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1 Fördel MPUs syfte, mål & aktörer 

NUTEK har i ett antal olika program sedan 1996 verkat för att ge förutsättningar att driva 
miljöanpassade företag (Nutek 2004). De två första programmen var Miljöstyrning i småföretag och 
Metodik för miljöanpassad produktutveckling. Genomförandet av dessa två program innebar en ökad 
kunskap om vilka affärsmöjligheter en allt mer miljömedveten marknad erbjuder. Det konstaterades 
även att hela affärsstrategin och företagskulturen påverkas när ett företag satsar i hållbar riktning 
(Nutek 2004).  

Som en konsekvens av detta initierade NUTEK hösten 2001 ett nytt program Miljödriven 
affärsutveckling. Syftet var att stärka små och medelstora företags konkurrenskraft och samtidigt 
bidra till en hållbar utveckling (Nutek 2004). Programmet tog hänsyn till att kunskap, mognad och 
motiv för företagens miljö- och utvecklingsarbete varierar och var därför uppdelat i två olika teman. 
Det ena temats fokus var utveckling av hållbara produkter och det andra var inriktat mot 
miljöledningssystem och ständiga förbättringar. Av de totalt 150 ansökningar som inkom gick 34 
vidare som huvudprojekt. Den totala budgeten från Nuteks sida har varit 28 miljoner. Totalt har mer 
än 350 små och medelstora företag i olika nätverksformer deltagit i huvudprojekten.  

1.1. Fördel MPU – Miljödriven affärsutveckling genom 
miljöanpassad produktutveckling 

Ett av de huvudprojekt som fick medel var Fördel MPU – Miljödriven affärsutveckling genom 
miljöanpassad produktutveckling. Det är utvärderingen av detta projekt som denna rapport 
behandlar. Projektet hade till syfte att sprida kunskap om miljöanpassad produktutveckling och 
produktutvecklingens betydelse för företagets långsiktiga affärsutveckling för företag i Östergötland.  

Bakom Fördel MPU projektet har funnits aktörer som under en längre tid har samverkat i ett 
annat projekt benämnt Fördel Östergötland. Bland de deltagande aktörerna kan nämnas Stiftelsen 
Svensk Industridesign, IVF och Linköpings Universitet, alla med lång erfarenhet av miljöanpassad 
produktutveckling och eko-design1. Fördel Östergötland är ett resursnätverk bestående av ett stort 
antal teknik- och affärsutvecklingsresurser verksamma i länet. Inom detta nätverk har ett antal 
gemensamma projekts bedrivits där respektive aktörers kompetenser använts och anpassats för att 
möta företagens behov.  

1.2. Syfte 

Fördel MPU har som övergripande syfte att sprida intresset för miljöanpassad produktutveckling 
(MPU) och öka kunskaperna om produktutvecklingens betydelse för företagets långsiktiga 
affärsutveckling till östgötska företag samt till affärsutvecklingsaktörer i länet. Det senare ingår som 
ett led i arbetet med att föra in ekologiskt hållbar utveckling som ett horisontellt kriterium i 
Östergötlands regionala tillväxtavtal (RTA). Detta skall ske genom att genomföra ett antal MPU-

                                                 
1 Alla tre aktörerna har tidigare erfarenheter från deltagande i Nuteks tidigare program Miljöstyrning i 
småföretag och Metodik för miljöanpassad produktutveckling. För vidare information se bl a Nutek (2002).  
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projekt på företag i länet som sedan kan användas som goda exempel. Modellen som används 
kommer att dokumenteras och kunna tillämpas på andra platser, i och utanför Östergötland. 

1.3. Mål  

Nedan redovisas de kort- och långsiktiga mål för projektet som finns beskrivna i den ansökan som 
skickades in av Länsstyrelsen i Östergötland (2002). 

Kortsiktiga mål: 

 Att bedriva MPU projekt i ca 10 små företag i Östergötland 

 Ta fram goda lokala/regionala exempel på MPU för vidare användning i 
informationssyfte 

 Koppla ihop företag i branscher eller företagsgrupperingar som idag inte har kontakt 
med varandra genom att använda MPU som gemensam nämnare 

 Genomföra MPU-mässa i länet, med regionala exempel. 

Långsiktiga mål:  

 Att öka intresset för och kunskapen om MPU hos aktörer, förutom företag, som idag 
inte har kunskaper, exempelvis kommunala näringslivschefer eller liknande. Detta sker 
genom arbetet med regionala tillväxtavtal (RTA).  

 Skapa en resursbank av goda exempel på nyttan av teknikutvecklingsinsatser i 
småföretag för vidare användning 

 Stimulera samverkan mellan företag i ”ortodoxa” konstellationer kring gemensamma 
frågeställningar 

 Stärka samverkan mellan aktörerna i Fördel Östergötland och därigenom förbättra 
utbudet gentemot företagen.  

