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Sammanfattning 
Denna rapport undersöker hur förutsättningarna ser ut för att främja miljöteknikexporten i 
Norrköpings kommun, vilka hinder och möjligheter det finns. Rapporten undersöker även hur 
näringslivet arbetar med de interna miljöfrågorna inom företagen och hur näringslivet 
uppfattar företagsklimatet är i Norrköping. 
 
Undersökningen gjordes med en enkätundersökning som gick ut till 120 näringsutövare, dock 
var svarsfrekvensen så låg som 36 procent och denna rapport kan endast ses som ett 
vägledande dokument för vidare undersökningar.  
 
I den första delen undersöktes hur företagen arbetar internt med miljöfrågor. Enkäten tog upp 
frågeställningar såsom vilka eller vilket verktyg som företagen använde sig av i arbetet. 37 
procent av de tillfrågade svarade att de använder sig av ett miljöledningssystem, ungefär lika 
många svarade att de arbetar med ett miljöarbete men använder sig inte av något särskilt 
verktyg för detta. Den starkaste drivkraften för miljöarbetet var kundkraven, 24 procent 
uppgav detta. 19 procent uppgav att lagkraven var den främsta drivkraften. 20 procent uppgav 
att det egna engagemanget var den största drivkraften. Det största hindret för ett fortsatt 
miljöarbete var tid- och resurs brist, men 37 procent av de tillfrågade uppgav att det inte fanns 
några hinder. Den främsta motiveringen till miljöarbetet var de miljömässiga fördelarna, 35 
procent uppgav detta. 60 procent av de tillfrågade skulle vilja stärka sitt miljöarbete med 
någon form av samarbete med antingen andra företag, Norrköpings kommun eller Linköpings 
universitet. 36 procent svarade att de inte hade något behov av samarbete. 
 
I den andra delen av enkäten togs frågor som rör miljöteknikexport upp. Detta anses som en 
stark växande marknad där Sverige anses ha en god möjligheter på den internationella 
marknaden. Dock var svarsfrekvensen på dessa frågor mycket låg att det inte kan anses som 
vägledande. En orsak till den låga svarsfrekvensen kan vara att detta är ett ganska nytt 
begrepp och att företagarna inte visste hur de skulle förhålla sig till det. 9 procent av de 
tillfrågade företagarna visste inte om de hade en vara eller tjänst som föll inom ramen för det 
som kallas miljöteknik. Ändock var företagarna utvalda i enkäten efter om de har en vara eller 
tjänst som faller inom ramen för miljöteknik. 
 
Den tredje delen av enkäten upptog frågor som rör företagsklimatet i Norrköpings kommun. 
Näringslivskontoret har tagit fram olika faktorer som kan påverka näringslivet, såsom vilka 
hot det finns, möjligheter, styrkor och svagheter med Norrköping. Bland de styrkor som 
företagarna ansåg vara bra i Norrköping var bland annat det geografiska läget, 
tillgängligheten, stark storstadsregion och Linköpings universitet. De svagheter som nämndes 
var bland annat brist på kommunala visioner och målbilder. De möjligheter som företagarna 
ansåg att Norrköping har är bland annat lanseringen som landets 4:e storstadsregion, och en 
förstärkt och tydlig marknadsföring av Norrköping. Det största hotet mot kommunen ansåg 
företagarna vara nedläggning eller utflyttning av företag och verksamheter. 
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1. Inledning och bakgrund 

1.1   Inledning  
Under senare år har miljömedvetandet och intresset för miljön ökat i samhället. Fler och fler 
människor inser att naturens resurser inte är obegränsade och att miljöns status måste höjas 
för att inte vara ett direkt hot mot vår hälsa och välfärd. Även lagstiftningen har skärpts med 
Miljöbalken som kom 1998. EU har lagt fram direktiv på hårdare lagstiftning för att säkra 
miljön för våra efterkommande generationer. Förut var vår välfärd ett hot mot miljön och det 
pris vi fick betala, men idag är miljön ett hot mot vår välfärd på ett sådant sätt som kan få 
långgående konsekvenser för lång tid framöver.  
 
Det ökade medvetandet om vår miljö har fått till följd att fler och fler människor ställer krav 
på de varor och tjänster vi är beroende av. Detta medvetande har också lett till att fler och fler 
företag arbetar mer internt med miljöfrågor med hjälp av olika verktyg eller hänsynstagande 
mot miljön där miljöbelastningen kan minskas. Sverige ligger långt fram med vissa 
miljödelar, såsom vatten- och avloppsrening och sophantering, där flera andra länder inte 
kommit så långt ännu. Dessa miljödelar har Sverige en god potential att gå på export, men 
även andra delar där helhetssytem och nya lösningar kan vara en del för att minska den 
globala miljöförstöringen. Denna rapport undersöker hur förutsättningarna ser ut för 
Norrköpings kommuns näringsliv för en teknikexportmarknad. Vilka hinder och möjligheter 
det finns för att den marknad skall kunna expandera. Rapporten tittar även på hur företagen 
arbetar internt med sina miljöfrågor, och hur företagsklimatet upplevs av näringslivet. 

1.2   Från fientlighet till samarbete. 
Under 70-talets starka miljörörelse sågs näringslivet som det stora problemet för miljön. 
Inställningen till näringslivet var i det närmaste fientlig. Under 90-talet förändrades synen och 
man började se näringslivet som en del av lösningen på miljöproblemen, fler samarbeten 
skapades. Den tidigare önskan om nolltillväxt för att skydda miljön har ändrats till en önskan 
om en hållbar utveckling inom näringslivet. Tidigare fokuserade man enbart på den negativa 
miljöpåverkan, idag fokuserar man istället på dynamiska förhållanden mellan näringslivet, 
samhället och miljön. En annan viktig skillnad från 70-talet till 90-talet är att 
miljöengagemanget inte sjönk under 90-talet trots en ekonomisk nedgång, utan intresset bland 
konsumenter och väljare fortsatte men man slog av på takten.1 
 
Man kan säga att idag innebär ekologisk modernisering en radikal omformulering  av synen 
på relationen mellan tillväxt och miljö. Teknologi och ekonomisk tillväxt som på 70-talet sågs 
som ett avgörande hot mot miljön framstår nu som dess räddare. Och i det omvända 
perspektivet har miljöhänsynen som tidigare ansågs sätta gränser för den ekonomiska 
tillväxten nu ses som en förutsättning för fortsatt tillväxt. Den nya miljömedvetenheten skapar 
nya marknader, nya behov och stimulerar till innovationer i produktions- och 
distributionsledet.2 

1.3   En växande bransch. 
1997 beräknades miljöindustrin omsätta ungefär 90 miljarder och ha nära 65 000 personer 
anställda vilket motsvarar 1,9 procent av samtliga anställda i Sverige. Av dessa 65 000 
anställda räknas drygt 13 000 arbeta inom miljöindustrin i de så kallade kärnbranscherna. 
                                                 
1 Peattie K (1998) sid 23-24 
2 Dobers (1998) sid 189 



 7

Miljöindustrin består av varor och tjänster som mäter, förebygger, minimerar eller återställer 
förstörd miljö i vatten, luft eller jord samt även de problem som är relaterade till avfall, buller 
och ekosystem.3 

1.4   En ny marknad. 
Att öka tillväxten i Sverige är ett av de viktigaste politiska målen att uppnå. Sverige har en 
lång tradition inom flera miljöteknikområden bland annat vatten- och avloppsrening och 
hantering av avfall. Inför EU:s utvidgning i maj 2004 kommer tio nya medlemsländer från 
central- och östeuropa som många av dem bär på ett tungt miljöarv. Decennier av utsläpp har 
satt sina spår i form av döda skogar, giftiga avfallsberg, orenade avloppsutsläpp, övergödning 
och försurande svavelutsläpp. Här spås Sverige ha en god miljöteknikexport förutsättning som 
också kan främja tillväxten på arbetsmarknaden. EU skjuter till 1100 miljarder för att 
underlätta för de nya medlemsländerna till miljöåtgärder så att de kan anpassa sig till EU:s 
miljölagar. Enligt miljökommissionären Margot Wallström ska EU stödet ses som pengar som 
ska attrahera mer medel från privata investerare, banker och finansieringsinstitut. Enligt EU 
så innebär de tio nya medlemsländerna en klar fördel för miljön i central- och östeuropa, och 
satsningen kommer att medföra betydande miljövinster, minskade kostnader för folkhälsan 
och lägre kostnader för skador på skogar, byggnader, åkrar och fiske. Totalt uppskattas 
vinsterna i ekonomiska termer till mellan 1200 och 6300 miljarder kronor, där hälften av 
summan kommer till följd av en bättre luftkvalitet.4 
 
Norrköpings kommun är intresserade av att se hur möjligheterna ser ut för att främja 
miljöteknikexporten i kommunen. Vad är de lokala förutsättningarna för att näringslivet ska 
kunna arbeta vidare med denna marknad, finns förutsättningarna? Och hur skall man då gå till 
väga? 

1.5    Bakgrund 
I ett regleringsbrev för år 2003 har NUTEK, verket för näringslivsutveckling, fått två uppdrag 
som är nära kopplade till varandra. Dels ett övergripande uppdrag som avser framtagning av 
en långsiktig strategi för miljödriven näringslivsutveckling där man med samverkanspart har 
en strategisk roll i en gemensam kraftsamling inom området. Samt att man skall lämna förslag 
på hur ett nationellt centrum för miljödriven näringslivsutveckling och miljöteknikexport kan 
inrättas.5 
 
I Budgetpropositionen för 2003 har riksdagen anfört att det behövs en nationell satsning på 
miljödriven teknik som omfattar långsiktiga strategier, gränsöverskridande kompetens-
utnyttjande och som tydliggör möjligheterna med miljödriven näringslivsutveckling. Vidare 
anförs att det behövs formella samverkansaktörer som har i uppdrag att skapa en mötes- och 
utvecklingsplats för olika aktörer. NUTEK har i motionen utpekats som en sådan tänkbar 
aktör.6 
 
Syftet med uppdraget är i stora drag att ta fram ett förslag till strategier och åtgärder så att 
Sverige och svenskt näringsliv bättre kan ta tillvara den kraft som den miljödrivna marknaden 
visar samt att styra den mot hållbarhet. I den miljödrivna marknaden ingår renodlade 
teknikföretag men även miljöanpassade varor och tjänster. Olika studier visar att den så 
kallade miljödrivna marknaden är i kraftig tillväxt både på hemmaplan och internationellt. 

                                                 
3 Miljöföretag och gröna jobb i Sverige, SCB (1999) sid 10-12. 
4 Lindström, Östgöta Correspondenten  2004-03-19 
5 Nationellt centrum för miljödriven näringslivsutveckling och miljöteknikexport NUTEK (2003) sid 1 
6 Ibid sid 1 
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Sverige anses ha mycket goda förutsättningar för att kunna konkurrera på detta plan. Men sett 
till resultatet i form av affärer lyckas de svenska företagen inte utnyttja potentialen på ett sätt 
som står i rimliga proportioner till förutsättningarna, detta på grund av bland annat brister i 
det svenska systemet. Näringsutskottet anger att en brist kan vara avsaknad av samordning 
och tröghet i systemet som leder till stopp för idéers och nya innovationers väg ut på 
marknaden.7 
 
Det är utifrån denna bakgrund som Norrköpings kommun har ett intresse för att se hur ett 
samarbete med näringslivet eventuellt skulle kunna se ut. 

1.6   Norrköpings kommun 
Norrköpings kommun har tagit fram ett näringslivsprogam, Tillväxt 2006, som är ett 
styrdokument för hur man ska skapa bättre förutsättningar för tillväxt, tydlighet i arbetet med 
näringslivsutveckling inom kommunen, hur samverkan kan utvidgas mellan kommun, 
näringsliv och universitet, så kallat tripple-helix-koncept. Hur man ska öka antalet 
etableringar och skapa fler arbetstillfällen samt utveckla företagsamhet och utökat 
entreprenöskap inom företag och organisationer, såväl nya som befintliga. Man menar att 
tillväxt måste ske utifrån att produktionen sker på ett långsiktigt hållbart sätt, utifrån 
ekologisk och social hänsyn.8 
 
Under sommaren 2003 gjordes en första kartläggning av den miljödrivna marknaden i 
Norrköpings kommun. Rapporten var framtagen på uppdrag av Näringslivskontoret, 
Planeringskontoret, Agenda 21-kontoret och Norrköpings miljönätverk och presenterades i 
september 2003. Rapporten undersökte bland annat omfattningen av den miljödrivna 
näringslivserfarenheten, vilka branscher som finns i den marknaden, utbildningsnivå, 
sysselsättningsnivå och företagens framtidsplaner.9 
 
Denna rapport är framtagen för att vidare undersöka hur möjligheterna ser ut för en 
miljöteknikmarknad i Norrköpings kommun ser ut. Men rapporten tittar även på hur företagen 
arbetar med sina miljöfrågor, och hur näringslivet upplever företagsklimatet. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Nationellt centrum för miljödriven näringslivsutveckling och miljöteknikexport, NUTEK (2003) sid 1-2 
8 Tillväxt 2006, Norrköpings kommun (2003) passim 
9 Miljödriven näringslivsverksamhet i Norrköpings kommun (2003) passim 
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2. Syfte. 
 
Rapporten undersöker hur företagen ser på den "nya" miljöteknikexport marknaden, om de 
ställer sig positiva till att eventuellt gå ut på den internationella arena där Sverige spås ha en 
bra tillväxt potential. Hur kan kommunen hjälpa till för att främja denna marknad, och vilka 
möjligheter och hinder finns det? Vidare undersöks hur näringslivet ser på företagsklimatet i 
Norrköpings kommun, vad som är bra och vad som upplevs som mindre bra. Syftet är att 
undersöka hur företagsklimatet ser ut, vilka svagheter och möjligheter som finns, för ett 
eventuellt samarbete längre fram i tiden skulle kunna se ut. 
 
De företag som är utvalda i denna rapport är främst utvalda på grund av att de "hamnar" i 
kategorin för de företag som skulle kunna falla inom ramen för det som kallas 
miljöteknikexport. För en mer tydlig beskrivning se sidan 16. 
 
Som nämnts i inledningen har denna rapport även som syfte att undersöka hur näringslivet i 
Norrköpings kommun arbetar med miljöfrågorna internt i företagen. Vilka hinder och 
möjligheter ser de med sitt miljöarbete. Hur skulle miljöarbetet kunna utvecklas vidare. Om 
företagen har ett intresse av att samarbeta med andra företag, Norrköpings kommun eller 
Linköpings universitet. Enligt NUTEK är detta en växande marknad med många fördelar för 
företagen, samtidigt som många företagare inte vet hur de ska utveckla sitt miljöarbete. Denna 
kartläggning har som syfte att försöka undersöka företagarnas möjligheter att börja eller 
utveckla sitt miljöarbetet. Men också kartlägga vilka hinder som finns för företagen. 
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3. Teori - lönar det sig att vara grön? 
 

