
    

  
 

Turnéstopp: 
Helsingborgs kommun 

Datum: 19 sep 2017 
Antal deltagare: 35 st 

Värd: Helsingborgs bryggeri och Oxhallen 
 
I Helsingborg kom det inte så många deltagare till Helsingborgs bryggeri/Oxhallen som vi 
förväntat oss med tanke på stadens storlek.  De som kom var dock relativt engagerade och 
vi fick in väldigt bra svar. 
 
Vi fick höra samtal med Peter Skarp Helsingborgs Bryggeri, Håkan Sturesson Helsingborg 
Stad samt Christer Paulsson Food Evolution.  
 
Besöket avslutades med en rundvandring i bryggeriet.  

 
 



RESULTAT WORKSHOP 
 
Vem är din gäst/kund? 
 
Livsmedelsproducenter 
Kroggäster 
Alla som vill köpa 
Systembolagets kunder 
Den som vill köpa 
Besökare på gården 
Slutkonsument 
Den som vill äta gott 
Restauranger Affärer Konsument 

 
DESTINATIONSUTVECKLING/BESÖKSNÄRING 
På vilket sätt bidrar din verksamhet till destinationsutvecklingen/besöksnäringen? 
 
Gynna destinationen genom att kunder reser hit 
Vackra bilder lockar till köp o kommer hit 
Populärt turistmål 
Lokalproducerat o ekologiskt alternativ 
Sätter Helsingborg på dryckeskartan 
Vi producerar mat, service, arbetstillfällen, trygghet, framtid, samarbeten, skatteintäkter och långsiktighet 
Turistattraktiv verksamhet 
Lokalproducerade produkter 
Visar på vår livsmedelskunskap 
Bisafari 
Vinprovningar 
Utbildningar 
Storytelling 
Säljer gårdsvin, bra bemötande, läget, hubb för varuflöde 
Nyfikenhet 
 
 
KOMPETENSFÖRSÖRJNING 
Vilket behov av kompetensförsörjning behöver din verksamhet? 
 
Digitalisering 
Utveckla e-handel 
Marknadsföring 
Samarbete 
Marknadsföring 
Logistik 
Utveckla e-handel 
Värdskapsutbildning, serviceutbildning restaurang 
Upphandlingsutbildningar 
Hur arbetar kommunerna med offentlig upphandling 
Kontakt med grannkommuner och samarbeta 
Produktutveckling 
Kompetent personal 
Lära sig bli förstahandsmottagare om fiske 
Processutbildning, skapa nätverk mellan livsmedelsföretag 
Engagemang  
Teknik  



Service 
Digitalisering 
 
 
DIGITALISERINGEN 
Hur kan digitaliseringen utveckla ditt företag? 

 Ökad synlighet 
Hoppa över ett led o gå direkt till konsument 
Sociala media 
Logistik 
Sociala medier 
Handelsplats för mindre producenter 
Arbetssätt i sociala kanaler, e-handel, processoptimering 
Informationsflöde  
Synliggöra verksamheten och produkterna  
Förenkla affärerna  
Förena människorna 
Säljkanal kostnadseffektivt 
Övervakning av produktion 
Skapa communities och engagera människor 
Nya marknadsplatser 
 
 
ÄR VI SÅ BRA SOM VI TROR? 
Är vi så bra som vi tror i NV Skåne? 
 
60% ja 
40% nej 
 
Jämfört med övriga kommuner i snitt: 
53% ja 
47% nej 
 
ÄR VI SÅ BRA SOM VI TROR? 
Vad kan vi göra för att tillsammans höja lägsta-nivån? 
 

Samverka 
Hitta synergier 
Samarbeta mer 
Hjälpa varandra 
Samarbeta 
Nätverka 
Satsa mer 
Våga 
Kommunikation, plattformar 
Producera enligt lokal efterfrågan 
Samarbete 
Resa 
Smarta mötesplatser 
Verkligen lyssna på vad kunden vill ha 
Studiebesök 
Rekommendera 
Samverkan, lätt att göra rätt-info från kommunen 



Personligt engagemang 
Göra oss synliga tillsammans - portal? 
Digitala mötesplatser typ food node 
Sprida information till konsument om vikten av bra mat 
Hjälpa med regelverk 
Logistikcenter för enbart lokalproducerade produkter 
Skapa plattform, måste materialisera arbetet 
Lyssna på konsumenten 
Skapa ett regelverk  
Samarbeten 
Jobba för samsyn 
Sätta mål 
Gemensam marknadsplats 
Framsynsarbete 

 

 TILLSAMMANS – GER MAN SÅ FÅR MAN 
På vilket sätt kan du bidra till att utveckla dina egna affärer samtidigt som du stöttar andra på vägen? 
 

Tipsa andra livsmedelsproducenter vad jag ser på resor 
Nätverka 
Inte se varandra som konkurrenter! 
Välja lokala leverantörer 
Rekommendera kompletterande produkter. Kräver dock att jag känner till dem - portal/gemensamt register 
Se helheten 
Agera mentor till nystartade mat och dryckeshantverkare 
Marknadsföra tillsammans 
Köpa mer unikt  
Stötta små producenter  
Samarbeten  
Mer närodlat 
Samarbeta på mässor 
Dela monter på Gastro Nord 
Hur kan vi ge gemensamma upplevelser? 
Evenemang 
Öppna processer = digitalisering, går det att hitta "öppna" processer/stöd för affärsutveckling.  
T.ex funktion hos Nyföretagarcentrum 
Lyfta varandra! 
Vara medlem på Food Evolution 
Skapa unika samarbeten 
Känna stolthet! 