1.4. Deltagande aktörer 

För en närmare information om projektägaren, projektledningen, de deltagande företagen och de 
externa resurserna hänvisas till den ursprungliga ansökan (Fördel_Östergötland 2003) samt 
informationsbroschyren om resultaten ifrån projektet (Fördel_Östergötland 2004). 

 

Projektägare:  

Länsstyrelsen i Östergötland 

Projektledningen:  
Jan Ekroth, JG Consult (Projektledare) 
Olof Hjelm, Linköpings Universitet 
Lars Ekblad, Tillskottet 
Peter Olofsson, Länsstyrelsen 

Deltagande företag:  
Apoteket AB, Dag Malgeryd 
BEMAB International AB, Mats Johansson 
Bergquist Formprodukter AB, Louise Ber-

gquist 
EWAB Engineering AB, Walter Langreiter 

Gateway Security AB, Claes Kemmer 
HTC Sweden AB, Karl Thysell 
Innovativ Vision AB, Björn Lindskog 
Saw Service AB, Alf Pedersen 
Svensk Kylindustri AB, Stefan Danielsson 

Externa resurser (exempel):  
ACREO AB 
IVF – Industriforskning och Utveckling AB 
Rejlers Ingenjörer AB 
Semcon Sweden AB 
Sköld Industrial Design 
SP – Sveriges Provnings- och 

Forskningsinstitut 
T Gul Industriell Design AB 
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2 Uppdrag & Metod 

2.1. Uppdrag 

På uppdrag av projektägaren Länsstyrelsen i Östergötland har Mattias Lindahl, Avdelningen för 
industriell miljöteknik vid Linköpings Universitet genomfört en granskning av Fördel MPU 
projektet och dess genomförande. Uppdraget har varit att belysa och utvärdera hur olika aktörer har 
upplevt bland annat följande: 

 Arbetsmodellen som har använts inom projektet – Vilka för- och nackdelar har den haft 
och vad har man gjort åt nackdelarna? 

 Projektledningen – Hur har projektledningen uppfattats av de deltagande företagen? 

 Förankring i den egna organisationen – innan/under/efter projektet 

 Drivkrafter – vilka drivkrafter fanns för att delta i projektet och vilka drivkrafter finns 
idag, t ex för fortsatt arbete och eller att delta i framtida projekt. 

 Resurser – Hur mycket resurser har satsats (planerade kontra verkligt utfall)? 

 Upplevd nytta – Hur och på vilket sätt har deltagandet i projektet påverkat t ex 
försäljning, marknad, kunskapsnivå inom företaget och övriga områden inom företaget? 

 Upplevda och mätbara miljöförbättringar – Hur förhåller sig målen mot de upplevda 
och mätbara miljöförbättringar som åstadkommits genom projektet? 

2.2. Avgränsningar 

De begränsade resurser i form av tid (kalender tid för genomförande) och pengar (totalt 80 
arbetstimmar) som har funnits för uppdraget har gjort det nödvändigt att avgränsa den genomförda 
utvärderingen till att endast försöka fokusera de viktigaste delarna. Det har vidare inte funnits 
resurser att kunna gå in och vidare analysera detaljer.  

I uppdraget innefattas inte utvärdering av de olika deltagande företagens individuella delprojekt 
inom Fördel MPU projektet. I uppdraget har inte heller ingått att studera och utvärdera den styrgrupp 
som har funnits. 

2.3. Metod & genomförande 

Den information som denna utvärdering bygger på har samlats in med hjälp av tre olika metoder, 
litteraturgenomgång, intervju och enkät. Vid genomförandet har fokus varit på att försöka identifiera 
de problem som existerat samt de delar som varit bra. 

Litteraturgenomgång 

Den skriftliga dokumentationen, bl a i form av projektansökan och broschyrer, har varit en viktig 
informationskälla vid utvärderingen av projektet. Den skriftliga dokumentationen som genererats 
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inom projektet har även kompletterats med en genomgång av litteratur i form av bland annat 
rapporter från liknande nationella och internationella projekt.  

Intervjuer  

Informationsinsamlingsmetoden valdes för att få en nyanserad förståelse och bild av hur 
kontaktpersonerna på företagen har uppfattat sitt deltagande i projektet och hur de uppfattat de andra 
aktörerna. Intervjun som informationsinsamlingsmetod sågs också som värdefull då den möjliggör 
att direkt kunna ställa kompletterande och uppföljande frågor. 