Den största miljöbelastningen är människan. Utan människor ingen miljöbelastning! 
(Hans Haienhielm, Förpackningsprojektet).10 

 

3.1   Tillväxt och miljöförstöring 
Det ekonomiska betraktelsesättet som företagsledningar och regeringar använder sig av är 
främst en ekonomisk tillväxt snarare än utveckling. Företagens och samhällsekonomierna 
bygger på att tillväxten ska maximeras. Jakten på en ekonomisk tillväxt de senaste 
decennierna har varit en högprioriterad åtgärd då man främst ansett att det bara är en tillväxt 
som kan lösa samhällets problem. Ett stort oljeutsläpp kan skapa ett enormt uppsving för 
ekonomin, medan ett företag som uppfinner en ny process som undviker utsläpp och sänker 
energiförbrukningen kan förvärra det ekonomiska läget i samhället.11  
 
Åtgärder för att begränsa utsläpp blir ofta avvisade för att de anses för dyra, trots att skadorna 
som orsakas av utsläppen blir mycket högre. Investeringar i förebyggande åtgärder anses som 
frivilliga och därför möjliga att undvika eller skjuta upp. Medan kostnader för att reparera 
skadorna som utsläppen orsakat anses som nödvändiga.12 

3.2   I företagen. 
Många företag ser miljöfrågorna som en strategisk utmaning. Samtidigt som det råder en stor 
osäkerhet när det gäller att identifiera områden och hitta nya marknader där man ska satsa. 
Fler företag väljer att ha en process där man prövar sig fram och skapar en beredskap för olika 
krav, både inom företaget och externt. Miljöutmaningar handlar om att omvandla en strategisk 
osäkerhet genom försök och kunskapsinhämtning till en rutinmässig behandling. Dock skapar 
den strategiska osäkerheten för många företag en negativ upplevelse och den förstärks av 
professionella påtryckare och tyckare. En satsning inom näringslivet på att miljöanpassa 
verksamheten och utveckla processer, produkter och tjänster med en uttalad miljöprofil leder 
till ett stort behov av relevant kunskap. Vissa företag väljer att följa med i utvecklingen 
medan andra är mer osäkra till hur de ska kunna bidra till "en hållbar utveckling". De mer 
osäkra vänder sig ofta till experter för en snabb lösning på problemen. Många företag har 
kommit fram till att det inte finns några snabba genvägar utan långsiktiga investeringar krävs. 
Miljöanpassningar kan bara göras genom att lägga om kursen inom företaget, och därvid får 
man acceptera att vissa fel görs ibland, huvudsaken man behåller den inslagna kursen. Det 
gäller att kommunicera rätt och skapa en identitet mellan det man gör inom miljöområdet och 
det man kommunicerar i marknadsföringen och genom sin "public relation".13 

3.3   Socio-ekonomisk eller bio-fysisk synvinkel? 
När ett företag börjar arbeta med sina miljöfrågor, och främst då med de externa 
miljöproblemen räcker det inte med att företaget ser det som ett socialt system som samverkar 
med omgivning och intressenter. Ett företag kan uppfattas som ett naturligt system som 
interagerar med yttre den fysiska miljön, men företaget har också ett system som har inverkan 
på den bio-fysiska miljön. Ur ett socio-ekonomiskt perspektiv är kapitalflödet i fokus, 
effektiviteten mäts utan relation till påverkan av det ekologiska systemet. Ur en bio-fysisk 
synvinkel beaktar man även fysiska flöden av material, energi och effektivitet i relation till 
                                                 
10 Wahlstedt (1996)  sid 3 
11 Peattie K (1998) sid 30-31 
12 Ibid sid 36 
13 Dobers P och Wolff R ( 1997) sid 17-18 
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påverkan av de ekologiska systemen. När ett företag ska börja arbeta med sina miljöfrågor 
måste båda synvinklarna tas i beaktan.14 
 
Generellt sätt ser inte företagen att deras verksamheter ger upphov till någon stor 
miljöpåverkan. Skillnader mellan företagsgrupper är små. Detta kan bero på att företagen ser 
det enskilda företaget som en liten del i det globala sammanhanget. Därmed anser inte 
företagsledarna att företaget ger upphov till någon nämnvärd miljöpåverkan i förhållande till 
andra aktörer i världen. Skillnaden ligger i den upplevda miljöpåverkan och den faktiska 
miljöpåverkan ett företag har.15 

3.4   Är det ekonomiskt lönsamt? 
Forest L Reinhardt, assisterande professor vid Harvard Business School, skriver i en artikel 
att företagsledare och chefer måste se på miljöproblemen på samma sätt som på andra 
affärsangelägenheter. De bör göra miljöinvesteringar av samma orsak som de gör andra 
investeringar därför att de förväntar sig en positiv utdelning eller reducerar en risk. 
Företagsledare behöver att se "bakom" frågan om det lönar sig att vara grön och fråga sig 
själv under vilka omständigheter kan vissa miljöinvesteringar ge utdelning till aktieägarna. 16  
 
I debatten i näringslivet har det tidigare ofta frågats om det lönar sig att vara grön. De flesta 
akademiska affärsskolor och miljöanhängare säger ja. Ändå är många affärsmänniskor och 
företagsledare skeptiska sedan de instinktivt förkastat miljöarbetet med att säga - men lönar 
det sig? Och just det här om det lönar sig är en viktig fråga för företagen, och svaret är att det 
beror på. I alla miljöfrågor beror det på vilken policy företaget har, vilka omständigheter som 
råder och vilken strategi som företaget valt att gå på för att det ska löna sig.17 

3.5   Ett nytt tankesätt krävs. 
När naturen sätter en gräns måste ekonomiska resurser sättas in för att betala för de senaste 
decenniernas överkonsumtion. Ekonomisk förnyelse lägger grund för vårt välstånd. Den 
förnyelse som miljön kräver är ett nytt tankesätt. Vi måste lägga större vikt vid kvalitativ 
tillväxt samtidigt som vi skapar nya marknader och möjligheter. Vi lever idag i en tid med 
överskott på arbete, men ett underskott av miljö. Genom att skapa ett symbios mellan 
högteknologi och uthållighet kan det svenska välfärdssamhället finna en ny vision för sin 
utveckling. För företagen krävs det att gå från insikt till handling. Det behövs företag som tar 
nya grepp och formulerar nya visioner. Detta för att övertyga skeptikerna att miljöarbetet inte 
längre kan ses som ett bakåtsträvande eller "flummarnas" domäner. Miljöproblematiken 
kommer att vara 2000-talets starkaste drivkraft globalt sett. Av vårt politiska system krävs 
också en ny strategi. Istället för att organisera motsatsförhållanden mellan lagstiftare och 
näringslivet inom miljöområdet behövs det en insikt att näringslivet har tagit utmaningen till 
sig och problemen ägs gemensamt  och att det krävs en nationell gemensam strategi för att 
lösa problemen. Det räcker inte med en internationell eller nationell rambetingelse. Regional 
och lokal förankring i miljömedvetandet är lika viktig som den globala.18 
 
 

 
 

                                                 
14 Dobers P och Wolff R ( 1997) sid 29 
15 Ibid sid 35 
16 Reinhardt Forest L (1999) passim 
17 Ibid,  passim 
18 Dobers P och Wolff R ( 1997) sid 209-210 
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4. Miljödriven näringslivsverksamhet 
 

Här följer en kort beskrivning av de olika termer som finns i denna rapport av vad som 
definierar den miljödrivna näringslivsverksamheten. 

 

4.1   Definitioner 
Renodlade miljöteknikföretag arbetar med att tillhandahålla tjänster och utrustning vad gäller 
bland annat reningsteknik, återvinning, hantering av avfall, emissionsmätningar och 
energiteknik. Verksamheten bygger direkt på miljöskydd och miljöåtgärder.19 
 
Miljöeffektiva varor och tjänster inkluderar teknik, system och metoder som minskar risken 
för att negativ miljöpåverkan uppstår, till exempel minimerad resursförbrukning, minskat 
avfall, ökad användning av miljöanpassade ämnen och material i processer samt produkter 
med miljöförbättrande egenskaper. Varor och tjänster med inriktning på energieffektivisering 
och energihushållning inkluderas också i begreppet.20 
 
Miljöanpassad teknik inkluderar teknik, tjänster och metoder som minskar risken för att 
negativ miljöpåverkan uppstår (minimerad resurs- och energiförbrukning, minskat avfall, 
ökad användning av miljöanpassade ämnen och material i processer samt produkter som har 
miljöförbättrande egenskaper).21 
 
Miljödrivna företag kan arbeta med annan verksamhet än de renodlade miljöteknikföretagen 
men har miljöfrågor som en viktig drivkraft i sin process- och produktutveckling samt 
marknadsföring, det vill säga en miljödriven affärsutveckling (där miljöanpassning drivs av 
bland annat ekonomisk hänsyn).22 
 
Ett miljödrivet företag kan alltså arbeta internt med miljöfrågor men samtidigt ha en vara eller 
tjänst som inte är miljöanpassad. Samtidigt som ett miljöteknikföretag kan ha en produkt som 
främjar för en hållbar utveckling men inte arbetar internt med miljöfrågor. 
 
NUTEK menar att konkret definiera parametrar för huruvida ett företag kan klassas som 
miljödrivet eller inte är en svår uppgift. Inom vissa produktgrupper finns olika former av 
miljömärkning att relatera till. I andra sektorer eller branscher kanske en annan sorts klassning 
måste tillämpas.23 

4.2   ISO och EMAS 
I mitten av 80-talet började företag i USA utveckla hjälpmedel för att identifiera 
miljörelaterade lagkrav för att undvika ekonomiska risker. Det var främst banker och 
försäkringsbolag som började använda olika typer av miljörevisioner. Samtidigt började flera 
företag i Europa att ändra sin syn på miljöfrågor. De började att arbeta mer proaktivt och såg 
på miljöfrågorna som affärsmöjligheter snarare än som belastning. På flera internationella 
nivåer började man utveckla verktyg för miljörevision, riskhantering och dylikt. EU:s 
miljöministrar antog 1993 förordningen EMAS (Eco Management and Audit Scheme) för 
miljöstyrning och miljörevision som syftar på att effektivisera och ständigt förbättra 
                                                 
19 Nationellt centrum för miljödriven näringslivsutveckling och miljöteknikexport, NUTEK (2003) sid 8 
20 Nationell kraftsamling för miljödriven näringslivsutveckling - ett förslag till strategi. NUTEK (2003) sid 5 
21 Nationellt centrum för miljödriven näringslivsutveckling och miljöteknikexport, NUTEK (2003) sid 7 
22 Ibid sid 8 
23 Ibid sid 7 
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miljöarbetet på industrianläggningar.  EMAS kan ses som en politisk viljeyttring som hör 
samman med EU:s femte åtgärdsprogram för miljön, med en strävan efter en hållbar 
utveckling. ISO 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem. Den har, liksom 
EMAS, inga absoluta krav på miljöarbete. Företagen sätter själva upp mål att eftersträva och 
att ständigt förbättra dessa.24 
 
De vanligaste verktygen företagen använder sig av i sitt arbete med miljöfrågor är ISO 14001 
och EMAS, dock finns det en del problem med dessa miljöledningssystem. NUTEK menar att 
ISO 14001 är utvecklat av stora företag för stora företag, och även EMAS är utvecklat för 
förhållanden som råder i stora organisationer. Kritik har också framförts mot att de större 
företagen kräver att de mindre företagen ska följa deras exempel. ISO 14001 och EMAS är 
dåligt anpassade för mindre företag vilket har lett till att det idag är många mindre företag 
som arbetar enligt miljöledningssystemens systematik men väljer att inte certifiera eller 
registrera sig.25  
 
NUTEK menar också att floran av miljödiplomeringar måste rensas. Idag finns det ur en 
marknadssynvinkel alldeles för många olika typer av miljödiplomeringar. Resultatet blir att 
det är svårt för kunderna att veta om en viss diplomering innebär i form av miljöprestanda, 
vilket minskar värdet av diplomeringen för företaget. Samtidigt riskerar tilltron till 
miljödiplomeringar som verktyg för företagens miljöarbete att undergrävas.26  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Ammenberg J (2002) sid 59-61 
25 Miljöarbete i småföretag - en ren vinst? NUTEK (2003) sid 61 
26 Ibid sid 82 
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5. Metod - enkätundersökning 
 

Då detta är en grundläggande kartläggning för att ta reda på hur förutsättningarna ser ut för 
miljöteknikexport i Norrköping, samt att undersöka hur de utvalda företagen arbetar internt 
med miljöfrågor användes en postenkätundersökning. Enkäten tar även frågor hur 
företagsklimatet ser ut och vilka faktorer som kan påverka företagen. Dock var 
svarsfrekvensen på avsnittet om miljöteknikexport mycket låg och en enkätundersökning var 
inte det bästa alternativet för dessa frågor. Möjligtvis kan detta bero på att begreppet 
miljöteknik är så pass nytt att flertalet av de tillfrågade företagen inte förstod innebörden av 
frågorna. En djupintervju med ett antal utvalda företaget hade förmodligen kunnat ge en 
annan bild av förutsättningarna för miljöteknikexport i Norrköping på ett sätt som en 
enkätundersökning inte kunde ge. 

5.1   Enkätens uppbyggnad 
För denna rapport användes en postenkät-undersökning då syftet var att göra en 
grundläggande kartläggning av miljöteknikexport och den miljödrivna närings-
livsverksamheten i Norrköpings kommun. Enkäten var förtryckt med rutor där respondenten 
själv fyller i svaren. Den är i hög grad standardiserad men det finns ett visst utrymme för 
respondenten att fylla i ett annat svarsalternativ än det förtryckta.  
 
Hela enkäten finns redovisad i bilaga 2, sidan 39. 
 
Nackdelarna med en postenkät är bland annat att svarsfrekvensen kan bli låg, den kan ligga på 
mellan allt från 30 procent till 80 procent27. Det kan ta långt tid att få in svaren. Man har 
ingen kontroll över intervjusituationen och små möjligheter att förklara oklarheter eller följa 
upp med frågor. Fördelarna är att kostnaderna blir låga, respondenten blir inte påverkad av en 
intervjueffekt och kan svara när han eller hon har tid.28 Då detta var en grundläggande 
undersökning ansågs fördelarna vara övervägande mot nackdelarna att använda denna metod. 
 
Det hör inte till ovanligheterna att respondenten har förlagt eller slängt enkäten. I en del fall 
kan både en tredje och en fjärde påminnelse behövas.29 En påminnelse gjordes även i denna 
enkätundersökning i form av telefonpåminnelse. 

5.2   Frågeteknik 
Enkäten började med några kolumner för bakgrundsfakta om företagen, såsom namn, antal 
anställda, kontaktperson, omsättning, om företaget ingår i en koncern eller har filialer, om de 
har en egen teknik- eller produktutveckling samt om de har export eller import. 
 
Enkäten är uppdelad i mindre sektioner (block) för att underlätta för både analys av datan men 
också för att underlätta för respondenten. Frågorna är standardiserade, det vill säga att alla 
företag fick samma typ av frågor. Svarsalternativen var i huvudsak strukturerade men det 
fanns ett visst utrymme för respondenten att lägga till svarsalternativ. Frågorna var ställda 
som så kallade slutna frågor där svarsalternativen var fastställda med undantag för ett visst 
tilläggsutrymme. Antal svarsalternativ varierade beroende på vilken fråga som ställdes. Till 
en fråga fanns en följefråga.30 

                                                 
27 Christensen L, Andersson N m.fl. (1998) sid 118 
28 Ibid sid 111-115 
29 Ibid sid 116 
30 Ibid sid 119-121 
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5.3   Enkätens inledning 
Enkätens frågor i block ett och två är uppbyggda utifrån undersökningar som NUTEK i 
samarbete med Vinnova genomfört om miljödriven näringslivsverksamhet och 
miljöteknikexport. Frågorna i block tre är ställda utifrån olika påverkande faktorer som 
Näringslivskontoret tagit fram.  
 
