika metoder för att ta fram en affärsplan.

”Utifrån de individuella resultaten har vi gett rekommendationer på hur 
de kan jobba vidare. Företagen har fått coachning och hjälp att koppla 
samman affärsplanen med innovationsdelen. De har också fått verktygen  
för att säkerställa en hållbar strategi och genomföra den, förklarar Agnes 
Sävenstedt. 

”Många av de här företagen är redan innovativa, eftersom de är entre- 
prenörsdrivna. Men Growkomp har tillfört ordning och reda i innovations- 
arbetet. Det är viktigt att drivet inte stannar hos ursprungsentreprenörerna, 
utan att vanor och arbetssätt utvecklas så att alla medarbetare bjuds in. 
Då får organisationen ett innovativt ’mindset’ som inte står och faller med 
enskilda individer. En verksamhet där man tillåts att delta i utvecklingen 
blir attraktiv och gör det lättare att rekrytera nya medarbetare.”

”Många av de här företagen är redan innovativa, 
eftersom de är entreprenörsdrivna. Men Growkomp 
har tillfört ordning och reda i innovationsarbetet.”

samt ett högteknologiskt snickeri. Men det är 

hantverksskicklighet och kreativitet som är för-

utsättningen för att Ragnars ska kunna leverera 

”utöver det vanliga”. Därför har projektets 

innovationsdel varit extra intressant. 

”Vi har jobbat med Innovation 360 Group 

tidigare och visste att det skulle ge bra effekt. 

Vi har också ett väldigt fint samarbete med 

Nässjö kommun och Nässjö Näringsliv – så för 

oss var det självklart att vara delaktiga i det här 

projektet”, säger Johan Ragnar. 

För Ragnars har även arbetet med CSR- 

strategin varit betydelsefullt.

”Vi har kommit vidare med vår värde-

grund och lagt upp en handlingsplan. Vi har  

också på ett konkret sätt implementerat CSR- 

frågorna i vår affärsplan och marknadsföring, 

något som har gett omedelbar effekt. Vi har 

faktiskt redan vunnit nya affärer, just på grund 

av vårt hållbarhetsarbete.”

 

”

”Vi har jobbat med Innovation  
360 Group tidigare och visste att  
det skulle ge bra effekt. Vi har  
också ett väldigt fint samarbete  
med Nässjö kommun och Nässjö 
Näringsliv – så för oss var det  
självklart att vara delaktiga i  
det här projektet.”

Johan Ragnar, VD

98



 

öretagets drivs i andra generationen 

och noterar rekord i såväl omsättning 

som antal anställda. I dag jobbar drygt 

30 personer med tillverkning av rör- och plåt-

produkter. Anderssons Mekaniska åtar sig allt 

från enskilda detaljer till helhetslösningar  

och har en topputrustad maskinpark för rör- 

bockning, laserskärning, rörlaserskärning, hål- 

tagning och svetsning. Ju tidigare som Göran 

Kronholm och hans team får komma in i pro-

jektet, desto bättre möjligheter att skapa riktigt 

bra och kostnadseffektiva lösningar.  

I erbjudandet ingår även hjälp med konstruk-

tion och framtagning av ritningsunderlag och 

prototyper.

Hög flexibilitet
Med åren har Anderssons Mekaniska blivit 

specialist på leveranser till möbelindustrin, men 

kunderna finns även inom andra branscher, 

bland annat inredning för butiker, hotell samt 

vård och omsorg.

”Flexibilitet är ett ord som kanske är lite 

uttjatat men det är verkligen det som allt hand-

lar om. Vi jobbar för att kombinera flexibilitet 

och kundanpassning med en effektiv produk-

tion. Så gott som allt vi tillverkar är kundunikt 

och vi har hittat en bra kombination av hög 

automatisering och hantverk som gör att vi kan 

möta kundens önskemål på ett effektivt sätt”, 

säger Göran Kronholm.

Ett lyft för CSR-arbetet
Att delta i Growkomp-projektet var en själv-

klarhet och insatserna inom kompetens-, affärs- 

och innovationsutveckling har varit ett sätt att 

jobba vidare på företagets befintliga strategi.