Vid intervjuerna användes ett frågebatteri med övergripande frågor som baserades på den 
genomförda litteraturgenomgången och granskarens tidigare erfarenheter från liknande projekt. Den 
valda formen av intervju brukar betecknas som semistrukturerad, se vidare Kvale (1997). Även om 
frågebatteriet i grunden var den samma vid alla intervjuerna så varierade fokus och omfattning och 
detaljrikedom beroende på vilken typ av intervjuobjekt som intervjuades. Intervjuernas fokus 
varierade även i omfattning och inriktning beroende på vilka delar av projektet som den intervjuade 
hade erfarenhet av. För att kunna fånga upp erfarenheter och nya infallsvinklar som framkom under 
intervjuerna utökades och förändrades frågorna delvis allt eftersom intervjuerna genomfördes. 
Intervjuernas längd varierade allt ifrån 20 till 90 minuter. Intervjuer spelades in digitalt och har 
sedan analyserats.  

Då resurserna och tiden inte räckte till för att kunna intervjua alla de nio deltagande företagens 
kontaktpersoner delades företagen upp i tre grupper med tre företag i varje beroende på hur långt de 
kommit inom projektet. Därefter valdes slumpvis ett företag ifrån varje grupp. Efter att de 
deltagande företagen intervjuats, intervjuades även två personer ur projektledningen.  

Enkät 

Totalt har två enkäter använts för att få in information. En enkät, se bilaga 1 skickades ut till tre 
kontaktpersoner till de externa resurser i form av institut och konsulter som varit involverade i 
projektet.  

Den andra enkäten skickades ut för att kunna verifiera och relatera en del av de resultat som 
framkommit vid intervjuerna och litteraturstudien. Den tresidiga enkäten skickades ut till alla de nio 
deltagande företags kontaktpersoner, se bilaga 2. Enkäten bestod av totalt 19 både öppna och slutna 
frågor. Enkäten skickades ut till företagens kontaktpersoner med vanlig post och svaren faxades 
sedan in.  
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3 Resultat 

I detta kapitel redovisas den information som framkommit genom de olika 
informationsinsamlingsmetoder som använts. Totalt besvarade åtta av de nio deltagande företag den 
utsända enkäten, se bilaga 3. Bortfallet av det nionde företaget bedöms bero på att kontaktpersonen 
inte var på plats under den tid enkäten var ute. Av de tre utsända enkäterna till konsulterna besvarade 
en enkäten. Orsaken till bortfallet har inte undersökts. 

3.1. Den använda arbetsmodellen 

Den arbetsmodell som finns beskriven i den beviljade projektansökan (Länsstyrelsen_i_Östergötland 
2002) skiljer sig delvis från den som återfinns i den broschyr som beskriver resultaten från 
företagens projekt (Fördel_Östergötland 2004). Den använda arbetsmodellen har varit inspirerad av 
den arbetsprocess som använts inom Fördel Östergötland (Fördel_Östergötland 2004). 
Arbetsmodellen har kortfattat bestått av tre delsteg: 

Steg 1 –  Informationsmöten och identifiering av företag som bedömdes kunna ha intresse och 
kapacitet för deltagande i projektet.  

Steg 2 –  Företagsbesök hos de företag som visat intresse samt genomförande av en enkel 
företagsanalys med miljöfokus (Miljö-STIN). Bedömning av företagens projekt samt 
möjligheter att bedriva MPU med goda resultat 

Steg 3 –  Huvudsteget i vilken den direkta produktutvecklingsinsatsen genomfördes ute på 
respektive företag. Företagen fick rekommendationer om resurser, från Fördel 
Östergötland, med specialist kompetenser som de kunde använda i projektet. Parallellt med 
det egna arbetat har företagen deltagit i fyra seminarier med olika typer av utbildningar och 
nätverksbyggande. 

Nedan redovisas den information som har framkommit om de olika genomförda stegen som beskrivs 
enligt ansökan (Länsstyrelsen_i_Östergötland 2002). Mycket av steg 1 och 2 finns redan delvis 
beskrivna i den beviljade projektansökan (Länsstyrelsen_i_Östergötland 2002) då dessa steg 
utgjorde ett förprojekt till det sedermera beviljade huvudprojektet.  

3.1.1. Steg 1 – Informationsmöten och identifiering av företag 

Steg ett var första steget av två i en urvalsprocess i syfte att identifiera lämpliga företag till projektets 
tredje steg. I steg ett informerades och identifierades tänkbara företagskandidater. Kriterierna vid 
identifieringen och urvalet av företag var att företagen dels skulle vara intresserade, dels inte vara för 
små och dels vara kapabla och ha resurser att delta. Dessa kriterier baserades på projektledningens 
tidigare erfarenheter av arbetsmodellen samt erfarenheter av liknande projekt.  