Enkäten är uppbyggd i tre block. Den inleds med generella uppgifter där bland annat antalet 
anställda är en punkt. Detta för att kunna indela datan i små- (1-9 anställda), mellan- (10-49 
anställda) och stora företag (fler än 50 anställda). Det finns även med där företaget skall fylla i 
om det ingår i en koncern eller har filialer, i Sverige eller utomlands. Detta för att se om det 
skiljer sig i miljöarbetet i de större företagen då kan ha en ledning som sitter i ett annat land. I 
de generella uppgifterna tas även upp om företaget har egen produkt eller teknik utveckling, 
samt ifall de redan har en import eller export av varor och tjänster.  

5.4  Block 1 
Enkätens första block har sex frågor. Syftet med dessa frågor är att kartlägga hur det egna  
miljöarbetet ser ut, om det finns något. Om man använder sig av någon form av verktyg i sitt 
miljöarbete. Första frågan undersöker om företaget har en ISO 14001 eller EMAS certifiering, 
miljödiplom eller annan form av miljöarbete inom företaget. Här tas även upp vad företagen 
tycker är en drivkraft för sitt miljöarbete och vilka eventuella hinder som finns för det. Även 
vad företagaren har för motivering till att fortsätta med sitt miljöarbete och om han eller hon 
har ett behov av ett samarbete för att stärka miljöarbetet. Frågorna här är i huvudsak 
uppbyggda från NUTEK:s rapport om Miljöarbete i småföretag. Tilläggsfrågor finns om 
företagen arbetar i nätverk och om de har ett intresse att utöka eller inleda ett samarbete med 
kommunen, universitetet eller andra företag. Detta för att undersöka om ett samarbete med 
nämnda instanser kan påbörjas. 

5.5   Block 2 
Under block två i enkäten finns det sex frågor, samt en uppföljningsfråga, som handlar om 
miljöteknikexport. De två första frågorna i block två i enkäten är en mer generell kartläggning 
om företagen har en vara eller tjänst som faller inom ramen för miljöteknik, och om den varan 
eller tjänsten i så fall går på export. Den tredje frågan är en uppföljning av den andra om man 
svarat att varan eller tjänsten inte går på export. Här kartläggs vilka eventuella hinder som 
finns. Här tas även frågor som eventuella hinder eller brister som finns, både hos företagaren 
och hos myndigheter, samt hur en miljöteknikexportsatsning skulle kunna påverka 
företagarens möjligheter. Frågornas i detta block är i hudsak uppbyggda från NUTEK:s 
rapport Nationellt centrum för miljödriven näringslivsutveckling och miljöteknikexport. Även 
här finns det tilläggsfrågor utöver dem från rapporten som handlar om ett eventuellt 
samarbete med kommun, universitetet och/eller andra företag. 

5.6   Block 3 
Under block tre i enkäten är frågorna utformade av hur företagen i Norrköpings kommun kan 
uppleva att företagsklimatet kan påverkas av olika faktorer. En arbetsgrupp inom kommunen 
gjorde en trendanalys genom att använda sig av SWOT-analys för att ta fram de trender som 
kan påverka företagsklimatet i Norrköping. Detta för att kunna förutse framtida händelser och 
situationer genom att kartlägga framtida/befintliga styrkor, svagheter, möjligheter och hot.31 
Det är utifrån denna trendanalys som frågorna i block tre är uppbyggda. 

                                                 
31 Tillväxt 2006, Norrköpings kommun (2003) passim 



 16

5.7   Introduktionsbrev. 
Till enkäten sändes ett introduktionsbrev med som förklarade vem som genomförde enkäten 
och vad som var syftet med undersökningen, vilka som var delaktiga i slutresultatet. Hur 
enkäten var uppbyggd (i tre block), instruktioner för hur den skulle fyllas i, sista datumet för 
inlämnade samt information att all data skulle behandlas konfidentiellt. Det fanns även med 
en inbjudan till Norrköpings kommuns planerade miljödag. Ett svarskuvert fanns tillika med. 
Samt att telefonnummer för eventuella frågor till den som genomförde undersökningen.32 
Introduktionsbrevet finns redovisat i bilaga 1, sid 38. 
 

5.8   Urval av företag 
Urvalet av vilka företag som medverkade i enkäten gjordes utifrån de branscher som kan gå 
under benämningen miljöteknikföretag såsom tjänster (konsulter, återvinning, transporter, 
byggföretag och teknik), och varor (tillverkning, försäljning, biobränslen, emballage och 
teknik). Urvalet redovisades också i introduktionsbrevet för företagaren varför just deras 
företag var ett av de tillfrågade företagen. 
 
Exempel på företag kan vara bioteknik såsom livsmedel, tillverkning - effektivare 
produktframtagning, intelligenta och funktionella förpackningar. Material såsom lätta material 
och lättviktskonstruktioner, samt gröna material från förnyelsebara råvaror.33  
 
Det finns klara skillnader i hur omfattande miljöarbete är mellan småföretag i olika branscher. 
Det är vanligare att tillverkande småföretag arbetar aktivt med miljömål än att handelsföretag 
och tjänsteföretag gör det. Det minst omfattande miljöarbetet verkar finnas i företag som 
arbetar med finans- och företagstjänster, vilket kan förklaras av en låg direkt miljöpåverkan. 
En statistisk analys visar att särskilt bygg- och transportbranschen i högre grad än andra 
branscher arbetar med miljömål.34 

5.9   Svarsfrekvensen 
Det är ett antal faktorer som påverkar svarsfrekvensen av en postenkät. Det största faktorn är 
ämnet av undersökningen, hur intressant det är och hur engagerad respondenten är, om det går 
att få honom eller henne nyfiken på frågorna. Utformningen av frågorna bör inte vara allt för 
långa eller många. I denna undersökning var det 16 frågor. Dessutom bör enkäten utformas så 
den blir "luftig" och lättöverskådlig.35 Men svarsfrekvensen är också beroende på om alla 
frågor i enkäten har besvarats.36 Även tidpunkten på året då enkäten skickas ut kan påverka 
svarsfrekvensen, samt att den inte bör ta mer än 30 minuter att besvara.37 I enkäten var 
svarstiden satt till ungefär 15 minuter. Svarsfrekvensen vid slutdatumet för inlämnandet var 
för denna undersökning 17,5 procent, men steg till 36 procent efter påminnelse per telefon. 
Enkätundersökningen gick ut till 120 företag i Norrköpings kommun. 

5.10   Bortfallsanalys 
Om svarsfrekvensen blir under 70 procent kan det vara statistiskt svårt att bearbeta datan.38 
Av 120 företag svarade 43 företag på enkäten vilket motsvarar ett bortfall på 64 procent. 
Därav går inte materialet att säkerställas statistiskt, utan går endast att användas vägledande. 
                                                 
32 Christensen L, Andersson N m.fl. (1998) sid 116-117 
33 Nationell innovations- och forskningsstrategi för området miljödriven teknikutv. VINNOVA (2003) sid 15 
34 Miljöarbete i småföretag - en ren vinst? NUTEK (2002) sid 5 
35 Christensen L, Andersson N m.fl. (1998) sid 117 
36 Ejvegård R (1996) sid 51 
37 Carlsson B (1997) sid 75 
38 Ejvegård R (1996) sid 51 
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Under rundringningen för påminnelse uppgav några företag att de inte ansåg att 
undersökningen var intressant för deras verksamhet och därav slängt enkäten. Några uppgav 
att de inte hade någon form av miljöarbete inom företaget och därav inte fann enkäten 
intressant men uppgav i nästa andetag att de källsorterade och hade satt in lågenergi lampor. 
Att detta var en form av internt miljöarbete insåg de inte själva. Kanske begreppet miljödriven 
näringslivsverksamhet var främmande och de inte insåg vad det innebar. Samtidigt var 
frågorna ställda på ett enkelt sätt för att inte påverka respondenten i allt för hög grad. Den 
tredje orsaken till svarsbortfallet var att det stora flertalet av de tillfrågade inte hade öppnat 
brevet utan "lagt det på hög" till ett senare tillfälle. Några uppgav att det var en hektiskt 
period på året. Speciellt de mindre företagen ansåg att "alla dessa enkäter som trillar in tar för 
lång tid". 
 
I det första blocket som handlade om det interna miljöarbetet hade samtliga av de tillfrågade 
företagen svarat. Även om svarsfrekvensen var låg kan ändå resultatet ge en viss vägledning. 
Under det andra blocket var det interna svarsfrekvensen mycket låg. Resultatet här kan inte 
ses som vägledande. Detta block handlade om miljöteknikexport. Förmodligen förstod inte 
respondenterna innebörden av vad miljöteknik är, detta är ett ganska nytt begrepp. Kanske de 
inte förstod att deras vara eller tjänst föll inom ramen för det som kallas miljöteknik. Eller 
kanske de såg endast till ordet export och inte tyckte det var något som berörde dem. Om det 
var okunskap eller ointresse som skapade detta stora interna bortfall går inte att utläsa av 
svarsfrekvensen. Frågorna kan också varit ställda på ett sätt som respondenten inte förstod 
innebörden av dem. För dessa frågor hade förmodligen en djupintervju kunnat ge ett bättre 
resultat för vilka förutsättningar som finns för denna marknad i Norrköpings kommun. Det 
tredje och sista blocket som handlade om företagsklimatet i Norrköping och på vad som 
skulle kunna påverka respondenten och hans företag hade lika hög svarsfrekvens som det 
första blocket. Det var också under detta block de flesta respondenter valt att kryssa i fler 
alternativ.  
 
Förmodligen skulle svarsfrekvensen bli högre om fler påminnelser kunnat genomföras över 
en längre tid. Några respondenter som "tappat bort" enkäten bad om att få en ny, vilket det 
inte fanns en möjlighet att göra. Trots att svarsfrekvensen var så låg har ändå materialet 
redovisats i procentform. Det man bör tänka på att resultatet inte går att statistiskt säkerställa 
och att resultatet inte ger en rättvis bild av näringslivet i Norrköping utan endast går att se 
som vägledande för vidare undersökningar. 

5.11   Svarsskala 
Då detta var en grundläggande undersökning användes en så kallad enkel skala för slutna 
frågor. Det vill säga att respondenten fyllde i de svarsalternativ som passade honom eller 
henne utan att behöva ta ställning till flera påståenden. Ingen gradering av svarsalternativen 
gjordes såsom i en intervall eller kvotskala.39 

5.12  Svarande företag 
På enkäten valde 43 företag att svara, detta motsvarar en svarsfrekvens på 36 procent. De små 
företagen (färre än nio anställda) utgör 56 procent, de mellanstora företagen (mellan 10-49 
anställda) utgör 30 procent och de stora företagen (fler än 50 anställda) utgör 14 procent. 

5.13   Sammanställning av resultatet. 
Sammanställningen av resultatet gjordes i procentform. Företagen delades in i små företag, 
färre än nio anställda, mellanstora företag med 10-49 anställda samt stora företag med fler än 
                                                 
39 Christensen L, Andersson N m.fl. (1998) sid 125 
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50 anställda. Enligt EU-standard brukar företag med färre än 250 anställda kallas små- & 
medelstora företag. Det vanligaste benämningen är 0-9 anställda kallas microföretag, 10-49 
anställda, egentliga småföretag och över 49 anställda mellanstora företag. I denna rapport är 
dock företagen indelade i mindre undergrupper för att lättare kunna jämföra resultaten. 
Företagens indelning finns redovisad i kapitel 6, sidan 19. 

5.14   Analys av resultatet. 
Analysen av resultatet har gjorts utifrån de undersökningar som NUTEK genomfört och 
därefter jämförts. NUTEK genomförde en under år 2002 en rikstäckande undersökning om 
det interna miljöarbetet i småföretag. Enkäten gick ut till ungefär 20 tusen företag och 14 
tusen svarade, dessa resultat jämförs i denna undersökning.40 Resultaten från rapportens 
miljöteknikexportfrågor har ingen dataanalys att jämföra med. Däremot har NUTEK kartlagt 
vilka hinder och möjligheter som finns på miljöteknikexportmarknaden och detta har jämförts 
i denna rapport. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
40 Miljöarbete i småföretag - en ren vinst? NUTEK (2003) sid 17 
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6. Diskussion och slutsats. 
 

6   Diskussion och resultat. 
I detta kapitel följer diskussion och resultatet av enkätens svarsdata. Av 120 tillfrågade företag 
valde 43 stycken att svara på enkäten, det motsvara en svarsfrekvens på 36 procent. Av dessa 
(se tabell 1) var 56 procent småföretag (0-9 anställda), 30 procent mellanstora företag (10-49 
anställda) och 14 procent stora företag (fler än 50 anställda). Av de små företagen ingick 29 
procent i en koncern, 46 procent av de mellanstora företagen och 60 procent av de stora 
företagen (se tabell 1.2.1, sid 21) 
 
Tabell 1. Svarande företag 
Små företag Mellanstora företag Stora företag Samtliga företag 
56 %   (24 st) 30 %   (13 st) 14 %   (6 st) 36 %  (43 st) 
 

6.1.1   Det egna miljöarbetet i företagen. 
Kartläggning från NUTEK visar främst små (9 procent41) och mellanstora (27 procent42) 
företag använder sig av miljöledningssystemet ISO 14001, därefter miljömärkning och sedan 
miljödiplomering. Endast ett fåtal använder sig av EMAS. Nästan var tredje småföretag (31 
procent) arbetar aktivt med att sätta upp och nå miljömål för verksamheten enligt NUTEK.43 
Småföretagen utgör 99 procent av samtliga företag i Sverige och fyra av tio anställda i den 
privata sektorn arbetar i ett småföretag. Sammantaget för denna sektor är mycket betydelsefull 
för Sveriges ekonomi samtidigt som man kan anta att den har en påtaglig påverkan på 
miljön.44 
 
Tabell 1.1. De verktyg som företagen använder sig av i sitt miljöarbete. 
 Små företag Mellan företag Stora företag  Samtliga företag  
Miljöledningssystem 38 % (10 st) 27 %  (4 st) 60 %  (3 st) 37 %  ( 17 st) 
Miljödiplomering 8 %  (2 st) - - 4 %  (2 st) 
Miljömärkning - 7 %  (1 st) - 2 %  (1 st) 
Har ett miljöarbete, men använder 
inga speciella verktyg. 

38 %  (10 st) 53 %  (8 st) 40 %  (2 st) 43 %  (20 st) 

Något annat som ej nämns ovan. - - - - 
Inget miljöarbete alls. 15 %  (4 st) 13 %  (2 st) - 13 %  (6 st) 
 
Undersökningen av Norrköpings näringsliv (se tabell 1.1) visar att av de små företagen hade 
38 procent ett miljöledningssystem och då främst ISO 14001. Endast 8 procent hade 
miljödiplomering och ingen hade någon form av miljömärkning. 15 procent av de tillfrågade 
företagen hade inget miljöarbete alls i företaget, emedan 38 procent uppgav att de hade ett 
miljöarbete men använde sig inte av något särskilt verktyg för detta. Detta visar att de små 
företagen i Norrköpings kommun ligger över riksgenomsnittet för användning av 
miljöledningssystem. 
 
Av de mellanstora företagen uppgav så många som 53 procent (se tabell 1.1) att de hade ett 
miljöarbete men inte använde sig av något särskilt verktyg. 27 procent uppgav att de hade 

                                                 
41 Miljöarbete i småföretag - en ren vinst? NUTEK (2003) sid 34 
42 Ibid sid 34 
43 Ibid sid 5-6 
44 Ibid sid 24 
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någon form av miljöledningssystem, emedan miljödiplomering inte förekom hos något 
företag. 13 procent uppgav att de inte hade någon form av miljöarbete inom företaget. 
 
