
 
 
 

Turnéstopp: Klippans kommun 
Datum: 1 jun 2017 

Antal deltagare: 27 st 
Värd: Bjärhus 

 
Till Bjärhus kom en liten men bra skara besökare.  
 
Värden Elisabeth Hansson bidrog med oerhört mycket klokskap och pepp i ett samtal som 
uppskattades stort av alla.  
Vi fick också lyssna på Anders Lindberg och Matilda Brozén från kommunen samt på Food 
Evolutions ordförande Christer Paulsson. 
 
Träffen avslutades med en rundvandring på gården och i produktionen.  

 

 
 



RESULTAT WORKSHOP 
 
Vem är din gäst/kund? 
 
Golfare Tyskar Danskar 
Campare Konferensanläggningar Elever 
Alla konsumenter  
Konsumenter i närområdet  
Medborgare o besökare 
Lokala företag 
Den nyfikne konsumenten  
Alla som äter  
Entreprenörer 
Landsbygdsföretagare Restauranger Turister 
Lunchgäster 
Konsument Grossist 

 DESTINATIONSUTVECKLING/BESÖKSNÄRING 
På vilket sätt bidrar din verksamhet till destinationsutvecklingen/besöksnäringen? 
 
Go-fika 
Genom att erbjuda övernattningar 
Skapa ett gynnsamt företagsklimat 
Mat- och dryckesupplevelse utöver det vanliga 
Catering till lokala evenemang 
Utbildning 
Vinprovningar 
Använder lokala råvaror 
Nätverkande 
Marknadsföring av regionen 
Kompetensutveckling 
En helhetsupplevelse 
Unika varor/upplevelser som lockar människor. 
Ekologi 
Biologisk mångfald 
Bisafari 
Mat-utbildning 
God mat, ärlig mat, öppna landskap, levande landskap. 
Genom att producera medvetena och bra produkter. 
Genom ett bra värdskap. 
Marknadsföring 
Digitalisering 
Varumärkesbyggande 
 
 
KOMPETENSFÖRSÖRJNING 
Vilket behov av kompetensförsörjning behöver din verksamhet? 
 
Trädgårdsrådgivning 
Lokala utbildningar 
Varumärkesbyggande 
Mobilt provkök 
Marknadsföring 
Digitalisering 



Digitala och marknadsföringshjälp 
Närmare samarbete med skolor 
Sociala medier 
Fackkunskap kring affärsutveckling, kring sin produkt.  
Någon som kan förmedla kunskap om produkten som leder till tillväxt 
Näringslära 
Värdskap 
 
DIGITALISERINGEN 
Hur kan digitaliseringen utveckla ditt företag? 
Marknadsföring 
Sociala medier 
Logistik och marknadsföring. 
Tripadvisor 
E-handel 
Local food nodes 
Att man hittar 
Att man blir "bättre konsument" 
Finns man inte på nätet finns man inte 
Öppnar dörrar  
Nyfikenhet 
Appar 
Mobil storytelling 
 

 ÄR VI SÅ BRA SOM VI TROR? 
Är vi så bra som vi tror i NV Skåne? 
 
50% ja 
50% 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? 
 

Hjälpa varandra 
Nätverka 
Nätverka 
Samarbeta 
Branschöverskridande 
Utbilda 
Skapa nya produkter 
Trender från utlandet 
Studieresor 
Kurser 
Matmarknader 
Nätverk och utbildning 
Workshops 



Hjälpas åt 
Samarbeta 
Förmedla kunskap 
Behålla nyfikenhet 
Jobba på mer kunskap 
Våga bland inriktningar 
Våga tro på sin verksamhet 
Samarbete ang lagstiftning t ex försäljning alkohol 

 

  
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? 
 
Möte m branschfolk 
Träffas 
Marknadsföra sig tillsammans 
Nätverka 
Lokal matmarknad 
Samarbeta kring utveckling 
Rådgivning 
Se varandra som vänner i branschen "kollegor" 
Mentorskap 
Träffas, kunskapsutbyte 
När jag serverar lokalt producerade matvaror o presenterar varifrån de kommer. 
Samarbeta med våra "nya smaker" 
Samarbete med t ex bussbolag, boende o restaurang 
Logistiksamarbete 
Local food nodes "bygdens saluhall" 
Använda ny teknik 
Samarbeta kring upphandling region Skåne o kommunerna 
Teknik från andra länder 
 
 
DEN OFFENTLIGA MÅLTIDEN 
Tror du att din produkt skulle kunna vara intressant för det offentliga? 
 