För att nå ut med information till företagen om MPU och projektet genomfördes ett antal 
informationsmöten på ett antal olika platser i Östergötland. Olika kanaler, t ex kommunernas 
näringslivsansvariga användes för att nå ut med informationen om dessa möten. I vissa orter, t ex 
Mjölby fanns det ett stort intresse. I stort är projektledningen nöjda med utfallet från dessa möten. 
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Parallellt gick projektledningen även igenom olika befintliga företagslistor (cirka 150 företag) 
samt nyttjade tidigare erfarenheter och tidigare kontakter2. Vid genomgången använde de ovan 
nämnda kriterier för att identifiera de företag som bäst uppfyllde kraven.  

Resultatet av steg ett (informationsmötena och genomgången av företagslistor) blev en bruttolista 
med ett 30-tal företag.  

3.1.2. Steg 2 – Företagsanalyser och identifiering av tänkbara 
produktutvecklingsprojekt 

Målet med steg två var att få fram tio företag som kunde gå vidare till steg tre. Steg två genomfördes 
delvis parallellt med steg ett. De företag som kom med på bruttolistan kontrollerades noga och bland 
annat bedömdes deras ekonomiska ställning, storlek, drivenhet och förmåga att delta i projekt. Av 
bruttolistans företag kontaktade projektledningen ett femtontal företag och dessa blev tillfrågade om 
de hade intresse av att delta i Fördel MPU projektet. Totalt valde projektledningen ut 10 företag.  

Projektledningen besökte de utvalda företagen. Vid besöket presenterades projektet med hjälp av 
en kort overhead presentation. Huvudsyftet med företagsbesöken var att genomföra en enkel 
företagsanalys i form av en Miljö-STIN. Projektledningens mål var att bilda sig en uppfattning om 
företagens aktuella position beträffande t ex utbildning, miljökunnande och produktutveckling samt 
vilken riktning de hade för sin framtida verksamhet.  

Vid företagsbesöken analyserades även de av företagen föreslagna produktutvecklingsidéerna 
som de ville utveckla i Fördel MPU:s steg tre. Enligt projektledningen lades mycket fokus på att 
identifiera bra projektidéer då detta bedömdes som en central aktivitet för att få ett lycksamt projekt. 
Orsaken till detta var att det enligt projektmodellen var företagen själva som sedan skulle genomföra 
arbetet tillsammans med någon av de resurser (institut och konsulter) som projektledningen hjälpte 
till att förmedla till de deltagande företagen. I samband med analysen av projektidén genomfördes 
även en bedömning av företagens möjligheter att bedriva MPU samt vilka externa resurser som de 
skulle kunna tänkas behöva.  

Projektledningen anser att den urvalsprocess som de använde i steg två har varit bra och 
träffsäker. Detta trots att det senare i steg tre visade sig att ett av företagen inte matchade de krav 
som fanns. Omständigheterna kring detta företag och dess projekt gör att man med rätta inte kan 
klandra urvalsprocessen. Företaget som inte matchade kraven blev snabbt utbytt och ersatt med ett 
annat företag.  

En fördel som nämnts är att man fick med företag från många olika branscher och delar av 
Östergötland. Projektledningen har även noterat att några av de deltagande företagen i början 
upplevde denna spridning beträffande bransch och lokalisering som negativt. Denna negativa attityd 
förändrades under projektets gång och vid projektets slut (steg tre) framförde ett antal deltagande 
företag denna spridning som en av projektets styrkor.  

En tänkbar brist med den använda urvalsprocessen är enligt en av personerna i projektledningen 
att om man är ute efter konkreta och rejäla miljöförbättringar är det kanske inte de utvalda företagen 
man skulle ha fokuserat på utan snarare andra mer negativt miljöpåverkande. Huvudsyftet i det 
aktuella projektet var dock inte att identifiera de företag med störst negativt miljöpåverkan eller de 
med den största förbättringspotentialen. Den tänkbara bristen hade därför ingen påverkan på 
slutresultatet. 

Efter steg två fanns det nio företag (sprida över regionen och tillhörande olika branscher) som 
projektledningen bedömde var intressanta att gå vidare med. 

                                                 
2 Jan Ekroths och Lars Ekblads arbeten som teknikmäklare gjorde att de hade en god inblick i regionens 
företag. Teknikmäklare gör analyser av olika företags möjligheter att utvecklas genom ny teknik. Detta utifrån 
en helhetssyn på affärs-, process- och produktutveckling. 
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3.1.3. Steg 3 – Seminarier och MPU insatser på företagen 

Detta steg utgör huvudprojektet (Länsstyrelsen_i_Östergötland 2002) och kan delas in i två delar, en 
mindre utbildnings- och nätverksbyggande del och en dominerande del som består av de MPU 
relaterade projekt som genomförts ute på de deltagande företagen.  

Seminarier – Utbildnings- och nätverksbyggande 

I enligt med ansökan (Länsstyrelsen_i_Östergötland 2002) planerades och genomfördes fyra 
seminarier vilka hade två syften, utbildning och nätverksbyggande. De fyra seminarierna 
genomfördes parallellt med företagens egna MPU insatser. Tiden mellan seminarierna var i snitt ett 
halvår.  