Av de stora företagen med fler än 50 anställda uppgav 60 procent att de använde sig av ett 
miljöledningssystem, och resterande 40 procenten uppgav att de hade ett miljöarbete men inte 
använde sig av något särskilt verktyg. 
 
Sett till hur samtliga svarat i enkäten så har 37 procent uppgivit (se tabell 1.1)att de har ett 
miljöledningssystem, emedan lika många har uppgivit att de har ett miljöarbete men inte har 
några särskilda verktyg för detta. 13 procent har uppgivit att de inte bedriver någon form av 
miljöarbete inom företaget. Däremot tycks inte varken miljömärkning eller miljödiplomering 
var något som företagarna verkar eftersträva. Om det kan bero att det finns för många olika 
märkningar och diplomeringar kan vara osagt. En möjlig orsak kan vara att företagarna inte 
vet hur de ska marknadsföra en vara eller tjänst med dessa eller att efterfrågan inte är 
tillräckligt stark. Kanske det som NUTEK menar är att floran av dessa märkningar är för 
många och ställer till mer besvär för kunden och företaget att det inte är lönt att använda sig 
av dem. Klart positivt är att så pass många företagare, både bland dom små som bland de 
stora, använder sig av någon form av miljöledningssystem eller aktivt arbetar med 
miljöfrågorna inom företaget. 
 
Att så pass många företag ändå ser miljöfrågorna som en utmaning och har en vilja att arbeta 
med detta bör ses som att företagen har en vilja att bidraga till en hållbar utveckling, att de 
inser att det inte finns "några snabba genvägar" utan att det krävs att man lägger om kursen 
inom företaget.45 Dock framkommer det inte om företagen har registrera sitt arbete med 
miljöledningssystem eller om de endast arbetar efter de normer som ett miljöledningssystem 
har. Om ISO eller EMAS certifieringar passar de mindre företagen framkommer inte i 
undersökningen. 

6.1.2   Drivkraften med miljöarbetet. 
NUTEKs undersökning visade att de viktigaste drivkrafterna för miljöarbete i småföretag var; 
det egna engagemanget, konsumentkrav, minskad resursåtgång, konkurrensskäl, tvingande 
lagstiftning, krav på underleverantörer samt framtida lagstiftning.46 Tidigare har lagkrav varit 
en viktig drivkraft för miljöarbete i företagen, nu förtiden fungerar inte lagstiftningen som 
pådrivande för näringslivets miljöarbete, utan ska snarare ses som en garanti för en lägsta 
nivå. Dock har fortfarande branschtillhörighet och företagsstorlek betydelse vilken drivkraft 
som väger tyngst. Ekonomiska styrmedel kan ses som ett alternativ eller komplement till 
lagkrav. Ofta är skatter och avgifter mer kostnadseffektiva sätt att åtgärda miljöproblem än 
lagstiftning. Trots att Sverige infört många miljöskatter och miljöavgifter är dessa endast en 
liten del av det totala skatteintäkterna. En annan drivkraft är kundkraven, som kan vara en 
anledning till att ett företag arbetar mer aktiv med miljöarbetet. Kundkraven kan komma från 
flera kedjor, allt från olika leverantörer till köpare. Att då ha en miljöcertifiering fungerar 
ungefär som ett "körkort" och det ger då även vissa konkurrensfördelar. Image eller 
varumärkesvård ses också som en viktig drivkraft för ett framtida kundkrav. Ett företags 
image blir allt viktigare på marknaden. Det tar tid och kostar pengar för ett företag att bli av 
med stämpeln som kan bli om man orsakat ett miljöproblem om man väl fått den. Ett aktivt 
miljöarbete kan istället ge en positiv uppmärksamhet , vilket i sin tur kan leda till att stärka 
varumärket.47 
                                                 
45 Dobers P och Wolff R (1997) passim 
46 Miljöarbete i småföretag - en ren vinst? NUTEK (2003) sid 5 
47 Ibid sid 46-48 
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Tabell 1.2. Vad är drivkraften/drivkrafterna för miljöarbetet inom företaget? 
 Små företag Mellan företag Stora företag  Samtliga företag  
Kundkrav 22 %  (17 st) 26 %  (11 st) 25 %  (5 st) 24 %  (33 st) 
Lagkrav (nuvarande) 19 %  (15 st) 17 %  (7 st) 20 %  (4 st) 19 %  (26 st) 
Framtida lagkrav 10 % (8 st) 7 %  (3 st) 10 %  (2 st) 9 %  (13 st) 
Image (varumärkesvård) 12 % (9 st) 14 %  (6 st) 10 %  (2 st) 12 %  (17 st) 
Kostnadsskäl 4 % (3 st) 10 %  (4 st) 5 %  (1 st) 4 %  (7st) 
Koncernkrav 5 % (4 st) 5 %  (2 st) 15 %  (3 st) 7 %  (9 st) 
Eget engagemang 22 %  (17 st) 17 %  (7 st) 15 %  (3 st) 20 %  (27 st) 
Ekonomiska styrmedel 4 % (3 st) 5 %  (2 st) - 4 %  (5 st) 
Har ingen drivkraft 1 %  (1 st) - - <1 %  (1 st) 
Annat - - - - 
 
Samtliga av företagen i enkäten (se tabell 1.2)uppgav att den viktigaste drivkraften för 
miljöarbetet inom företaget var kundkraven. Som nästa drivkraft kom lagkraven med 19 
procent, lika många ansåg att det egna engagemanget var viktigt. De mellanstora företagen 
ansåg dock att lagkraven, egna engagemanget samt image (varumärkesvård) var lika viktiga. 
Att företagen i Norrköping ser lagkraven som en så pass viktig drivkraften för miljöarbetet 
jämfört med NUTEKs riksgenomsnitt kan kanske ses som ett litet bakslag. Det som kan ses 
som positivt är att trots att totalt 37 procent av de tillfrågade företagen ingick i en koncern (se 
tabell 1.2.1) så var det bara 7 procent som uppgav att miljöarbetet var ett koncernkrav och att 
det egna arbetet var drivkraft var 20 procent. Positivt kan också vara att de ekonomiska 
styrmedlen inte är en drivkraft för miljöarbetet utan mer som ett komplement. Om detta 
innebär att företagen har en vara eller tjänst som inte omfattas av dessa styrmedel eller inte 
framgår inte av undersökningen. 
 
Tabell 1.2.1. Ingår företaget i en koncern? 
 Små företag Mellan företag Stora företag Samtliga företag 
Ja 25%  (6 st) 46 %  (6 st) 66 %  (4 st) 37 %  (16 st) 
 
Mer förvånande är att företagen inte har uppgivit att en drivkraft är kostnadsskäl. Totalt sett 
för samtliga tillfrågade företag uppgav endast 4 procent att det var en drivkraft (se tabell 1.2). 
Kanske lever den "gamla myten" kvar att det kostar mer pengar att arbeta med miljöfrågor än 
att man ser att man kan spara pengar samtidigt som man belastar miljön mindre. Att kunna 
minska till exempel driftskostnaderna samtidigt som miljön belastas mindre borde vara en 
starkt morot för företagen att arbeta mer med miljöfrågor. Men kanske är det så att arbetet 
med miljöfrågor behandlas som en separat del i företagsarbetet istället för att intrigeras som 
en del i helheten och då blir det svårare att se det som en kostnadsbesparing. Eller kanske 
investeringar i miljöarbetet ger utdelning först på lång sikt att man anser att det inte är värt det 
just nu. Positivt är att färre än en procent uppgivit att de saknar en drivkraft för att arbeta med 
miljöfrågor. 
 
Det man också ska komma ihåg här är att varken ISO eller EMAS har några absoluta 
miljökrav och då inte heller är den "bästa barometern" för att mäta en eventuell hållbar 
utveckling. Att framkomsten av dessa miljöledningssystem i första hand var av ekonomisk 
grund men som senare har utvecklats.48 

6.1.3   Hinder för miljöarbete. 
Ett av hindren som NUTEK tar upp är bland annat höga kostnader för miljöledningssystem. 
Ett litet företag kan få betala (en generell siffra då kostnaden skiljer sig mellan olika 

                                                 
48 Ammenberg J (2002) passim 
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branscher) från 120 tusen kronor och uppåt för ISO 14001-certifiering, och då tillkommer 
företagets egna interna arbete på i genomsnitt 300 timmar. Kostnaderna blir allt för höga för 
småföretag som måste avsätta en större del av årsinkomsten och årsarbetstimmarna.49  
 
Ett annat hinder kan vara att marknaden inte efterfrågar miljöanpassade produkter eller att 
företaget inte vet hur de ska marknadsföra sina produkter. Att det dessutom finns en hel flora 
med olika miljödiplomeringar underlättar inte för kunden eller företagaren.  Även brist på 
kunskap på hur man arbetar med miljöfrågor ses som ett hinder, speciellt hos mindre företag 
är detta en brist.50  
 
Motivationsbrist är också ett hinder för miljöarbete. Många små företagare känner inte att de 
bidrar i någon större grad till de lokala, regional och globala miljöproblemen och då är det 
svårt att motiveras till ett eget miljöarbete. Ett annat skäl till bristande miljöarbete kan också 
vara en dålig offentlig uppbackning. Små företag har ett större behov än stora företag att få 
hjälp av samhället för att komma igång med ett aktivt miljöarbete, ofta på grund av att man 
saknar en egen specialkompetens och inte heller har råd att anställa någon. Samtidigt kan det 
vara väldigt krångligt att söka bidrag, och för många inte värt besväret. För större företag kan 
ett hinder vara ett dåligt stöd från ledningen, många chefer kan vara mer inriktade på 
underhåll och förvaltning i sitt arbete framför ett miljöarbete.51 
 
Tabell 1.3. Vad är hindret/hindren för miljöarbete inom företagen? 
 Små företag Mellan företag  Stora företag  Samtliga företag   
Höga kostnader 9 %  (3 st) 15 %  (3 st) 22 %  (2 st) 13 %  (8 st) 
Dåligt anpassade verktyg 3 %  (1 st) 5 %  (1 st) - 3 %  (2 st) 
Dålig efterfrågan på miljöprodukter 3 %  (1 st) 5 %  (1 st) - 3 %  (2 st) 
Marknadsföringsproblem - - - - 
Tids- och resursbrist 15 %  (5 st) 40 %  (8 st) - 22 %  (13 st) 
Motivationsbrist 3 %  (1 st) - 22 %  (2 st) 5 %  (3 st) 
Ledningens bristande engagemang - - - - 
Bristfälliga/svaga offentliga 
uppbackningar 

12 %  (4 st) - - 7 %  (4 st) 

Kunskapsbrist 6 %  (2 st) 15 %  (3 st) 22 %  (2 st) 10 %   (7 st) 
Finns inga hinder 48 %  (16 st) 20 %  (4 st) 33 %  (3 st) 37 %  (23 st) 
Annat - - - - 
 
I undersökningen av samtliga av Norrköpings företag uppgav så många som 37 procent att det 
inte fanns några hinder för sitt miljöarbete (se tabell 1.3). Hos de små företagen var siffran 48 
procent. Det som var förvånande är att 22 procent av de stora företagen ansåg höga kostnader 
var ett hinder, emedan hos de små företagen ansåg endast 9 procent att detta var ett hinder. 
Däremot ansåg 40 procent hos de mellanstora företagen att tid- och resursbrist  var ett hinder, 
emedan inga av de stora företagen hade detta hinder. Mer förvånande är att av de stora 
företagen ansåg 22 procent att motivationsbrist var ett hinder i miljöarbetet. Motivationsbrist 
fanns varken hos de små  eller mellanstora företagen. Detta resultat måste ses som ett gott 
framsteg då det som tidigare nämnts att företag med färre än nio anställda utgör 99 procent av 
alla företag i Sverige och alltså har en mer betydande påverkan på miljön än de kanske själva 
anser att de har. Och motivationsbrist har angivits som en påverkande faktor för 
miljöbelastningen.  
 

                                                 
49 Miljöarbete i småföretag - en ren vinst? NUTEK (2003) sid 36 
50 Ibid sid 58 
51 Ibid sid 57-61 
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Ingen av de tillfrågade företagen ansåg att marknadsföringsproblem kunde vara ett hinder. 
Kanske detta på grund av att nästan inget företag använde sig av de miljömärkningar eller 
miljödiplomeringar som finns. Ingen uppgav heller att bristande engagemang från 
företagsledningen som ett hinder för miljöarbetet. Det som de mindre företagen uppgav var att 
12 procent (se tabell 1.3) ansåg att bristfälliga eller svaga offentliga uppbackningar var ett 
hinder för sitt miljöarbete. Kanske för att mindre företag inte har råd att anställa en person 
som arbetar med uteslutande med miljöarbete och har ett större behov att få hjälp från till 
exempel kommunen. Men endast 6 procent av de små företagen ansåg att kunskapsbrist var 
ett hinder. 
 
Att endast 10 procent ansåg att kunskapsbrist var ett hinder för miljöarbetet får ses som ett bra 
betyg då just detta brukar anses som ett hinder att utveckla det interna miljöarbetet och att 
företagen brukar känna en osäkerhet hur de ska inhämta kunskap om miljöfrågor.52 Och att så 
få ansåg att de befintliga verktyg som finns för miljöarbete skulle vara dåligt anpassade 
stämmer inte för vad NUTEK kom fram till. 

6.1.4   Varför fortsätta med miljöarbetet? 
I det interna arbetet kan det finnas organisatoriska fördelar med ett miljöarbete, såsom att det 
blir lättare att ha kontroll på myndigheters krav och liknade, man kan få bättre rutiner på 
företaget. Ett miljöarbete kan också öka personalens engagemang och ge en större känsla av 
delaktighet. Även den ekonomiska delen kan ge besparingar såsom minskade kostnader för 
energi, avfallshantering, transporter och råvaror. Detta är områden som ofta prioriteras av 
förtagen. Kostnadsbesparingar kan också vara att undvika miljöavgifter, miljöskatter etc. Till 
de kommersiella fördelarna finns möjligheterna till att överleva som företag, ökad kundnytta, 
strategisk inriktning och ökade marknadsandelar, det vill säga möjligheter till expansion. De 
miljömässiga fördelarna kan vara vinster i form av mindre avfall, lägre energiförbrukning och 
mindre utsläpp. Också miljökrav vid inköp av råvaror kan ses som en miljömässig fördel. Om 
ett företag har ett miljöledningssystem kan detta leda till att miljökommunikationen blir 
enklare, både intern och externt till exempel till myndigheter. Relationen med kunder och 
leverantörer blir också effektivare.53  
 
Analyser visar att små företag som arbetar aktivt med miljömål ofta har en rad andra positiva 
egenskaper. Det finns ett säkerställt samband mellan miljöarbete och positiva faktorer såsom 
proaktivitet (man initierar nya produkter som konkurrenterna sedan reagerar på samt att man 
generellt sätt är först med förändringar), innovativitet (företaget lanserar många nya produkter 
under senare tid och företaget har nyligen genomfört genomgripande förändringar på sina 
produkter), riskbenägenhet, vilja att växa samt positiva förväntningar. Med positiva 
förväntningar menas att företaget tror att omsättningen kommer att öka, högre sysselsättning, 
lönsamhet och fler marknadsandelar. Samma faktorer som brukar känneteckna framgångsrika 
företag.54 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
52 Dobers P och Wolff R (1997) passim 
53 Miljöarbete i småföretag - en ren vinst? NUTEK (2003) sid 63-65 
54 Ibid sid 67 
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Tabell 1.4. Vad är hindret/hindren för miljöarbete inom företag? 
 Små företag Mellan företag  Stora företag  Samtliga företag   
Höga kostnader 9 %  (3 st) 15 %  (3 st) 22 %  (2 st) 13 %  (8 st) 
Dåligt anpassade verktyg 3 %  (1 st) 5 %  (1 st) - 3 %  (2 st) 
Dålig efterfrågan på miljöprodukter 3 %  (1 st) 5 %  (1 st) - 3 %  (2 st) 
Marknadsföringsproblem - - - - 
Tids- och resursbrist 15 %  (5 st) 40 %  (8 st) - 22 %  (13 st) 
Motivationsbrist 3 %  (1 st) - 22 %  (2 st) 5 %  (3 st) 
Ledningens bristande engagemang - - - - 
Bristfälliga/svaga offentliga 
uppbackningar 

12 %  (4 st) - - 7 %  (4 st) 

Kunskapsbrist 6 %  (2 st) 15 %  (3 st) 22 %  (2 st) 10 %   (7 st) 
Finns inga hinder 48 %  (16 st) 20 %  (4 st) 33 %  (3 st) 37 %  (23 st) 
Annat - - - - 
 
Att miljöarbetet skulle kunna ge organisatoriska fördelar ansåg endast 8 procent av de 
tillfrågade företagen i Norrköping (se tabell 1.4). Och det var främst de små företagen som 
såg dessa fördelar. Ingen av de stora företagen uppgav det som ett alternativ för ett fortsatt 
miljöarbete. Detta då kanske stora företag redan har en väl uppbyggt organisation som kanske 
mindre företag saknar. 
 