”Vi är ett bra och sammansvetsat gäng som 

hjälps åt. Många medarbetare har kompetens 

inom flera områden, vilket gör det enkelt att 

omfördela resurserna vid behov. Men det som 

vi har jobbat med mest, och som vi upplever 

oss ha fått ut mest av i projektet, är delarna 

som berör CSR. Vi har jobbat med vissa CSR- 

frågor innan, men inte känt att vi varit så starka 

på det här området. Nu har vi fått chansen att 

lyfta CSR- och jämställdhetsfrågor på ett sätt 

som om vi nog inte hade gjort annars. Jag tror 

att det är viktigt för vår attraktionskraft som 

arbetsgivare”, säger Göran Kronholm.  

”Det är fortfarande pris och totalkostnad 

som är huvudfokus för kunderna men vi 

märker att det börja bubbla. Jag är övertygad 

om att ett bra CSR-arbete kommer att bli ett 

viktigt konkurrensmedel.”  

VI MÄRKER ATT DET 
BÖRJAR BUBBLA…”
Som en expansiv legoleverantör till möbelindustrin är 
Anderssons Mekaniska i Skillingaryd alltid i behov av 
kompetenta medarbetare. ”Kompetensbristen är något 
som vi också känner av och därför har projektet varit  
välkommet”, konstaterar VD Göran Kronholm.

”

Monica Johansson är doktor i statsvetenskap 

och specialiserad på policyanalys. Hon har haft 

till uppgift att utvärdera Growkomp-projektet 

och har följt det från start. 

”Vi har gjort en så kallad lärande utvärde-

ring, vilket innebär att man tillsammans med 

de medverkande företagen och de som styr pro-

jektet reflekterar över vad som händer under 

projektets gång. Jag samlar löpande in stegvisa 

resultat och synpunkter i möten med företagen, 

och ger sedan återkoppling till styrgruppen så 

att projektet kan utvecklas”, förklarar Monica 

Johansson.

”Det som har varit tydligt, är att Growkomp  

är ett mycket välriggat projekt. Projektledarna 

är erfarna och vet hur man lägger upp och 

driver ett projekt av den här omfattningen. 

Man känner sin målgrupp mycket väl, och är 

engagerad i den och arbetar för den. Det här är 

något som företagen känner – och det tror jag 

har påverkat det stora intresset. Det har funnits 

en känsla av öppenhet och förtroende både i 

dialog med företagen och inom styrgruppen.”

Nytänkande projektdesign
Det finns också en annan unik egenskap i 

Growkomp – och det är kombinationen av 

utbildning med uppföljande coachning. 

”Företagen har själva fått möjlighet att 

kombinera obligatoriska utbildningar med  

valbara utbildningar och coachning. De har 

också fått möjlighet att köpa till utbildning och 

coachning med valda kontakter till förmånliga 

priser. De som vill jobba vidare efter projekt- 

tidens slut har på det sättet kunnat knyta bra  

kontakter och säkerställa den långsiktiga  

utvecklingen efter projektets slut, säger  

Monica Johansson.

”Projektet genomförs i ett brett partner-

skap. Näringslivscheferna, utbildningskonsul-

terna, coacherna och representanter för JU  

och Science Park bildar ett kunnigt team vilket 

gör att många resurser görs tillgängliga för 

företagen och synergier uppstår.”
 

”Ett klokt drag”
Den modul som har väckt störst intresse är den 

CSR-relaterade, konstaterar Monica Johansson. 

Från början var det främst modulerna kring 

kompetensutveckling, affärs- och innovations- 

arbete som attraherade företagen. 

”Att koppla på CSR-modulen, som många 

av företagen inte var lika förtrogna med, i ett 

senare skede var ett klokt drag. Företagen har 

undan för undan uppmärksammats på att CSR, 

kultur och värderingar är viktiga komponenter i  

affärsplanen och har fått hjälp att integrera dem  

med hjälp av utbildningar och coacher. Nu för- 

står och ser företagen kopplingen mellan affärs-

plan, innovation och CSR på ett tydligt sätt.”

Vad händer nu?
Den största utmaningen med projektet har  

varit att det har drivits under en högkonjunktur. 

”De medverkande företagen har haft 

alldeles för mycket att göra och särskilt under 

inledningsfasen var det flera som signalerade 

att man upplevde att man egentligen inte hann  

med. Men i takt med att projektet har utveck-

lats så har företagen hittat eller tagit sig tid. 

Och det är också ett tecken på att man har 

lyckats engagera.”

Uppföljningen visar att utbildningsdesignen 

med coachning har varit mycket omtyckt, liksom 

den bootcamp som anordnades i uppstarten. 