Ett grundtema vid semiarierna har varit olika former av utbildning, t ex MPU, design, 
marknadsföring, märkesskydd och patent. Fokus vid det första seminariet var livscykeltänkande och 
MPU och syftade till att väcka tankar om vad man skulle kunna göra inom de egna företagens 
projekt. Den enda miljörelaterade metoden som de har blivit utbildade om är Ekostrategihjulet, för 
vidare info se Norrblom, Jörnbrink et al. (2000). Vid de två följande seminarierna ingick även 
studiebesök hos ett par av de större deltagande företagen. Det sista seminariet hölls på en kursgård. 
Enligt projektledningen har närvaron generellt varit hög vid de fyra seminarierna. Några av 
företagen har ibland skickat dit flera representanter. 

En utvärdering gjordes av det första seminariet och resultatet var enligt projektledningen positivt 
med notering att seminariet kändes lite stressigt. De andra seminarierna har inte utvärderats formellt 
men projektledningens uppfattning är att de deltagande företagen med något undantag i stort har 
varit nöjda. Denna uppfattning bottnar i de kontakter projektledningen har haft med de deltagande 
företagen efter seminarierna. Baserat på dessa kontakter anser de även att antalet seminarier har varit 
lagom många. 

Vid intervjuerna med de deltagande företagen framkommer att de är nöjda och tycker att 
seminarierna har känts relevanta. Det framkommer även att de har haft möjlighet att påverka 
innehållet, en möjlighet som de bland annat nyttjat sig av då de påverkade innehållet vid det sista 
seminariet. De deltagande företagens påverkansmöjlighet framkom även vid intervjuerna med 
projektledningen.  

En positiv effekt av seminarierna, nämnd av både företagen och projektledningen är 
erfarenhetsutbytet mellan dels företagen sinsemellan och dels mellan projektledningen och 
företagen. Vid träffarna har företagen redovisat vad de har gjort och hur långt de kommit på sina 
respektive projekt. 

Den enda kritik som framkommit mot seminarierna är att vissa av de deltagande företagen vid 
intervjuerna tyckte det var konstigt att konsulterna var med vid det första seminariet. De hade tyckt 
det varit bättre om den parten hållits utanför seminarierna. 

Företagsprojekten – MPU insatser på företagen 

Det är i denna del av Fördel MPU projektet som majoriteten av de ekonomiska medlen och tiden har 
använts. I enlighet med den ursprungliga projekttanken är det de deltagande företagen som har 
genomfört majoriteten av arbetet i detta steg. Projektledningen har i detta steg primärt agerat som 
coacher för att hjälpa företagen att driva fram sina projekt och arbetat med nätverksbyggande.  

Utifrån företagens behov som identifierats i steg två har företagen vid önskemål fått hjälp av 
projektledningen att matcha sina behov mot tillgängliga externa resurser i form av konsulter och 
institut, se vidare 3.2. I vissa fall har företagen själva identifierat vilka resurser de vill samarbeta 
med. En konsekvens av projektledningens hjälp med matchning av resurser har varit att ett antal 
företag har kommit att samarbeta med resurser som de själva av olika anledningar troligtvis inte 
skulle ha valt. Detta har inneburit att de deltagande företagen fått nya värdefulla kontakter och 
perspektiv. I ett par fall har de deltagande företagen valt att fortsätta samarbetet med dessa externa 
resurser även efter projektets slut. De har insett värdet och behovet av dessa nya perspektiv och 
resurser.  
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Enligt den bild som framkom vid intervjuerna har de deltagande företagen inte upplevt några 
problem med att få in MPU i den vanliga produktutvecklingen.  

I stort har projektledningen upplevt att företagsprojekten har fungerat bra. När projektledningen 
har följt upp vad som har hänt i de enskilda företagsprojekten har de ofta blivit positivt förvånade 
över att det genomförts så mycket arbete. Ett problem som projektledningen har uppmärksammat är 
att två av de deltagande instituten har haft svårt att anpassa sig till de små företagens behov och 
förståelse för dessa. Detta har orsakat onödig irritation och stillestånd i företagens projekt. En orsak 
till ovan problem kan enligt projektledningen vara att de deltagande företagen som ofta är små har 
haft svårt att kommunicera vad de egentligen vill få utfört. De deltagande konsulterna har generellt 
haft en större erfarenhet av att arbeta och kommunicera med små och medelstora företag och har haft 
en större kunskap om hur man identifierar kundens behov.  