Att miljöarbetet skulle kunna ge ekonomiska fördelar ansåg endast 18 procent av samtliga 
tillfrågade (se tabell 1.4). Det som företagen främst såg, 35 procent, var till det miljömässiga 
fördelar som finns. Däremot ansåg 22 procent av samtliga företag att de kommersiella 
fördelarna är en motivering till fortsatt miljöarbete. Men endast 6 procent av de mellanstora 
företagen ansåg att miljöarbetet kunde ge bättre kommunikationsfördelar, emedan 21 procent 
av de stora företagen ansåg det. Detta kanske för att de stora företagen redan har ett väl 
utbyggt kontaktnät med myndigheter och andra företag. 
 
Flera analyser visar att miljödrivna marknaden i många regioner har potential att tjäna som 
tillväxt motor. Det finns därför anledning att både lokalt och regionalt mer systematiskt 
analysera resurs- och kompetens basen, exempelvis i tillväxtprogram. Och därmed kan 
styrkor och svagheter identifieras på ett säkrare sätt kunna bedöma i vilken  mån och var 
affärs- och utvecklingsmöjligheterna är starkast.55 
 
Endast 4 procent av företagen har uppgivit att de inte kan se några fördelar med att börja med 
eller fortsätta med ett miljöarbete (se tabell 1.4). Och lika många har uppgivit att de inte ser 
att miljöarbetet skulle kunna skapa fler arbetstillfällen. Kanske att företagen här inte kan se de 
fördelar som ett aktivt miljöarbete faktiskt kan föra med sig, att man endast ser till 
kostnaderna och inte på ett långsiktigt perspektiv. Kanske företagen inte ser på miljöfrågorna 
som de gör med andra typer av investeringar i företaget utan förväntar sig snabba utdelningar, 
samtidigt som de undrar om det verkligen kan lönar sig.56 Åtgärder för eventuella utsläpp 
kanske i det korta loppet anses som för dyra att man väljer att skjuta på det.57 Men att ändå 37 
procent svarade att man inte såg några hinder i sitt miljöarbete tyder ändå på att det finns en 
stark drivkraft bakom miljöarbetet och att man lägger en stor vikt vid den kvalitativa 
tillväxten inom företaget.58 

                                                 
55 Nationellt centrum för miljödriven näringslivsutveckling och miljöteknikexport, NUTEK (2003) sid 23 
56 Reinhardt Forest L (1999) passim 
57 Peattie K (1998) passim 
58 Dobers P och Wolff R (1999) passim 
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6.1.5   Att arbeta i ett nätverk. 
Enligt NUTEK är den miljödrivna marknaden i kraftig tillväxt, men det finns tecken på att 
särskilt små- och medelstora företag har svårt att hävda sig. Samhället har en viktig roll i att 
skapa goda förutsättningar för företagens utvecklingsarbete så att en bra miljöprestanda kan 
utnyttjas som konkurrensmedel.59  
 
Tabell 1.5. Samarbetar företagen i någon form av nätverk med miljöarbetet med andra företag? 
 Små företag Mellan företag  Stora företag  Samtliga  företag 
Ja 20 %   (5 st) 23 %  (3 st) 50 %  (2 st) 24 %  (10 st) 
Nej 80 %  (20 st) 77 %  (10 st) 50 %  (2 st) 76 %  (32 st) 
 
NUTEK menar att den miljödrivna näringslivsutvecklingen bör utnyttjas mer systematiskt i 
det regionala utvecklingsarbetet. Det handlar om att arbeta för tydliga kopplingar till centrala 
områden inom näringspolitiken, till exempel regionala tillväxtprogram. En förstärkt koppling 
till de regionala tillväxtprogrammen skapar också förutsättningar för en bättre samordning 
mellan olika regionala aktörers arbete.60 
 
Tabell 1.5.1. För att stärka det egna miljöarbetet inom företaget eller komma igång med det skulle företagen 
vilja ha har ett ökat samarbete med: 
 Små företag Mellan företag  Stora företag  Samtliga företag 
Andra företag i samma bransch 14 %  (4 st) 25 %  (4 st) - 16 %  (8 st) 
Andra företag oberoende bransch 4 %  (1 st) 25 %  (4 st) 17 %  (1 st) 12 %  (6 st) 
Näringslivskontoret, Norrköpings 
kommun 

21 %  (6 st) 19 %  (3 st) 33 %  (2 st) 22 %  (11 st) 

Linköpings Universitet 7 %  (2 st) 6 %  (1 st) 33 %  (2 st) 10 %  (5 st) 
Nej, har inget behov av samarbete 50 %  (14 st) 19 %  (3 st) 17 %  (1 st) 36 %  (18 st) 
Annat 4 %  (1 st) 6 %  (1 st) - 4 %  (2 st) 
 
Av de företag som tillfrågades i Norrköping uppgav 76 procent att de inte samarbetade i något 
nätverk med miljöfrågor (se tabell 1.5). De som hade svarat att de redan arbetade i ett nätverk 
var det främst de stora företagen som uppgav att de arbetade antingen i en branschförening 
eller nätverk inom koncernen. Det var också de som inte hade ett behov av att samarbeta med 
andra företag (se tabell 1.5.1). Av de mellanstora företagen tyckte 25 procent att deras 
miljöarbete skulle stärkas om de samarbetade med andra företag oberoende av bransch, 
emedan de små företagen endast (med undantag för en företagare)  kunde tänkas sig att 
samarbeta med företag inom samma bransch. Men samtidigt ansåg 36 procent av samtliga 
företag att de inte hade ett behov av ett samarbete med vare sig andra företag, kommunen eller 
universitetet. De som främst var positiva till ett samarbete med kommunen och 
Näringslivskontoret var de små företagen där 21 procent uppgav att de var intresserade av ett 
samarbete (se tabell 1.5.1). 
 
Att så många som nästan hälften av de tillfrågade företagen ställde sig kallsinniga till ett 
utökat samarbete i miljöfrågor med kompetenta resurser kan vara svårt att tolka. Det kan vara 
tidsbrist, motivationsbrist eller ovanan att samverka i nätverk. Men samtidigt sa 60 procent av 
de tillfrågade att någon form av samarbete var de positiva till (se tabell 1.5.1). 
 
Företag som samverkar med andra företag och aktörer har ett mer ambitiöst miljöarbete än 
andra företag. Ett aktivt miljöarbete i företagen utgör basen i arbetet med att stimulera 
miljödriven affärsutveckling och en ökad miljöteknikexport. Det finns av den anledningen 

                                                 
59 Nationellt centrum för miljödriven näringslivsutveckling och miljöteknikexport, NUTEK (2003) sid 10 
60 Ibid sid 38 
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starka skäl till att förstärka nationella och regionala satsningar för att stimulera arbetet med att 
utveckla företagsnätverk med miljöinriktning.61  

6.2   Miljöteknikexport. 
Här följer diskussion och resultatet från enkätens andra block om miljöteknikexport. 
Svarsfrekvensen under block två, miljöteknikexport, var mycket låg, varvid svarsdatan inte 
kan ses som vägledande. Företagen i den rapport var utvalda efter bransch som faller inom 
ramen för det som kallas miljöteknik, men då detta är ett relativt nytt begrepp har förmodligen 
ett flertal av de tillfrågade företagen inte förstått innebörden av frågorna och därav valt att inte 
svara på dessa frågor. Här var inte en enkätundersökning den bästa metoden utan 
djupintervjuer hade förmodligen kunnat ge en annan svarsdata för att undersöka 
förutsättningarna för denna marknad. 

6.2.1-2   Miljöteknikexport. 
OECD (The Organization for Economic Co-Operation and Development) har uppskattat att 
globalt sätt är miljöbranschen större än läkemedelsbranschen. I många OECD-länder har 
miljöbranschen uppvisat en mycket hög tillväxt de senaste tjugo åren. Tyskland har den 
största miljömarknaden i EU och har vuxit med 5-6 procent per år. Man bedömer att 50 
procent av de varor och tjänster som kommer att efterfrågas år 2010 ännu inte har 
utvecklats.62 Sverige har en hög innovationsgrad (antal patent) inom miljö- och 
energiområdet, vilket utgör en god grund för att kommersialisera och så småningom även 
exportera nya produkter och system. Svenska företag har också erfarenheter av att utveckla 
helhetslösningar, vilket innebär att de också är erkänt goda systembyggare. Den så kallade 
svenska modellen, det vill säga en samverkan mellan högskolor, näringsliv och samhälle, kan 
också utnyttjas som en tillgång i affärssammanhang.63  
 
Tabell 2.1. Har företaget en vara eller tjänst som faller inom ramen för miljöteknik? 
 Små företag Mellan företag  Stora företag  Samtliga företag  
Ja 40 %  (10 st) 38 %  (5 st) 25 %  (1 st) 37 %  (16 st) 
Nej 56 %  (14 st) 38 %  (5 st) 75 %  (3 st) 53 %  (23 st) 
Vet ej 4 %  (1 st) 23 %  (3 st) - 9 %   (4 st) 
I enkäten fanns här även med en följdfråga "om ja, vilken?". Resultatet av den fråga är inte 
redovisad i denna rapport. 
 
Tabell 2.1.1. Går ovannämnda vara eller tjänst på export? 
 Små företag Mellan företag  Stora företag  Samtliga företag  
Ja 30 %  (6 st) 38 %  (3 st) 100 %  (1 st) 34 %  (10 st) 
Nej 70 %  (14 st) 62 %  (5 st) - 66 %  (19 st) 
 
Av de tillfrågade företagen i Norrköping uppgav 53 procent att de inte har en produkt som 
faller inom ramen för miljöteknik samtidigt som 9 procent var osäkra om deras produkt var en 
miljöteknikprodukt (se tabell 2.1). Av de mellanstora företagen var 23 procent osäkra på om 
de hade en miljöteknikprodukt eller inte. 66 procent av företagen uppgav att deras vara eller 
tjänst inte gick på export (se tabell 2.1.1). Svarsfrekvensen var låg på denna frågeställning, 
kanske för att företagen var osäkra på om deras varor eller tjänster var miljöteknik.  
 
Att osäkerheten var så pass hög eller att så många företag svarade att de inte hade en vara 
eller tjänst som faller inom ramen för det som kallas miljöteknik kan bero på okunskap. Fler 

                                                 
61 Nationellt centrum för miljödriven näringslivsutveckling och miljöteknikexport, NUTEK (2003) sid 26 
62 Ibid sid 11 
63 Ibid sid 14 
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varor och tjänster kan så att säga "gå på rutin" att företagen inte själva reflekterar över att 
produkten faktiskt har en bidragande orsak till att minska miljöbelastningen och därav 
automatiskt svarar nej. En byggherre som kanske använt sig av ett speciellt isoleringsmaterial 
i flera år som sparar energi kanske inte tänker de banor att tjänsten bidrar till en hållbar 
utveckling och därför inte heller tycker sig ha en tjänst som kan definieras som miljöteknik. 

6.2.2.1   Hinder för miljöteknikexport. 
Enligt NUTEK ser många mindre företag ser inte affärsmöjligheterna på den miljödrivna 
marknaden, eftersom de själva saknar ett strukturerat miljö- och affärsutvecklingsarbete. 
Samtidigt kan i många fall kundkraven på god miljöprestanda vara svaga. De små- och 
medelstora företagen som dock satsar på miljödriven utveckling får inte tillräckligt med hjälp 
genom existerande verktyg för miljöarbete och miljökommunikation. Innovatörer har 
svårigheter att göra marknadsbedömningar och att hitta samarbetspartners och kunder. 
Begränsade tillgång till egna resurser eller finansiering och svårigheter att attrahera riskkapital 
är ytterligare ett hinder för utveckling av innovationer och företag. För att gå ut på 
exportmarknaden finns flera hinder det kan vara såväl ointresse som välmotiverad tveksamhet 
mot att exportera bland annat på grund av den ekonomiska risk det innebär. Flera företag 
saknar också tillräckligt med omvärldskunskap och har inte de kontakter som krävs för till 
exempel exportsatsningar. Extern kompetens, andras erfarenheter och samarbete utnyttjas inte 
heller tillräckligt.64 
 
Tabell 2.2.Varför går inte varan eller tjänsten på export? (fortsättning på föregående tabell). 
 Små företag  Mellan företag  Stora företag  Samtliga företag 
Har aldrig försökt ta mig/oss in på 
marknaden. 

17 %  (1 st) 17 %  (1 st) - 23 %  (2 st) 

Har inget intresse av att börja 
exportera 

33 %  (2 st) 33 %  (2 st) - 31 %  (4 st) 

Har misslyckad exportsatsningar 
bakom mig/oss. 

- - - - 

Ska på sikt satsa på export. 17 %  (1 st) - - 8 %  (1 st) 
Vill satsa men vet inte hur. - - - - 
Marknadsföringsproblem - - - - 
Bristfälliga/svaga offentliga 
uppbackningar 

- - - - 

Kunskapsbrist 17 %  (1 st) - - 8 %  (1 st) 
Dålig efterfrågan på miljöprodukter - - - - 
Svårt att hitta kunder. - - - - 
Svårt att hitta samarbetspartners - - - - 
Begränsade egna 
resurser/finansiering 

- 17 %  (1 st) - 8 %  (1 st) 

Svårt att attrahera riskkapital - 17 %  (1 st) - 8 %  (1 st) 
För tidsmässigt krävande 17 %  (1 st) - - 8 %  (1 st) 
Annat - 17 %  (1 st) - 8 %  (1 st) 
 
Även på denna fråga i undersökningen var svarsfrekvensen låg. Det svar som gavs i huvudsak 
var att man inte hade något intresse att börja exportera sin vara eller tjänst (se tabell 2.2). 
Bland annat uppgavs det att företagen tyckte det var svårt att attrahera riskkapital , de egna 
resurserna eller finansieringen var begränsad eller att det var för tidsmässigt krävande, men 
även kunskapsbrist uppgavs som motivering. Att göra en utvärdering av vad som företagen 
såg som det största hindret för att gå ut på exportmarknaden går inte då svarsfrekvensen var 
allt för låg. 