Under resans gång har deltagande företag också  

gett konstruktiv kritik som resulterat i att 

modulerna inom kompetensförsörjning och 

innovation har konkretiserats och anpassats. 

”De företag som nu är med och slutför 

projektet lever med råge upp till ställda förvänt-

ningar och målsättningar. Vi får hoppas att  

företagen fortsätter att arbeta i samma goda 

anda även på sikt. Jag uppfattar att förutsätt-

ningarna för att projektet skall vara framgångs-

rikt även i det avseendet är ypperliga!”

MONICA JOHANSSON, FÖLJEFORSKARE:

NYTÄNKANDE PROJEKTDESIGN 
GER TYDLIGA RESULTAT
”Growkomp är ett mycket välriggat projekt”. Det konstaterar 
Monica Johansson som har ansvarat för följeforskningen.

”Företagen har undan för 
undan uppmärksammats på 
att CSR, kultur och värderingar 
är viktiga komponenter i 
affärsplanen och har fått hjälp 
att integrera dem med 
utbildningar och coacher.” 

”Nu har vi fått chansen att lyfta 
CSR- och jämställdhetsfrågor på 
ett sätt som om vi nog inte hade 
gjort annars. Jag tror att det är 
viktigt för vår attraktionskraft 
som arbetsgivare”.

Göran Kronholm, VD

F
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uvertteamet i Bankeryd starta-

des 1991 och förser det grafiska 

mellanledet i Skandinavien 

med tryckta produkter. Och 

det var länge sedan som fokus 

enbart låg på kuvert. Idag erbjuder Kuvert-

teamet ett komplett utbud inom kontorstryck, 

emballage och exponering. 

Leveranskedjan är komplett med grafisk 

fullservice i form av en prepressavdelning, en 

mångfald tryckmetoder och ett stort lager.  

Lagret, som också det finns i Bankeryd, omfattar 

alla typer av pappersvaror som ligger redo 

för att snabbt kunna tryckas och levereras ut 

till kund – oftast med leverans inom ett dygn, 

förutsatt att mottagaren finns i Sverige. Kuvert- 

teamet lagerhåller även trycksaker åt sina kunder 

och levererar mot avrop.

Expanderar kraftigt
Under de senaste åren har Kuvertteamet  

expanderat kraftigt. Man har genomfört ett 

flertal förvärv och investerat i ny tryckteknik  

för att kunna bredda sitt erbjudande. 

”Jag har gått och burit på en vision ganska 

länge, men tack vare Growkomp har vi fått den 

på pränt. Vi har tagit den från mitt huvud, till 

ledningsgruppen och en nedtecknad strategi  

för framtida tillväxt”, förklarar Patrik Sjölin. 

Parallellt med Growkomp-deltagandet har 

företaget utvecklat en ny affärsplan och kom-

mer, inom kort, att lanseras under nytt namn 

och varumärke. 

”Innovationsdelen har betytt mycket för 

oss, liksom coachningen. Vi verkar ju inom en 

konkurrensutsatt bransch där antalet trycksaker 

minskar. Då gäller det att vara innovativ och 

kunna utveckla nya tjänster och erbjudanden. 

Dessutom har vi kommit vidare med vårt 

CSR-arbete. Nu fortsätter vi att arbeta vidare 

på vår hållbarhetsstrategi med deadline i höst.”

”Print by Sweden”
Som en del av den nya affärsplanen har 

Kuvertteamet lanserat konceptet ”Print by 

Sweden”, berättar Patrik Sjölin.

”Många av våra konkurrenter köper in 

tryck från andra länder. Det gör inte vi. Att 

kunna berätta för våra återförsäljare att vi  

faktiskt gör allt jobbet och trycker på plats här 

hos oss, i Bankeryd, Sverige är ett starkt argu-

ment. Och det tänker vi använda oss av.”

INNOVATION ÄR  
NÖDVÄNDIGT I EN BRANSCH 
MED TUFF KONKURRENS.”

Kuvertteamets vision är att bli den ledande grossisten inom 
trycksaker i Skandinavien. ”Tack vare Growkomp har vi  
lyckats få visionen på pränt och fått hjälp med att gå från ord 
till handling. Särskilt coachningen har haft stor betydelse”, 
säger Kuvertteamets VD Patrik Sjölin.

”

”Innovationsdelen har betytt mycket för oss, liksom coachningen.”

Orwak grundades i Sävsjö 

1971 av Olof  Robert 

Wilhelm Åkerberg, vars 

initialer också har gett 

verksamheten dess namn. 