Ett önskemål som framkom vid intervjuerna med projektledningen är att de skulle ha önskat sig 
mer pengar för att i ännu högre grad fungera som coacher och arbeta med nätverksbyggande. De 
anser att det vore fördelaktigt om de på ett ännu bättre sätt skulle ha kunnat besöka företagen för att 
på plats ge stöd och vägledning. De framhåller även att detta skulle inneburit att de kunnat få med 
andra typer av företag som idag inte bedömdes som lämpliga pga av att företagen inte i tillräcklig 
grad bedömdes kunna arbeta självständigt utan hög grad av coachning.  

3.1.4. Avslutande kommentarer om den använda arbetsmodellen 

Projektledningen är mycket nöjda med den använda arbetsmodellen. De framhåller att den ger 
företagen tillgång till ett brett nätverk med extern kompetens och möjlighet att träffa andra företag. 
Arbetssättet och projektet har triggat vissa av företagen att komma igång att arbeta med frågor som 
de annars inte skulle gjort. Allt på ett obyråkratiskt sätt där huvuddelen av arbetet gjorts av de 
deltagande företagen vilket har inneburit att Fördel MPU projektet har generat mycket resultat till en 
låg insats i form av den coachning och de konsultcheckar som delats ut. 

Även de deltagande företagen har generellt en mycket positiv bild av arbetsmodellens tre delar 
med speciellt fokus på den sista. Denna positiva attityd framkommer genomgående i alla intervjuer 
och enkäter. Ett urval av de positiva kommentarerna som framkom vid enkäten är:  

 Bra föreläsningar och möten. 

 Bra möjligheter att fokusera på egna behov samt få stöd inom miljöområdet 

 Bra att få ett kontaktnät utanför den egna branschen 

 Bra att få träffa andra småföretag som arbetar med produktutveckling  

Vid intervjuerna med både företagen och projektledningen framkom att vissa av företagen hade gjort 
vad de gjorde inom projektet även utan Fördel MPU projektet. De hade förvisso inte genomfört sina 
projekt på riktigt samma sätt som de nu genomförde dem och miljöfokuset hade inte varit så starkt 
som det nu blev. Det införda miljöperspektivet via MPU har inneburit att vissa av företagen har 
börjat se på sin produkt på ett helt annat sätt än innan. Både företagen och projektledningen är eniga 
om att de deltagande företagen inte hade fått detta perspektiv utan deltagande i projektet.  

3.2. Finansiering & bidrag 

Projektet har finansierats av Nutek, Länsstyrelsen i Östergötland samt av de deltagande företagen. 
Förutom en inträdesavgift på 5 000 kr har företagen bidragit med sin egen tid samt rese- och 
logikostnader vid projektmötena. Den externa finansieringen innebar att varje företag erhöll ett 
bidrag på 50 000 kr att köpa konsulttjänster för. De externa resurserna som användes inom projektet 
arbetade utifrån en fast nedförhandlad timtaxa på 750 kr per timme. Denna taxa ska relateras till 
deras normal taxor som ligger mellan cirka 1100 till 1200 kr per timme. Kravet för att kunna få ut 
bidraget har varit att det funnits riktiga och korrekta avtal mellan det deltagande företaget och den 
aktuella konsulten eller institutet. I de flesta fallen verkar kontakterna mellan de inhyrda konsulterna 
och instituten skötts av de enskilda deltagande företagen. Projektledningen har bara gått in om det 
uppstått problem.  
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En upplevd nackdel med bidraget är att ett av de intervjuade företagen upplevde att de externa 
resurserna såg till att offerera en uppgift för de 50 000 kr som fanns tillgängliga, inte mer eller 
mindre. 

För de företag som ville fanns det även möjlighet att erhålla en konsultcheck på maximalt 
100 000 kr för köp av externa tjänster. Konsultchecken avsåg att täcka max 40 % av den totala 
kostnaden (Fördel_Östergötland 2004). Köpte ett företag konsulttjänster för t ex 25 000 kr så fick de 
10 000 kr som bidrag.  

Även om det ligger utanför Fördel MPU projektet så är det värt att notera att fyra av de 
deltagande företagen parallellt med Fördel MPU projektet har deltagit i ett uppväxlingsprojekt inom 
KRAFT-programmet3. 

3.3. Företagens drivkrafter 

Vid intervjuerna, både med företagen och med projektledningen framkom att den i särklass 
viktigaste drivkraften när företagen gick in projektet var att få stöd i form av resurser för att utveckla 
en projektidé man vill få realiserad. Denna drivkrafts viktighet framkom även tydligt i enkäterna. 
Resurserna fungerade i många fall som en hävstång att ta tag i saker som annars inte skulle blivit 
gjorda.  

Andra drivkrafter var möjligheten att via projektet få tillgång till ny kunskap, andra kontaktytor, 
idéer och att möta andra företag. De flesta företagen har dock inte haft miljö som den primära 
drivkraften utan miljö har snarare kommit i andrahand.  