                                                 
64 Nationellt centrum för miljödriven näringslivsutveckling och miljöteknikexport, NUTEK (2003) sid 16-17 
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6.2.3   Företagssamverkan. 
Samverkan i nätverk företag emellan och mellan företag och offentlig verksamhet, högskolor 
eller andra organisationer sker i för liten utsträckning enligt NUTEK. Den bristande 
nätverksamverkan har effekter för såväl kunskapsöverföring mellan universitets- och 
forskarsamhället och företagssektorn, som för exportsatsningar. Anledningen till detta kan 
vara bristen i mötesplatser samt ovanan bland många företag att samverka i ett nätverk. 
Dessutom saknar existerande miljörelaterade nätverk i stor utsträckning koppling till det 
regional utvecklingsarbetet och tillväxtprogrammen.65  
 
Tabell 2.3. En möjlig anledning för bland annat mindre företag att etablera sig på den internationella 
marknaden kan vara bristande företagssamverkan för att nå ut med sin vara eller tjänst. Har företagen ett behov 
av företagssamverkan med: 
 Små företag Mellan företag  Stora företag  Samtliga företag 
Andra företag inom samma 
bransch. 

21 %  (5 st) 15 %  (2 st) - 18 %  (7 st) 

Andra företag oberoende bransch. 4 %  (1 st) 15 %  (2 st) - 8 %  (3 st) 
Näringslivskontoret, Norrköpings 
kommun 

13 %  (3 st) 15 %  (2 st) - 13 %  (5 st) 

Linköpings universitet - - - - 
Nej, jag/vi har inget behov av 
samarbete 

58 %  (14 st) 54 %  (7 st) 100 %  (2 st) 59 %  (23 st) 

Annat, ej nämnt ovan 4 %  (1 st) - - 2 %  (1 st) 
 
Av de tillfrågade företagen i undersökningen uppgav 59 procent att de inte hade ett behov av 
företagssamverkan för att kunna nå ut med sina produkter. 15 procent av de mellan stora 
företagen skulle vilja ha ett samarbete med andra företag eller Näringslivskontoret (se tabell 
2.3). Inget företag uppgav att de hade en önskan om samarbete med Linköpings universitet. 
Kanske var den negativa attityden beroende på att de flesta företag inte hade en produkt som 
gick som miljöteknik och inte heller exporterades. 

6.2.4   Målbild. 
Det saknas en tydlig och gemensam målbild på nationell nivå för den miljödrivna 
näringslivsutvecklingen anser NUTEK. Dessutom saknar det  regionala tillväxtarbetet och 
tillväxtprogrammen ofta specifika mål på området. Det råder en oklar ansvarsfördelning och 
brist på samordning mellan myndigheter och andra aktörer på lokal, regional och nationell 
nivå, samt mellan olika nivåer. För företagen leder det bland annat till svårigheter att hitta rätt 
bland myndigheter, både lokalt och nationellt som både kostar tid och resurser.66 Frågan här 
är om företagen upplever att avsaknaden av en gemensam målbild kan påverka deras 
inställning till miljöteknikexport. 
 
Tabell 2.4. Det saknas en tydlig och gemensam målbild på nationell nivå för miljöteknikexport, bristen finns 
både mellan myndigheter och andra aktörer på olika nivåer. Kan detta påverka företagens inställning för 
miljöteknikexport? 
 Små företag Mellan företag  Stora företag  Samtliga företag 
Ja 21 %  (5 st) 18 %  (2 st) - 19 %  (7 st) 
Nej 42 %  (10 st) 27 %  (3 st) - 35 %  (13 st) 
Har ingen uppfattning 38 %  (9 st) 55 %  (6 st) 100 %  (2 st) 46 %  (17 st) 
 
Av samtliga tillfrågade företag uppgav 46 procent (se tabell 2.4) att de inte hade någon 
uppfattning i frågan, emedan 19 procent svarade att de upplevde det som det saknades en 

                                                 
65 Nationellt centrum för miljödriven näringslivsutveckling och miljöteknikexport, NUTEK (2003) sid 17 
66 Ibid sid 17 
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gemensam målbild som kunna påverka deras inställning till miljöteknikexport. 35 procent 
svarade att det inte skulle kunna påverka deras inställning. Att hälften av de tillfrågade inte 
hade någon uppfattning i frågan kan hänga ihop med att så få hade en export av sina 
produkter och därav inte någon erfarenhet av att arbeta med myndigheter på olika nivåer. Men 
att 19 procent svarade att det påverkar deras inställning i negativ riktning kan indikera på att 
det behövs en tydligare ansvarsfördelning mellan olika myndigheter. 

6.2.5   Presentation. 
Det saknas en sammanhållen presentation av det svenska utbudet av miljöteknik, 
miljöanpassade produkter eller kunnande, varken som riktar sig mot den inhemska marknaden 
eller export enligt NUTEK:s bedömning. Vidare saknas en samlad svensk satsning på 
internationalisering, profilering och exportfrämjande insatser av de svenska miljödrivna 
produkterna och kunnandet. Det saknas även möjligheter för företag att kunna demonstrera 
sina produkter, och mötesplatser för exporterande småföretag. De befintliga upplevs ofta som 
svårtillgängliga och på vissa produktområden saknas de helt.67 Frågan här tar upp om 
företagen känner ett behov av en mötesplats, nätverk eller seminariedag. 
 
Tabell 2.5. Har företagen ett behov av en sammanhållen presentation av det svenska utbudet av miljöteknik, 
miljöanpassade produkter och kunnande, som riktar sig mot den inhemska marknaden eller export? Genom: 
 Små företag Mellan företag  Stora företag  Samtliga företag 
Ett nätverk 8 %  (2 st) 23 %  (3 st) - 13 %  (5 st) 
En gemensam mötesplats 16 %  (4 st) 8 %  (1 st) - 13 %  (5 st) 
En seminariedag 4 %  (1 st) 15 %  (2 st) - 8 %  (3 st) 
Nej, har inga behov 72 %  (18 st) 54 %  (7 st) 100 %  (2 st) 68 %  (27 st) 
Annat - - - - 
 
Här svarade 68 procent av företagen i undersökningen (se tabell 2.5) att det inte hade ett 
behov ett nätverk, en seminariedag eller en gemensam mötesplats. Förmodligen är den 
negativa attityden av samma slag som gäller miljöteknikexport i sin helhet. Företagen i 
Norrköping vänder sig inte mot den marknaden och har heller inget behov av det.  

6.2.6   Fördelar med exportsatsning. 
Som sista fråga i miljöteknikexport blocket ställdes frågan om företagaren kunde se några 
fördelar med miljöteknikexport (se tabell 2.6). Frågan var den som ställdes i  6.1.4, (sid 22, 
tabell 1.4) angående fördelar med att arbeta med miljöfrågor internt på företaget men nu 
gällde frågan miljöteknikexport. 26 procent av de tillfrågade svarade att de inte kunde se 
några fördelar med en miljöteknikexport, lika många svarade att det skulle ge en ökad 
ekonomisk tillväxt. I fråga 6.1.4, (sid 22) hade endast 4 procent svarat att de trodde att det 
interna miljöarbetet skulle ge fler arbetstillfällen. Vid samma fråga gällande 
miljöteknikexport trodde däremot 13 procent att det skulle kunna ge fler arbetstillfällen. 
 
Tabell 2.6. Vilka fördelar skulle företagen kunna ha med en exportsatsning? 
 Små företag Mellan företag  Stora företag  Samtliga företag 
Ökad ekonomisk tillväxt 20 % (7 st) 28 %  (5 st) 100 %  (1 st) 24 %  (13 st) 
Organisatoriska fördelar 3 %  (1 st) - - 2 %  (1 st) 
Kommersiella fördelar 20 %  (7 st) 17%  (3 st) - 19 %  (10 st) 
Miljömässiga fördelar 17 %  (6 st) 11 %  (2 st) - 15 %  (8 st) 
Kommunikations fördelar 3 %  (1 st) - - 2 %  (1 st) 
Fler arbetstillfällen 9 %  (3 st) 22 %  (4 st) - 13 %  (7 st) 
Ser inga fördelar 29 %  (10 st) 22 %  (4 st) - 26 %  (14 st) 
Annat - - - - 

                                                 
67 Nationellt centrum för miljödriven näringslivsutveckling och miljöteknikexport, NUTEK (2003) sid 18-19 
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6.3.   Företagsklimatet i Norrköping 
Under block tre i enkäten var frågorna utformade av hur företagen i Norrköpings kommun  
upplevde att företagsklimatet kan påverkas av olika faktorer. Näringslivskontoret i 
Norrköpings kommun har tagit fram ett lokalt tillväxtprogram för att bland annat öka till-
växten i kommunen och regionen. Hur man ska skapa en tydlighet i arbetet med närings-
livsutveckling, öka samverkan mellan kommunal organisation, näringsliv, universitet och 
andra viktiga aktörer, öka antalet etableringar och utveckla företagsamhet. Samt att man ska 
ha ett utökat samarbete med entreprenörskap inom företag och organisationer, såväl befintliga 
som nya. 68 
 
En arbetsgrupp inom kommunen gjorde en trendanalys genom att använda sig av SWOT-
analys för att ta fram de trender som kan påverka företagsklimatet i Norrköping. Detta för att 
kunna förutse framtida händelser och situationer genom att kartlägga framtida/befintliga 
styrkor, svagheter, möjligheter och hot.69 Det är utifrån denna trendanalys som frågorna i 
block tre är uppbyggda. 

6.3.1   Styrkan med Norrköping. 
Av de styrkor som företagarna upplevde som mest positivt för sitt företag var att Norrköping 
har ett bra geografiskt läge och bra kommunikationer (se tabell 3.1). Även tillgängligheten, 
närhet och korta avstånd upplevdes som positiva egenskaper. Alltså egenskaper, förutom bra 
kommunikationer, som kommunen inte kan påverka i varken positiv eller negativ riktning. 14 
procent av de tillfrågade företagen ansåg också Linköpings universitet som något utgjorde en 
positivt egenskap för företagsklimatet. Det som kan uppfattas som motsägelsefullt här är att 
företagen däremot inte skulle vilja ha ett samarbete med universitetet där frågan dök upp i 
samband med samarbete i nätverk tidigare i undersökningen. Däremot de punkter som 
kommunen tagit fram såsom en bra kommunal kärnverksamhet ansåg endast 3 procent vara 
positivt för företaget, likaså en etnisk mångfald. Än färre ansåg att kommunen hade ett 
nytänkande, charm och dynamik. Här skiljer sig alltså vad kommunen tycker är en styrka med 
Norrköping och vad företagarna ser som en styrka och vad som kan påverka näringslivet i 
positiv riktning. 
 
Tabell 3.1. Styrkan med Norrköping. 
Vilken/vilka av nedanstående identifierade styrkor med Norrköping upplever företagen att det kan påverka 
företaget? 
 Små företag Mellan företag  Stora företag  Samtliga företag 
Bra geografiskt läge och 
kommunikationer 

23 %  (19 st) 19 %  (10 st) 27 %  (3 st) 22 %  (32 st) 

Tillgänglighet, närhet och korta 
avstånd 

18 %  (15 st) 19 %  (10 st) 9 %  (1 st) 18 %  (26 st) 

Bra och varierat utbildningsutbud 5 %  (4 st) 13 %  (7 st) 9 %  (1 st) 8 %  (12 st) 
Bra kommunal kärnverksamhet 1 %  (3 st) 4 %  (2 st) - 3 %  (5 st) 
Etnisk mångfald 1 %  (1 st) 6 %  (3 st) 9 %  (1 st) 3 %  (5 st) 
Nytänkande, charm och dynamik 2 %  (2 st) 2 %  (1 st) - 2 %  (3 st) 
Potentiellt stark storstadsregion 10 %  (8 st) 6 %  (3 st) 9 %  (1 st) 8 %  (12 st) 
Spets- och breddkompetens 2 % (2 st) 8 %  (4 st) - 4 %  (6 st) 
Linköpings universitet, Campus 
Norrköping 

15 %  (12 st) 11 %  (6 st) 27 %  (3 st) 14 %  (21 st) 

God infrastruktur 13 %  (11 st) 13 %  (7 st) - 12 %  (18 st) 
Inget 5 %  (4 st) - - 3 %  (4 st) 
Annat 1 %  (1 st) - 9 %  (1 st) <1%  (2 st) 

                                                 
68 Tillväxt 2006, Norrköpings kommun (2003) passim 
69 Ibid, passim 
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6.3.2   Svagheter med Norrköping. 
När det gäller svagheter med Norrköping som kan påverka företagen svarade en majoritet, 22 
procent, att det var brist på kommunala visioner och målbilder (se tabell 3.2). Det var främst 
de små och mellanstora företagen som hade denna bild. I andra hand ansåg företagen att 
försiktighet, gnällighet och auktoritetsbundenhet var en svaghet med Norrköping. Även dåligt 
och obsolet70 rykte och dålig omvärlds kunskap fick 9 procent, liksom hög arbetslöshet. 
Några företag hade lagt till på punkten "annat" osäkerheten kring Norrköpings flygplats, 
Kungsängen. Och att de upplevde en politisk oförmåga och ett dåligt kontaktnät från 
kommunens sida. Åtta procent av företagen upplevde dock inga svagheter i Norrköping. 
 
Tabell 3.2. Svagheter med Norrköping. 
Vilken/vilka av nedanstående identifierade svagheter med Norrköping upplever företagen att det kan påverka 
företaget? 
 Små företag Mellan företag  Stora företag  Samtliga företag
Dåligt och obsolet rykte - omvärldens 
okunskap 

9 %  ( 5 st) 11 %  (4 st) - 9 %  (9 st) 

Högt ohälsotal 4 %  (2 st) 5 %  (2 st) - 4 %  (4 st) 
Hög arbetslöshet 9 %  (5 st) 11 %  (4 st) 16 %  (1 st) 10 %  (10 st) 
Social obalans 6 %  (3 st) 11 %  (4 st) - 7 %  (7 st) 
Låg köpkraft 4 %  (2 st) 8 %  (3 st) - 5 %  (5 st) 
Försiktighet, gnällighet, 
auktoritetsbundet 

13 %  (7 st) 8 %  (3 st) 33 %  (2 st) 12 %  (12 st) 

Svag och inaktuell identitet 6 %  (3 st) 5 %  (2 st) - 5 %  (5 st) 
Brist på kommunala visioner/målbilder 20 %  (11 st) 20 %  (9 st) 16 %  (1 st) 22 %  (21 st) 
Dålig lokal- och regional 
mediebevakning 

6 %  (3 st) 5 %  (2 st) - 5 %  (5 st) 

Låg utbildningsnivå 6 %  (3 st) 5 %  (2 st) - 5 %  (5 st) 
Inget 15 %  (8 st) 3 %  (1 st) 16 %  (1 st) 10 %  (10 st) 
Annat 4 %  (2 st) 5 %  (2 st) 16 %  (1 st) 5 %  (5 st) 

6.3.3   Möjligheter med Norrköping. 
De möjligheter som företagarna såg skulle kunna påverka sitt företag var främst en förstärkt 
och tydlig marknadsföring av Norrköping (se tabell 3.3). Några fler, 18 procent, såg 
möjligheter i lanseringen av Norrköping/Linköping som landets 4:e storstadsregion. På andra 
plats, med 10 procent ansåg företagarna att en utbyggnad av kommunikationsstrukturen (ex 
Ostlänken) var en bra möjlighet. Ungefär lika många ansåg att ett ökat regionalt samarbete var 
en möjlighet. Att "överhettning" i Stockholm skulle kunna vara en positiv möjlighet för 
Norrköping såg endast 4 procent av företagen. 6 procent såg möjligheter med Norrköping som 
en forskningsregion, möjligheter att höja utbildningsnivån eller utveckling av kluster och 
spetskompetens. Ett företag ansåg att en möjlighet för Norrköping är att kommunen arbetar 
mer med att få hit storföretag.  
 