Ja 100% 
 
Vilka hinder ser du? 
 
Volym 
Pris 
Volym 
Alkoholpolitik 
Upphandlingssystemet 
Upphandlingar 
Centralisering, 
Logistikproblem 
I "rättvisans" namn trasslar man till det för producenten 
Regler 
 
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? 
 

 Biodling 
Inga kemiska växtskyddsmedel 
Certifierings processer 
Skolungdom anställs med kollektivavtal 
Genom IP odling 
Odling utan konstgödning o bekämpning 
Alltid hållbarhet i tanken när jag jobbar m Instagram 
Vi jobbar med jorden annars håller det inte på lång sikt 
Biologisk mångfald 
Växtbyte 
Culinary garden 
Egen elproduktion 
Rätt till lika lön 
Jordkällare för förvaring 
Nej till barnarbete 
Använda alla delar på produkten 
Ordentliga bostäder å tillgång till rent vatten 
Ta tillvara sekunda varor för förädling 
 
 
KOMMUNEN – NV SKÅNE 
Vad tycker du din kommun/NV Skåne har för styrkor respektive utmaningar när det gäller 
måltidsutvecklingen? 
 
Servera skånsk mat på alla tallrikar 
Öka upphandlingen av närproducerat 
Gynna närodlat 
Bra kontakt 
Svar direkt 
Familjen Helsingborg gynnar hela kommunen även utanför centrum 
Utmaning är de stora organisationerna, tex regionen för sjukhusmat 
Bättre kommunikation 
Stötta matproducenter som företagare 
Marknadsföringen till besöksnäringen 
Förstått behovet av närproducerat 
Myndighetsutövning 
Förstå efterfrågan 
Utmaning i gårdsförsäljning gällande alkohol 
Jobba mer med utveckling än att minska nerläggning... 
Återinför lokala kök i skolor förskolor äldreomsorg med hantverksutbildad personal 
 
 
FOOD EVOLUTION 
Vad kan vi göra för dig som medlem i Food Evolution? 
 

Nätverksträffar 
Fler lokala event 
Hitta samarbetspartner 
Kurser i sociala medier 



Trendanalyser från utlandet 
Levande nätverk så att man vet vad de olika aktörerna gör och producerar 
Att vi hjälps åt att få skånsk mat på tallriken 
Omvärldsbevakning 
Koppla ihop kock och producent 
Samarbetsportal typ Krinova 
Skapa nätverk mellan producent, förädlare, distributör, slutkund. 
Tematräffar 
Administrera matmarknader 
Studieresor 
Studiebesök 
Kurs i upphandlingsteknik 
Hitta gemensamma inköp 
Minska upphandlingskrav... 
Kartläggning av produkter i regionen 
Kunskap om min bransch 
Diskutera m skolor om praktikanter så vi för vidare vår kunskap 

 

  
FOOD EVOLUTION 
Vad kan du bidra med till Food Evolution? 
 
Utbildning 
Kunskap 
Nätverk 
Kunder 
Kunskap 
Vidarekopplingar 
Nätverk 
Kompetens 
Kunskap 
Nätverk 
Mentorskap 
Underlätta i kontakt m kommun 
Traditionellt mathantverk 
Kontakter 
Företagslots 
Erfarenheter, kunskaper, kunder och kontakter. 
Stolthet kring branschen 
Mun till mun-marknadsföring 
Barngrupper, sprida kunskap till barnen 

 
FOOD TALKS 
Vad vill du att dagen ska innehålla? 
 
Workshops 
Föreläsningar 
Samarbete 
MAT!!!!! 
Framtidens mat 
Svensk mat 
DRYCK!!!! 
Go-fika 
Skånsk mat på tallriken tillsammans 



Tareq Taylor 
Per Morberg 
Värna om den svenska maten och de svenska kunniga profilerna 
Titti Qvarnström 
Roligt men med substans 
Redovisning av turnen 
Steg 2? 
Kockduellen 
Inspiration, nya kontakter. 
Entreprenörens kunskap och resa 
Ny kunskap 
Trendrapport 
Vinprovning 
Ölprovning 
Meningsfull mat - näring men framförallt nytta för kroppen 

 
 
Vad tyckte du om dagens möte? 

 Jättebra  
Intressant  
Inspirerande 
Helhetstänk 
Positivt  
Givande  
Utvecklande 
Kunde kommit fler 
Bra innehåll  
Sporrar till att bli bättre 
Maten fantastisk 

 

 
 
 

  