 

 
DEN OFFENTLIGA MÅLTIDEN 
Tror du att din produkt skulle kunna vara intressant för det offentliga? 
 
Ja 100% 
 
Vilka möjligheter respektive hinder ser du? 
 
Stor användare 
Mellanhand 
Alkohollagen 
Man vill inte betala för det 
Pris 
Byråkrati 



Antalet kan bli ett problem 
Möjligheten är att det blir volymer när man kommer in och det är långsiktigt samarbete.  
Hinder är byråkratin 
Ekonomi/pris, kraven/detaljnivå i upphandling. Krångligt - inte alltid lätt att göra rätt. 
Olika i inställningar i kommunerna 
Stabil kund, annan typ sv affär som är mer komplex 
 
HÄLSA 
Drar du idag någon affärsmässig nytta av hälsotrenden? 
 
Ja 100% 
 
 
HÅLLBARHET 
Arbetar du aktivt och utåt med hållbarhet? På vilket sätt? Exempelvis socialt, ekonomiskt 
eller miljömässigt? 
 
Socialt 
Alla 
Bara ekologiskt 
Det är vara hållbart om man ser till alla tre 
Ekologisk produktion 
Kravgodkända produkter 
Biogas bil 
Social ekonomisk 
Inga kemiska växtskyddsmedel 
Odlar larver, hållbart! 
Ja på allt!! 
Självklart!!  
EKO,  
Vegetariskt 
Närodlat 
Mångfald på företaget  
Delvis - ekonomi högre prio, viktigt att kunna visa trovärdighet inom alla tre områden 
Producerar av avfallet 
Certifieringar 
Stötta det lilla 
 
KOMMUNEN – NV SKÅNE 
Vad tycker du din kommun/NV Skåne har för styrkor respektive utmaningar när det gäller 
måltidsutvecklingen? 
 
Styrka att vi har samsyn i kommunerna 
Kunskapen om vad som finns att tillgå i vår region brister. 
Positiv attityd :) 
Om man ber om hjälp får man den! 
Attitydproblem och intresse 
Öppenhet 
Service minded 
Ointresse av kommunen 
Värna kopplingen landsbygd - stad.  
Viktigt att visa att omkringliggande produktion har en roll i livsmedelsförsörjningen 
Alkohollagen 
Saknar nytänk 



Ta hjälp av digital lösning - vad finns på tallriken 
 
 
FOOD EVOLUTION 
Vad kan vi göra för dig som medlem i Food Evolution? 
 

Skapa mötesplatser 
Nätverk 
Nätverk och kontaktyta 
Fortsätta med träffar 
Skapa en producent nod 
Sprida know-how 
Informationsplattform 
Nätverk 
Möjliggöra mötet mellan olika aktörer 
Driva projekt ref logistiklösning/grossist för lokalproducenter 
Commercepark 
Viktigt komma ner på konkret nivå - lärandet inom nätverket. Dela kunskap 
Måste vara en mix, inte bara producenter 
Skapa gemensam marknadsplats - fysisk & digital 
Hålla workshops och föreläsningar i olika utvecklingsområden 
Bygga gemensam identitet. 
Sätta en gemensam målbild, något vi jobbar för. Vi kan inte bara träffas för träffandets skull. 
Driva frågor kring svårigheter runt uppstart etc. 
Bidrar med erfarenheter från marknadsbearbetning & marknadspenetration som det ser ut idag 
Studieresor tillsammans till andra länder för nytänkande 
Gemensamma evenemang som synliggör lokalt 
Nätverket kan var länk till politik för att påverka inriktning i hur staden ska prio 
Plattform för att hitta samarbeten 

 

  
FOOD EVOLUTION 
Vad kan du bidra med till Food Evolution? 
 
Kunskap 
Att delta 
Plattform för små producenter 
Information och kunskap 
Sprida budskapet 
Vara del i nätverket 
Öppenhet, kunskapsdelning 
Arbeta mer konkret i undergrupper istället för bara en enda stor styrelse. 
Sprida information om vikten av lokalt 
Dela kontakter från mitt nätverk till andra 
Skapa arbetstillfällen 
Specifik branschkunskap 
Nätverk, engagemang 
Arbeta över gränserna för egna branschen 
Min erfarenhet 

 
 
FOOD TALKS 
Vad vill du att dagen ska innehålla? 
 



Smakprovningar 
Föreläsningar från succéer från utlandet 
Analyserad sammanställning av det arbete vi gör nu 
Träffa leverantörer 
Summering och nästa steg/utmaning - konkret 
Hållbarhet 
Sammanställning av turnén, höra olikheterna i kommunerna 
Vikten att samarbeta 
Politiker på plats 
Inspiration 
Konkreta tips för ökat hållbarhetsarbete 
Lokalproducerade producenter från utlandet 
Workshops 
God mat! 
Diskutera Logistikproblemet 
MAT & DRYCK 
Möjlighet att presentera sig själv 
Nationella livsmedelsstrategin 
Gästföreläsare från andra områden 
Prata transport och logistik 
Matcha utmaning x med beslutsfattare x för få effekt 
Vad händer nu? 
Matlagning 
Kreativa entreprenörer inom matupplevelsen 

 
 
Vad tyckte du om dagens möte? 

 Bra Givande 
Bra 
Gott Trevligt 
Spännande 
Givande 
Bra  
God mat  
Mycket tid på frågor 

 

 
 
 

  