3.4. Projektets förankring hos de deltagande företagen 

Det har varit svårt att få en tydlig bild av hur pass väl projektet har varit förankrade ute hos de 
deltagande företagen. Projektet har varit allt ifrån brett förankrat inom hela företaget till förankrat 
endast hos ett fåtal nyckelpersoner inom företaget. Generellt verkar det dock som om projektet har 
varit förankrat hos de individer inom företaget som har haft någon koppling till projektet. Det finns 
inga tecken på att projekten inte har haft en koppling mot den egna produktutvecklingen. 

3.5. Upplevd nytta och satsade resurser 

Det har inom utvärderingens ram inte genomförts någon undersökning om exakt hur mycket resurser 
i form av egen arbetstid och finansiella medel som de deltagande företagen har bidragit med. Fokus 
har istället varit på vilken upplevd nytta de har känt att deras deltagande i projektet har gett det egna 
företaget.  

Vid intervjuerna framkom att två av de deltagande företagen satsat cirka en respektive tre 
miljoner kronor på sina projekt. Hur mycket av dessa pengar som de skulle ha satsat även om de inte 
deltagit i Fördel MPU projektet går inte att få fram. Vid intervjuerna med företagen och 
projektledningen framkom dock att möjligheten till bidrag har gjort att man satsat på att göra saker 
som man aldrig annars skulle vågat göra och detta är en upplevd nytta. Ett exempel är att ett av 
företagen tog in en industridesigner, något de aldrig tidigare hade testat på. Företagen har upplevt en 
nytta i form av en ökad kunskapsnivå om MPU. Ett annat tecken på nytta är att några av företagen 
har valt att fortsätta att använda ekostrategihjul-verktyget som de fick lära sig att använda inom 
Fördel MPU projektet. 

Svaren på enkätens frågor rörande olika nyttoaspekter ger en delvis motsägelsefull bild av den 
upplevda nyttan. Sju av företagen anser att deras deltagande i projektet i ganska liten grad har 
påverkat det egna företaget på ett positivt sätt. Samtidigt anser fem att deras deltagande i projektet i 
mer eller mindre grad har stärkt det egna företagets konkurrenskraft. Endast två anser att 

                                                 
3 För mer info om KRAFT-programmet, se www.kraftprov.nu. 



14 

konkurrenskraften inte har stärkts. Fem av företagen har valt att fortsätta att samarbeta med 
konsulter och rådgivare som de mötte inom projektet. Den genomförda enkäten visar vidare att sex 
av de deltagande företagen anser att de har fått valuta för de resurser som de satsat i projektet och två 
är tveksamma. Ett annat tecken på upplevd nytta är att en av de deltagande företagens 
kontaktpersoner uppger att man, om man vetat vad man idag vet, skulle ha deltagit i projektet även 
ifall man inte fått bidrag. En av de intervjuade företagens kontaktpersoner bedömer att deras 
deltagande i projektet delvis har och på sikt kommer att innebära nyanställningar. 

Projektledningens uppfattning är att företagen fått och upplever att de fått valuta för de resurser 
som de satsat i projektet. Deras uppfattning är även att företagens konkurrenskraft generellt har 
stärkts och de lyfter även fram enskilda. Enligt projektledningen består den ökade konkurrenskraften 
delvis av att företagens kompetensnivå har höjts. Flera av företagen har börjat se på sina produkter 
på ett nytt sätt vilket öppnat upp för nya tankar och innovationer. Kontakterna med andra företag och 
externa resurser har vidgat företagens möjligheter att produktutveckla.  

När det gäller företagens framtida MPU arbete tror projektledningen att de företag som under 
projektet kunnat konstatera olika tydliga fördelar med MPU kommer att arbeta vidare. Ofta är dessa 
företag även de som har kommit längst i projektet och därmed även fått fram nya produkter. De 
andra företagen kommer att bära med sig kunskapen och tankemönstren som de fått genom projektet 
men inte arbeta lika aktivt. 

Projektledningens uppfattning bekräftas delvis av intervjuerna där det visar sig att två av 
företagen har arbetat vidare med MPU frågorna även efter det att MPU projektet har avslutats. 

3.6. Erhållna miljöförbättringar 

Tre av företagen har idag en produkt på marknaden som är ett resultat av projektet. Tre har 
prototyper och två av företagen har inte nått fram till en egen ny produkt. Tre av företagen kan idag 
visa på att produkten fått en minskad miljöpåverkan genom de förändringar som gjorts inom 
projektet.  

En av projektledningen intressant notering är att vissa av företagen har upplevts vara lite 
försiktiga med att gå ut allt för mycket om de miljöförbättringar som genomförts. Istället för att 
”sticka ut näsan” har många företag istället velat vänta och istället vara förberedda ifall kundkrav 
kommer. Denna försiktighet framkom även delvis vid intervjuerna med företagen. Det har inte gått 
att få fram en mer detaljerade bild av orsakerna till denna försiktighet.  