Företaget byggdes på en klassisk snilleblixt. 

Herr Åkerberg stod och stampade i soptunnan 

för att få mer plats och insåg att det där kunde 

en maskin göra mycket bättre. I dag är Orwak 

marknadsledande inom komprimeringsutrust-

ning och har global närvaro. Orwak ingår i San 

Sac-koncernen och driver en expansiv strategi. 

Den senaste tiden har präglats av en rad olika 

förvärv.

”Turning Waste into Value”
Verksamhetens hjärta finns fortfarande i Sävsjö 

där Orwak Operations driver utveckling och 

tillverkning av produkterna i samarbete med 

interna och externa kunder. Kopplingen mellan 

Operations och Marknad är stark. Sortimentet 

omfattar olika typer av pressar men också 

smarta soptunnor för offentlig miljö. Bland 

kunderna finns företag inom livsmedels- och 

detaljhandel, hotell- och restaurang, tillverk-

ningsindustri samt lager och logistik. 

Affärsidén är ”Turning waste into value”.

”Avfall kan också vara värdefullt. Om du 

inte sorterar och komprimerar ditt avfall utan 

bara slänger det i en container, så får du betala 

för det – och det är mellanhanden som gör  

vinsten. Om du lämnar in en bal så får du 

istället betalt”, resonerar Bengt Staude. 

Fokus på innovation
Orwak satsar på teknologi och automation – att 

hålla en hög innovationsgrad är viktigt för att 

nå nya marknader. Soptunnor som talar om 

när de behöver tömmas sparar till exempel 

både tid, energi och pengar åt kunderna.

”Eftersom vi befinner oss i ett expansivt 

skede hade vi redan en tydlig affärsstrategi 

på plats. Men vi har haft stort utbyte av 

Growkomp-projektets innovationsdel. Hela 

ledningsgruppen deltog i kursen i prototyping 

med lyckat resultat. Den har underlättat många 

beslut och vi använder oss nu av modellen i 

vårt vidare utvecklingsarbete.”

Orwak är en omtyckt arbetsplats i Sävsjö 

och har under lång tid arbetat med CSR-frågor. 

De senaste åren har andelen kvinnliga med- 

arbetare på företaget ökat från 12-20 procent. 

”Vi vill vara ett schysst företag med en bra 

arbetsmiljö, intressanta arbetsuppgifter och stor 

delaktighet. Vi finns i en liten ort på höglandet 

med begränsad tillgång på kompetens. Om 

man som företag inte sköter sig så blir man 

bortvald. Men bra kan bli ännu bättre – och 

det har Growkomp hjälpt oss att bli.”

 

Orwak i Sävsjö är marknadens ledande leverantör av komprimerings- 
utrustning. ”Vi har ett starkt fokus på utveckling, teknologi och automation. 
Därför har Growkomps innovationsmodul betytt mycket för vårt arbete”, 
säger VD Bengt Staude. 

INNOVATIONSMODELLEN  
HAR BETYTT MYCKET FÖR 
VÅR PRODUKTUTVECKLING”

”

”Vi vill vara ett schysst  
företag med en bra  
arbetsmiljö, intressanta  
arbetsuppgifter och stor  
delaktighet.

Mattias Hageltorn, Produktions- och  
inköpschef och Bengt Staude, VD.

K

Patrik Sjölin, VD.
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GROWKOMP

HOW DO YOU 
BECOME AN 
ATTRACTIVE 
EMPLOYER? 

Trying to recruit the right skills 
has become a bottleneck in 
Swedish industry. The difficulty 
is magnified outside the big-
city regions, where small and 
medium-sized enterprises have 
even greater difficulty finding 
employees with the skills  
they need. Growkomp is an  
innovative platform developed 
by the business associations in 
Jönköping, Nässjö, Sävsjö and 
Vaggeryd for companies that 
want to become skills magnets.

Growkomp is a joint development project 
between the four municipalities that started 
up in 2016. As of 2018 it has utilised SEK 10,8 
million, of which 8.1 million were co-funded  
by the European Social Fund (ESF). 

The target group is small and medium- 
sized manufacturing companies and their 
employees; a total of 22 companies from a 
variety of industries have participated. The goal 
is to boost growth and competitiveness in the  
companies through training and coaching in  
three fields: Strategic Competence Management, 
Operations Development & Innovative Ability 
and Corporate Social Responsibility (CSR). 