Tabell 3.3. Möjligheter med Norrköping. 
Vilken/vilka av nedanstående identifierade möjligheter med Norrköping upplever företagen att det kan påverka 
företaget? 
 Små företag Mellan företag  Stora företag  Samtliga företag 
Bättre nyttja och tillvarata etnisk och 
kulturell mångfald 

1 %  (1 st) 11 %  (5 st) 17 %  (2 st) 6 %  (8 st) 

Förstärkt och tydlig marknadsföring av 
Norrköping 

18 %  (14 st) 11 %  (5 st) 17 %  (2 st) 15 %  (21 st) 

Öka regionala samarbetet 13 %  (10 st) 9 %  (4 st) 8 %  (1 st) 11 %  (15 st) 
Landets 4:e storstadsregion 17 %  (13 st) 17 %  (8 st) 25 %  (3 st) 18 %  (24 st) 
Variation i utbud och efterfrågan av 5 %  (4 st) 13 %  (6 st) - 7 %  (10 st) 
                                                 
70 Obsolet = sliten, förfallen. Ord för alla (1993) 
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arbetskraft och tjänster 
Marknadsföra "rätt och aktuell 
bild/Identitet" 

3 %  (2 st) 9 %  (4 st) - 4 %  (6 st) 

Överhettning i Stockholm 5 %  (4 st) 2 %  (1 st) - 4 %  (5 st) 
Utbyggnad av kom-
munikationsstruktur, ex Ostlänken 

12 %  (9 st) 9 %  (4 st) 8 %  (1 st) 10 %  (14 st) 

Möjlighet att höja utbildningsnivån 6 %  (5 st) 4 %  (2 st) 8 %  (1 st) 6 %  (8 st) 
Forskningsregion 5 %  (4 st) 7 %  (3 st) 8 %  (1 st) 6 %  (8 st) 
Utveckling av spetskompetens och 
kluster 

4 %  (3 st) 7 %  (3 st) 8 %  (1 st) 5 %  (7 st) 

Ökad grad av lokal och regional 
beslutsrätt 

6 %  (5 st) 2 %  (1 st) - 4 %  (6 st) 

Inget 4 %  (3 st) - - 2 %  (3 st) 
Annat 1 %  (1 st) - - <1 %  (1 st) 

6.3.4   Hot mot Norrköping. 
De hot som företagen upplevde skulle kunna påverka dem var främst utflyttning eller 
nedläggning av företag och verksamheter (se tabell 3.4). Som andra negativt hot mot 
företagen sågs bland annat oförmåga att fatta beslut på grund av en svag ekonomi (från 
kommunens sida), obeslutsamhet, oförmåga, ovilja att tänka nytt eller långsiktigt, att bli 
utkonkurrerad av andra kommuner. Några företagare hade under punkten "annat" lagt till 
nedskärningarna  i Vrinnevi Sjukhuset som ett hot. Men om de anser att detta kommer att 
påverka deras egen verksamhet eller om det är ett uttryckt för en mer personlig åsikt framkom 
inte. Det som företagen ser som minst hotfullt mot näringslivet är en fortsatt låg 
utbildningsnivå i Norrköping. 
 
Tabell 3.4. Hot mot Norrköping. 
Vilken/vilka av nedanstående identifierade hot mot Norrköping upplever företagen att det  kan påverka 
företaget? 
 Små företag Mellan företag  Stora företag  Samtliga företag 
Negativt födelsetal och stagnation av 
befolkningstillväxten 

4 %  (4 st) 4 %  (3 st) 5 %  (1 st) 4 %  (8 st) 

Höga arbetslöshet 8 %  (9 st) 6 %  (5 st) 10 %  (2 st) 8 %  (16 st) 
Ökad social obalans 5 %  (5 st) 5 %  (4 st) - 4 %  (9 st) 
Brist på kompetent personal 4 %  (4 st) 9 %  (7 st) 5 %  (1 st) 6 %  (12 st) 
Arbetskraftsbrist <1 %  (1 st) 5  %  (4 st) - 2 %  (5 st) 
Minskad kommunal kärnverksamhet 5 %  (6 st) 6 %  (5 st) - 5 %  (11 st) 
Obeslutsamhet, oförmåga, ej redo, 
ovilja att tänka nytt eller långsiktigt - 
blir utkonkurrerad av andra kommuner 

8 %  ( 9 st) 9 %  (7 st) 10 %  (2 st) 9 %  (18 st) 

Utflyttning eller nedläggning av företag 
och verksamheter 

14 %  (15 st) 9 %  (7 st) 10 %  (2 st) 12 %  (24 st) 

Försämrade kommunikationer 7 %  (8 st) 6 %  ( 5 st) 10 %  (2 st) 7 %  (15 st) 
Kortsiktiga beslut 4 %  (4 st) 6 %  (5 st) 10 %  (2 st) 5 %  (11 st) 
Långa beslutsprocesser 6 %  (7 st) 8 %  (6 st) 10 %  (2 st) 7 %  (15 st) 
Oförmåga att fatta beslut pga svag 
ekonomi 

9 %  (10 st) 5 %  (4 st) 10 %  (2 st) 8 %  (16 st) 

Fortsatt låg utbildningsnivå <1 %  (1 st) 1 %  (1 st) - <1 %  (2 st) 
Nationella/internationella beslut som ej 
kan påverkas 

5 %  (6 st) 1 %  (1 st) - 3 %  (7 st) 

Konkurrens med Linköping 4 %  (4 st) 5 %  (4 st) 5 %  (1 st) 5 %  (9 st) 
Utflyttning av högutbildade 3 %  (3 st) 2 %  (2 st) 5 %  (1 st) 3 %  (6 st) 
Universitetets status sjunker 4 %  (4 st) 6 %  (5 st) 5 %  (1 st) 5 %  (10 st) 
Ekonomisk obalans 5 %  (6 st) 5 %  (4 st) 5 %  (1 st) 5 %  (11 st) 
Inget 2 %  (2 st) - - <1 %  (2 st) 
Annat 3 %  (3 st) 1 %  (1 st) - 1 %   (4 st) 
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7. Slutsats 
 

7.1   Slutsats av det interna miljöarbetet. 
Det som är mest positivt med det interna arbetet i företagen är så få som 13 procent uppgav att 
de inte ha någon form av miljöarbete inom företaget. Att bedriva någon form av miljöarbete, 
vare det är efter ett miljöledningssystem eller bara efter eget ansvar, tycks genomsyra de flesta 
tillfrågade företagen. Däremot att det egna engagemanget "hamnade" efter lagkrav kanske 
inte ger företagen det bästa betyget. Men att majoriteten av företagen inte såg några hinder för 
sitt miljöarbete måste ses som en bra förutsättning. Att miljöarbetet ger först och främst 
miljömässiga fördelar, men kanske företagen ännu inte byggt ut sina rutiner så de kan se även 
de andra fördelarna såsom ekonomiska och organisatoriska fördelar. Ett bra och 
välunderbyggt miljöarbete borde ge fler positiva fördelar. Kanske här att företagarna inte ser i 
det långsiktiga perspektivet utan mer ser till det kortsiktiga- lönar sig detta? 36 procent av 
företagen svarade att de inte var intresserade av någon form av samarbete för att stärka sitt 
miljöarbete. Medan 60 procent svarade att de var intresserade att samarbeta i någon form av 
nätverk. Kanske de negativt inställda företagen här såg en konkurrenssituation som inte skulle 
vara till deras fördel eller så anser de att deras miljöarbete "flyter så friktionsfritt" att ett 
samarbete skulle vara att ödsla tid på något som inte skulle löna sig för dem. 
 
Om företagarna kunde se till hela biten när det gäller miljöarbetet, det vill säga att de även har 
en ekonomisk vinning, bättre företagsstruktur, bättre kommunikation och dylikt kanske det 
skulle vara lättare att implementera miljöarbetet i företagen. Så som det är nu verkar det 
endast som om många företagare ser till höga investeringskostnader och ett tidsslöseri. 
Företagarna bör se mer långsiktigt i sitt miljöarbete och inte vänta sig några snabba vinster. 
Miljöarbetet kan inte behandlas som en separat del utan som en intrigerad del för att fungera. 
 
Det Näringslivskontoret kan göra här är att bjuda in de företag som visade ett intresse för ett 
vidare samarbete, på samtal. Och därifrån se hur ett samarbete skulle kunna utvecklas för att 
stärka näringslivet och kanske på sikt även tillväxten i form av fler arbetstillfällen. Om flera 
företag ansluter sig kanske även de som hade en mer negativ inställning till samarbete 
överväger att delta. För att kommunen skall kunna utveckla den miljödrivna marknaden i till 
exempel sitt tillväxtprogram bör även näringslivet var inbjudet för att komma med 
synpunkter. Det kommunen kan göra är att ställa lokaler till förfogande och fungera som 
moderator för utveckling av miljödriven näringslivsverksamhet. 
 
Ett av syftena med denna rapport var att kartlägga vilka hinder och möjligheter det finns för 
företagen att utveckla sitt interna miljöarbete och om företagen hade något intresse att stärka 
sitt miljöarbete i någon form av företagssamverkan. Då så många som 60 procent av de 
svarande företagen ställde sig positiva till någon form av samverkan så finns det goda 
möjligheter att utveckla detta samarbete mellan företagen, Näringslivskontoret och 
universitetet.  
7.2   Slutsats av miljöteknikexport. 
Sammanfattningsvis när det gäller miljöteknikexport hade företagarna i Norrköping en mer 
negativ inställning än till det interna miljöarbetet. Kanske detta beror på att företagarna inte 
ser de möjligheter som finns med att exportera sin vara eller tjänst eller så kanske intresset att 
gå ut på den internationella marknaden är begränsad på grund av den stora procedur det 
innebär. Många mindre företagare arbetar förmodligen "åt sig själva" och är nöjda med att 
företaget är lönsamt i den mindre skalan. Kanske vände sig undersökningen till "fel" 
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målgrupp eller så kanske frågorna var felaktigt ställda och missuppfattades. Endast en 
företagare hade svarat att de på sikt skulle satsa på miljöteknikexport, och ingen hade svarat 
att de hade någon misslyckad satsning bakom sig. 
 
Det finns förmodligen flera orsaker varför svarsfrekvensen var så låg i detta block. En kan 
vara att företaget inte själva ser att de har en vara eller tjänst som faller inom ramen för 
miljöteknik, 10 procent uppgav att de var osäkra. En annan orsak kan vara att företagen inte 
ser de möjligheter som finns på denna marknad utan endast ser till hindren som det innebär att 
börja exportera sin vara eller tjänst. Eller är det av kostnadsskäl, en exportsatsning kräver en 
finansiell uppbackning som ska ses som en långsiktig investering, och de mindre företagen 
kanske inte kan attrahera riskkapital för detta. 
 
Denna rapports huvudsyfte var att se hur miljöteknikexportmarknadens förutsättningar såg ut 
i Norrköpings kommun. Om kommunen skulle gå vidare med att satsa på miljöteknikexport, 
även om detta är en växande marknad, är ytterst osäkert. Kanske behövs det en djupare 
kartläggning av denna marknad i form av djupintervjuer för att se vilka förutsättningar det 
finns. De utvalda företagen i denna enkät var dock utvalda på grund av att de hade en vara 
eller tjänst som skulle kunna vara inom miljöteknikexport, ändock blev resultatet negativt. 
7.3   Slutsats av företagsklimatet i Norrköping. 
Det som kan vara anmärkningsvärt i denna undersökning är att 14 procent av samtliga företag 
tycker att Linköpings universitet är en styrka med Norrköping som skulle kunna påverka 
näringslivet i kommunen på ett positivt sätt. Samtidigt har det framkommit tidigare i 
undersökningen att företagen inte har ett behov av att samarbeta med universitetet, de anser 
heller inte att utveckling av kluster och spetskompetens är några större möjligheter för 
Norrköping, inte heller utvecklandet av en forskningsregion. Att utflyttning av högutbildade 
från Norrköping skulle vara ett större hot anser inte företagen, inte heller att universitetets 
status skulle kunna sjunka. En fortsatt låg utbildningsnivå ses som ett än mindre hot. 
 
Kanske är det Norrköpings gamla rykte som arbetarkommun som lever kvar hos näringslivet. 
Att man inte kan se fördelarna och dra nytta av dem i och med universitets tillkomst. Att det 
ser "bra ut på papperet" med ett universitet i kommun, men att man inte har något större 
utbyte av ett samarbete. Eller så är det de gamla fördomarna om 70-talets miljörörelse där 
endast bakåtsträvare huserar för förstöra för näringslivet. 
 
Företagarna har även uppgivit att de inte har något behov av ett samarbete med 
Näringslivskontoret när det gäller miljöfrågor i ett nätverk samtidigt som det uppger att den 
största svagheten med Norrköping är att kommunen saknar visioner och målbilder. Det kan 
vara svårt för en kommun att bygga upp ett starkt näringsliv samtidigt som företagarna inte är 
villiga att samarbete och helst sköter sig själva. Eller om denna brist på samarbetsvilja endast 
rör miljöfrågor. 
 
I den del av enkäten som tog upp hoten i Norrköping var svarsfrekvensen dubbelt så hög som 
frågan om svagheter. Många företagare hade negativa åsikter om kommunen och dess 
handlande och här har kommunen något de måste arbeta på för att skapa ett bättre 
företagsklimat i Norrköping. 
 
Kommunen har också ett ansvar att se till den kvalitativa tillväxten och inte enbart se 
ekonomiska tillväxten i samhället, går åt rätt håll. Det går inte att begära att företagen ska ta 
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sitt ansvar om inte den offentliga sektorn är beredd att hjälpa till. Om inte kommun tar 
miljöarbetet på allvar kan man inte heller kräva att näringslivet ska göra det.  

7.4 En kort sammanfattning. 
Norrköping har ingen potential eller förutsättning att utveckla miljöteknikexport för dagen. 
Det kan göras är en djupare kartläggning till varför företagen har en så pass negativ attityd för 
att hitta en orsak att arbeta vidare på. Den bästa metoden för detta är förmodligen att välja ut 
ett antal företag och göra djupintervjuer. Men med tanke på den negativa svarsfrekvensen om 
företagsklimatet i Norrköping kan det vara svårt att gå vidare med dom rådande 
förutsättningarna. Det som däremot kan ses som positivt är att så många företagare arbetar 
med de interna miljöfrågorna som de ändock gör. Norrköpings kommun har en hel del arbete 
framför sig för att vända den negativa anda som råder bland företagen och för att få igång en 
dialog. 
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Bilaga 1. Introduktionsbrevet. 
Dock är Näringslivskontorets och Norrköpings kommuns logga samt sidhuvudet med adress 
uppgifter borttaget för att inte "ställa till problem" i övriga dokumentet. 
 
Jag heter Helena Rosenqvist och läser vid Campus Norrköping, Miljövetarprogrammet  -  information finns på 
http://www.ituf.liu.se/miljo/Welcome. 
Under våren kommer jag att skriva min c-uppsats, som är ett större akademisk arbete med ett tvärvetenskapligt 
perspektiv och omfattar 10 poäng. Min uppsats är inriktad mot miljödriven näringslivsverksamhet i kommunen. 
Näringslivskontoret i Norrköping har intresse av resultatet av min undersökning och följer och deltar i mitt arbete.   