With a clear strategic focus, the project 
targets company management and leading 
positions. Methods were based on the GROW 
model of problem solving. Goal: Project targets 
and the company’s objectives. Reality: Analysis 
of the current situation with trends monitoring, 
available resources, opportunities, obstacles 
and challenges. Opportunity: Innovation and 
creative thinking combined with alternative 
solutions and paths to the goal. Way forward: 
Action plans and activities, structures and tools. 

Each company was offered training courses 
in the three fields, as well as the opportunity  
to be coached. The coaching was linked to  
the completed training courses and served to 
support the implementation of further measures 
and the incorporation of new knowledge in the 
businesses.  

GROWKOMP

HOW DO YOU 
BECOME AN 
ATTRACTIVE  
AND SUCCESSFUL 
EMPLOYER? 

PATRIK SUNDBERG, SUNDBERG SUSTAINABILITY

BRA CSR-ARBETE 
BYGGER 
AFFÄRSVÄRDE
”Det finns en bristande kunskap i näringslivet om vad hållbarhet 
egentligen innebär. Deltagarna i Growkomp har fått ett försprång 
som stärker deras konkurrenskraft”, säger Patrik Sundberg på 
Sundberg Sustainability. 

Patrik Sundberg på Sundberg Sustainability, Jenny Jakobsson på 
AdLignum och Anna Carendi på DIYA bildar tillsammans Hållbarhets- 
teamet – och det är denna trio som har ansvarat för att utbilda och 
coacha de deltagande företagen inom ramarna för Growkomps 
CSR-modul.

Förståelse för den egna verksamheten, inspiration och motivation 
har varit utgångspunkten i arbetet, berättar Patrik Sundberg.

”Vi inledde med att skapa en förståelse för vad hållbarhet är. I dag  
finns det en bristande kunskap i näringslivet, många tror fortfarande 
att det bara handlar om miljö. Därefter har vi hjälpt företagen att 
skapa förståelse om var de befinner sig med CSR- och hållbarhets-
arbetet i sin organisation. Vi har skapat en målbild och jobbat med 
en lång tidsram – 50 år. Ett lite jobbigt tidsperspektiv som också har 
gett många insikter. Därefter har vi satt en CSR-strategi för varje 
verksamhet och diskuterat hur strategin ska kommuniceras för ökat 
affärsvärde.”

”Bara några månader efter att projektet genomfördes har konkreta 
effekter erhållits i form av vunna upphandlingar och lanseringar av 
vidareutvecklade produkter bland deltagande företag. Effekterna är 
ett direkt resultat av CSR-modulen inom Growkomp-projektet.”

Ett strukturerat hållbarhetsarbete är ett viktigt konkurrensmedel, 
säger Patrik Sundberg.

”Redan i dag är det en förutsättning för att man ska vinna vissa 
upphandlingar som underleverantör – och kraven kommer att öka. 
Det fina med hållbarhetsarbete är att affärsnytta och företagstillväxt 
går hand i hand med samhällsnyttan. Det verkliga resultatet när du 
driver ett bra CSR-arbete är ju faktiskt att du är med och gör skillnad. 
Du hjälper en annan människa till ett bättre liv.”

”Redan i dag är det en förutsättning för att man ska 
vinna vissa upphandlingar som underleverantör  
– och kraven kommer att öka.”

ENGLISH SUMMARY
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”                    Genom Growkomp har kontakter både fördjupats och nyetablerats mellan 
JIBS och flera av de medverkande företagen. Några av företagen har varit med som 
partnerföretag i JIBS kurser och låtit studenterna utföra uppdrag åt dem inom mark-
nadsföring, strategisk affärsutveckling samt inom framtagande av exportstrategier för 
nya marknader. Andra deltagande företag har även erbjudit möjligheten för studenter 
att skriva examensarbete för företaget, samt erbjudit möjligheten för studenter att 
göra internship under en period. Företagen ställer upp och bidrar till sin regionala  
högskola och får samtidigt möjligheten att möta studenter, det vill säga framtida 
medarbetare, och få värdefull input från nya, ofta internationella ögon!

Stefan Brolin, Jönköping International Business School

RÖSTER OM GROWKOMP  

“             Participating in Growkomp was highly valuable to Expedit AB. Especially the 
boot camp, where we gained inspiration and tools for describing our business model, 
and got help to define concrete measures for achieving our goals. We’ve had some 
great discussions and follow-up throughout the process, and the whole management 
team gained valuable new information.”

Martin Møller, Business Development Officer, Expedit