Syftet är att göra en kartläggning av hur marknaden är i Norrköping för miljödriven näringslivsverksamhet. Jag 
vill undersöka om det finns behov från företagens sida att samarbeta med andra företag, Näringslivskontoret i 
Norrköping och Linköpings Universitet för att stärka marknaden och tillväxten i kommunen samt kartlägga vilka 
hinder och möjligheter som finns för att satsa på en miljödriven näringslivsverksamhet. 
 
Jag har valt att använda enkät som en metod att få svar på mina frågor.  
Enkäten bygger på tre block med sammanlagt 16 frågor och bör inte ta mer än 15 minuter att besvara. Till varje fråga 
kan man välja på att svara på ett eller flera alternativ. 

Enkäten inleds med några grundläggande frågor om företaget, detta för att senare kunna indela företagen i 
grupper om små-, mellan och stora företag. 
 
Urvalet av företag har främst gjorts av företag inom sådana branscher som kan gå under betäckningen 
miljöteknikföretag, såsom tjänster (konsulter, återvinning, transporter, byggföretag, teknik), varor (tillverkning, 
försäljning, biobränsle, emballage, teknik).  
 
Block 1 (6 frågor).  Miljöarbete i företaget. 
Här tas frågeställningar upp hur man arbetar inom företag med miljöarbete  - om man arbetar med miljöfrågor. 
Ett miljödrivet företag behöver inte ha en renodlad verksamhet såsom miljöteknikföretag, men man har 
miljöfrågor som en drivkraft i sin process- och produktutveckling. Syftet med dessa frågor är att identifiera 
eventuella hinder och hur man kan gå vidare med miljöarbetet och  vilka behov som finns hos företagen.  
 
Block 2 (6 frågor). Miljöteknikexport. 
I detta avsnitt undersöks potentialen för miljöteknikexport bland företag i Norrköpings kommun. 
Miljöteknikföretag är företag som arbetar med att tillhandahålla tjänster och varor där aktiviteter och åtgärder är 
relaterade till minskad resursförbrukning, där den miljömässiga risken är reducerad och utsläpp minimerade. 
Sverige anses ha goda möjligheter till export inom detta område och syftet med frågorna i detta block är att 
identifiera hur denna marknad skulle kunna utvecklas. 
 
Block 3 (4 frågor). Tillväxt 2006. 
Här tas frågeställningar upp utifrån den bild som Näringslivskontoret tagit fram, med både positiva och negativa 
aspekter som kan påverka tillväxtmarknaden generellt i Norrköping.  
 
Torsdagen den 13:e maj anordnar Näringslivskontoret en miljödag med ett näringslivsperspektiv där flera av 
dessa frågor kommer att tas upp. Se separat  medföljande broschyr.  
 
Jag skulle vara tacksam om Du/Ni ville besvara denna enkät innan torsdagen den 6 maj och skicka in den i 
medföljande kuvert.  
 
All information kommer att behandlas konfidentiellt. Och svaren kommer att i huvudsak redovisas i procentform 
i uppsatsen. 
 
Har ni några frågor kan ni vända er till mig på telefon 011-12 34 52 eller 070-736 70 73.  
Min handledare på Linköpings Universitet är Olof Hjelm 013-28 56 47 
Och Du kan även kontakta Monica Hjern på Näringslivskontoret  011-15 34 16. 
 

Tack för Din medverkan. 
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Bilaga 2. Enkäten 
 

Enkätundersökning av miljödriven näringslivsverksamhet 
i Norrköpings kommun. 

 
 
 

Generella uppgifter 
1. Företag………………………………………………………………………………… 
2. Antal anställda 2003…………………………………………………………………… 
3. Ingår företaget i en koncern   o Ja       Nej  Vilken……………………………………. 
4. Har företaget filialer      Ja        Nej……      I Sverige          Utomlands 
5. Kontaktperson………………………………………………………………………. 
6. Omsättning…………………………………………………………………………….. 
7. Har företaget egen produkt/teknikutveckling?       Ja          Nej       Både och 
8. Arbetar företaget på import/exportmarknaden?         Ja           Nej        Både och 
 
 
1. Miljöarbete 
I fråga 1.1-1.6 kartläggs vilka verktyg som används som stöd för miljöarbete samt drivkrafter 
och hinder för miljöarbete. 
 
1.1 
Har Du/Ni något av följande verktyg som stöd för miljöarbetet inom företaget? 
Miljöledningssystem (ISO 14 001, EMAS, FR2000)….   
Miljödiplomering……………………………………… 
Miljömärkning (ex Svanen, Bra miljöval, KRAV)……. 
Har ett miljöarbete med använder inga speciella verktyg.. 
Något annat som ej nämns ovan……………………………………………………………… 
Inget miljöarbete alls……………………………………. 
 
1.2 
Vad är drivkraften/drivkrafterna för miljöarbetet inom Ditt/Ert företag: 
Kundkrav………………. 
Lagkrav (nuvarande)…… 
Framtida lagkrav………. 
Image (varumärkesvård)… 
Kostnadsskäl…………… 
Koncernkrav……………. 
Eget engagemang………. 
Ekonomiska styrmedel… 
Har ingen drivkraft……… 
Annat………………………………………………………………………………………. 
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1.3 
Vad är hindret/hindren för miljöarbete inom Ditt/Ert företag? 
Höga kostnader…………………………. ……… 
Dåligt anpassade verktyg……………………….. 
Dålig efterfrågan på miljöprodukter…………….. 
Marknadsföringsproblem……………………….. 
Tids- och resursbrist……………………………… 
Motivationsbrist…………………………………. 
Ledningens bristande engagemang……………… 
Bristfälliga/svaga offentliga uppbackningar……… 
Kunskapsbrist…………………………………… 
Finns inget hinder……………………………….. 
Annat………………………………………………………………………………………….. 
 
1.4 
Kan Du/Ni se något av följande som en motivering att börja med/fortsätta med miljöarbete? 
Organisatoriska fördelar….. 
Ekonomiska fördelar……… 
Kommersiella fördelar……. 
Miljömässiga fördelar…….. 
Kommunikationsfördelar…. 
Fler arbetstillfällen……….. 
Kan inte se några fördelar… 
Annat………………………………………………………………………………….. 
 
1.5 
Samarbetar Du/Ni i någon form av nätverk med miljöarbete med andra företaget?        
Ja            Nej 
Om ja, vilket…………………………………………………………………………… 
 
1.6 
För att stärka det egna miljöarbetet inom företaget eller komma igång med det skulle Du/Ni 
vilja ha ett ökat samarbete med: 
Andra företag i samma bransch……………….. 
Andra företag oberoende bransch……………… 
Näringslivskontoret, Norrköpings kommun…… 
Linköpings Universitet………………………… 
Nej, jag har inget behov av samarbete…………. 
Annat ej nämnt ovan…………………………………………………………………….. 
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2. Miljöteknikexport. 
Under definitionen miljöteknikföretag brukar företag räknas in om de har en vara eller tjänst 
som bidrar till att minska miljöpåverkan. Sverige har lång erfarenhet att ta fram produkter på 
detta område och exportmöjligheterna anses som goda. Dock är det många företag som inte är 
medvetna om att de har en produkt inom detta område. Det kan till exempel vara ett 
byggmaterial som ger en bra isolering och därmed minskar energiförbrukningen, en 
förpackning som är lättnedbrytbar eller väger mindre för till exempel långväga transporter. 
Det kan vara reningssystem eller en vara som är ett alternativ till fossila bränslen, den 
gemensamma nämnaren är att inom denna definition är att de har en minskad miljöpåverkan. I 
fråga 2.1-2.6 undersöks mer specifikt möjligheterna till miljöteknikexport, vilka hinder och 
möjligheter som finns. 
 
2.1 
Har Ditt/Ert företag en vara eller tjänst som faller inom ramen för miljöteknik: 
Ja………………………………           
Nej…………………………….. 
Vet ej………………………… 
Om ja, vilken………………………………………………………………………………. 
 
2.2 
Går ovannämnda vara eller tjänst på export:  
Ja……………………………………………………… 
Nej…………………………………………………….. 
Om ja, till vilka länder………………………………………………………………………. 
 
2.2.1 
Om Du/Ni svarat nej på fråga 2.2, varför går inte varan eller tjänsten på export? (fortsättning 
på föregående fråga) 
Har aldrig försökt att ta mig/oss in på den marknaden… 
Har inget intresse att börja exportera………………… 
Har misslyckade exportsatsningar bakom mig/oss…… 
Ska på sikt satsa på export…………………………… 
Vill satsa på export men vet inte hur………………… 
Marknadsföringsproblem……………………………. 
Bristfälliga/svaga offentliga uppbackningar………… 
Kunskapsbrist……………………………………….. 
Dålig efterfrågan på miljöprodukter…………………. 
Svårt att hitta kunder………………………………… 
Svårt att hitta samarbetspartners……………………. 
Begränsade  egna resurser/finansiering……………… 
Svårt att attrahera riskkapital………………………… 
För tidsmässigt krävande…………………………….. 
Annat……………………………………………………………………………………….. 
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2.3 
En möjlig anledning för bland annat mindre företag att etablera sig på den internationella 
marknaden kan vara bristande företagssamverkan för att nå ut med sin vara eller tjänst. Har 
Du/Ni ett behov av företagssamverkan med: 
Andra företag inom samma bransch…………….. 
Andra företag oberoende bransch………………. 
Näringslivskontoret, Norrköpings kommun…….. 
Linköpings universitet…………………………… 
Nej, jag/vi har inget behov av samarbete………… 
Annat, ej nämnt ovan………………………………………………………………………… 
 
2.4 
Det saknas en tydlig och gemensam målbild på nationell nivå för miljöteknikexport, bristen 
finns både mellan myndigheter och andra aktörer på olika nivåer. Kan detta påverka Din/Er 
inställning för miljöteknikexport? 
Ja………………………. 
Nej…………………….. 
Har ingen uppfattning….. 
 
2.5 
Skulle du ha ett behov av en sammanhållen presentation av det svenska utbudet av 
miljöteknik, miljöanpassade produkter och kunnande, som riktar sig mot den inhemska 
marknaden eller export? Genom: 
Ett nätverk……………………. 
En gemensam mötesplats…….. 
En seminariedag……………… 
Nej, inga behov……………….. 
Annat………………………………………………………………………………………… 
 
2.6 
Vilka fördelar för ditt företag skulle Du/Ni se med en exportsatsning: 
Ökad ekonomisk tillväxt…….. 
Organisatoriska fördelar……… 
Kommersiella fördelar……….. 
Miljömässiga fördelar…………. 
Kommunikationsfördelar……… 
Fler arbetstillfällen ………….. 
Ser  inga fördelar……………… 
Annat…………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 43

 
3. Tillväxt 2006 
Näringslivskontoret i Norrköpings kommun har tagit fram ett lokalt tillväxtprogram för att 
bland annat öka tillväxten i kommunen och regionen, skapa ett tydlighet i arbetet med 
näringslivsutveckling, samverka mellan kommunal organisation, näringsliv, universitet och 
andra viktiga aktörer, öka antal etableringar och utveckla företagsamhet och ett utökat 
entreprenörskap inom företag och organisationer, såväl befintliga som nya. 
Man har identifierat olika områden som både kan hota tillväxten men också stärka tillväxten i 
kommunen. Kan ditt företag påverkas, positivt eller negativt, av någon av nedanstående 
faktorer? Flera alternativ kan kryssas för. 
 
3.1 
Styrkan med Norrköping.  
Vilken/vilka av nedanstående identifierade styrkor med Norrköping upplever Du/Ni kan 
påverka Ditt/Ert företag? 
Bra geografiskt läge och kommunikationer………. 
Tillgänglighet, närhet och korta avstånd…………. 
Bra och varierat utbildningsutbud………………… 
Bra kommunal kärnverksamhet…………………… 
Etnisk mångfald…………………………………… 
Nytänkande, charm och dynamik…………………. 
Potentiellt stark storstadsregion…………………….. 
Spets- och breddkompetens………………………. 
Linköpings universitet, Campus Norrköping…….. 
God infrastruktur…………………………………… 
Inget ……………………………………………… 
Annat…………………………………………………………………………………………… 
 
3.2 
Svagheter med Norrköping. 
Vilken/vilka av nedanstående identifierade svagheter med Norrköping upplever Du/Ni kan 
påverka Ditt/Ert företag? 
Dåligt och obselet rykte - omvärldens okunskap…… 
Högt ohälsotal………………………………………. 
Hög arbetslöshet……………………………………… 
Social obalans……………………………………….. 
Låg köpkraft…………………………………….. …   
Försiktighet, gnällighet, auktoritetsbundet…………. 
Svag och inaktuell identitet………………………… 
Brist på kommunala visioner/målbilder…………… 
Dålig lokal- och regional mediebevakning………… 
Låg utbildningsnivå………………………………… 
Inget……………………………………………….. 
Annat……………………………………………………………………………………….. 
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3.3 
Möjligheter med Norrköping. 
Vilken/vilka av nedanstående identifierade möjligheter med Norrköping upplever Du/Ni kan 
påverka Ditt/Ert företag? 
Bättre nyttja och tillvarata etnisk och kulturell mångfald……….. 
Förstärkt och tydlig marknadsföring av Norrköping…………….. 
Öka regionala samarbetet……………………………………….. 
Landets 4:e storstadsregion……………………………………… 
Variation i utbud och efterfrågan av arbetskraft och tjänster……. 
Marknadsföra "rätt och aktuell bild/identitet"……………………. 
Överhettning i Stockholm………………………………………. 
Utbyggnad av kommunikationsstruktur, ex Ostlänken…………. 
Möjlighet att höja utbildningsnivån…………………………….. 
Forskningsregion………………………………………………… 
Utveckling av spetskompetens och kluster……………………… 
Ökad grad av lokal och regional beslutsrätt……………………… 
Inget………………………………………………………………. 
Annat…………………………………………………………………………………………… 
 
3.4 
Hot mot Norrköping. 
Vilken/vilka av nedanstående identifierade hot mot Norrköping upplever Du/Ni kan påverka 
Ditt/Ert företag? 
Negativt födelsetal och stagnation av befolkningstillväxt………. 
Hög arbetslöshet………………………………………………… 
Ökad social obalans……………………………………………… 
Brist på kompetent personal…………………………………….. 
Arbetskraftsbrist………………………………………………… 
Minskad kommunal kärnverksamhet…………………………… 
Obeslutsamhet, oförmåga, ej redo, ovilja att tänka nytt 
eller långsiktigt - blir utkonkurrerad av andra kommuner………. 
Utflyttning eller nedläggning av företag och verksamheter…….. 
Försämrade kommunikationer…………………………………. 
Kortsiktiga beslut……………………………………………….. 
Långa beslutsprocesser………………………………………….. 
Oförmåga att fatta beslut pga svag ekonomi…………………….. 
Fortsatt låg utbildningsnivå……………………………………… 
Nationella/internationella beslut som ej kan påverkas………….. 
Konkurrens med Linköping……………………………………… 
Utflyttning av högutbildade………………………………………. 
Universitets status sjunker……………………………………….. 
Ekonomisk obalans……………………………………………… 
Inget……………………………………………………………… 
Annat……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

Tack för Din medverkan till denna enkät. 
Var vänlig att skicka in den snarast. 