3.7. Goda exempel & resultatspridning 

Inom projektets ram har företagen genererat ett antal nya produkter som är goda MPU exempel. 
Dessa goda exempel har redovisats och marknadsförts i broschyren ”Fördel MPU” som 
sammanställts inom Fördel MPU projektets ram (Fördel_Östergötland 2004). Inom projektets ram 
arrangerades en Fördel MPU mässa. I samband med mässan som genomfördes torsdagen den 4 mars 
2004 på Linköpings Universitet hölls även ett antal föredrag med koppling mot Fördel MPU. 
Informationen om mässan spreds via olika kanaler. 

En annan viktig marknadsföringskanal för att sprida de goda exemplen har varit via de enskilda 
företagens marknadsföring t ex i form av broschyrer till kunder och omgivning. 

Både projektet som helhet och de enskilda företagens produkter och goda exempel har blivit 
uppmärksammade och resulterat i ett antal artiklar i olika tidskrifter, t ex Östgöta Correspondenten. 

3.8. Projektledningen 

Resultatet från enkäten och de genomförda intervjuerna visar att de deltagande företagen har upplevt 
projektledningens engagemang som bra. Sju av företagen upplever att de har fått snabba och klara 
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besked från projektledningen. De har upplevt att de har kunnat påverka projektledningen och ett 
tydligt exempel på detta är utbildningen. Projektledningen har upplevts ha en hög kompetens. 

3.9. Projektuppföljning 

I enlighet med ansökan har man följt upp projektet, se denna rapport. Projektledningen har dock 
uttryckt en önskan om att det skulle ha varit fördelaktigt om det funnits medel och möjlighet att 
kunna följa upp projektet över en lite längre tidsperiod. Det hade till exempel varit intressant att se 
hur arbetet fortgått ett eller två år efter det formella projektavslutet. Detta kanske genom att 
genomföra en ny Miljö-STIN ute på företagen.  

3.10. Projektets måluppfyllelse 

De deltagande företagens generella upplevelse enligt enkäten är att projektet har varit bra. Nedan 
följer en kort sammanfattning av hur väl Fördel MPU projektet har uppfyllt de mål som fanns 
uppsatta i projektansökan.  

Kortsiktiga mål: 

 Att bedriva MPU projekt i ca 10 små företag i Östergötland  
– Detta mål är nästan uppfyllt då 9 företag har varit delaktiga inom projektet. 

 Ta fram goda lokala/regionala exempel på MPU för vidare användning i 
informationssyfte  
– Målet är uppfyllt, se vidare avsnitt 3.7 

 Koppla ihop företag i branscher eller företagsgrupperingar som idag inte har kontakt 
med varandra genom att använda MPU som gemensam nämnare  
– Målet uppfyllt, se vidare avsnitt 3.1 

 Genomföra MPU-mässa i länet, med regionala exempel.  
– Målet är uppfyllt, se vidare avsnitt 3.7 

Långsiktiga mål:  

 Att öka intresset för och kunskapen om MPU hos aktörer, förutom företag, som idag 
inte har kunskaper, exempelvis kommunala näringslivschefer eller liknande. Detta sker 
genom arbetet med regionala tillväxtavtal (RTA).  
– Målet delvis uppfyllt, se vidare avsnitt 3.5 och, 3.7 

 Skapa en resursbank av goda exempel på nyttan av teknikutvecklingsinsatser i 
småföretag för vidare användning  
– Målet uppfyllt, se vidare avsnitt 3.7 

 Stimulera samverkan mellan företag i ”Ortodoxa” konstellationer kring gemensamma 
frågeställningar 
– Målet uppfyllt, se vidare avsnitt 3.1 

 Stärka samverkan mellan aktörerna i Fördel Östergötland och därigenom förbättra 
utbudet gentemot företagen.  
– Målet uppfyllt, se vidare avsnitt 3.1 



16 

 



17 

4 Diskussion 

Detta kapitel innehåller en kortfattad diskussion av de resultat som redovisats i det föregående 
kapitlet. De erhållna resultaten har i möjligaste mån relaterats till andra publicerade rapporter om 
liknande projektutvärderingar. Problemet har varit att det inte finns så många publicerade rapporter 
och att det verkar vara väldigt ovanligt att denna typen av projekt verkligen utvärderas på ett korrekt 
och oberoende sätt.  

4.1. Arbetsmodellens användbarhet 

Den genomförda datainsamlingen har gett en god inblick i hur den använda arbetsmodellen har 
upplevts av de olika aktörerna och hur de uppfattat att andra har upplevt arbetsmodellen. De flesta 
erhållna erfarenheterna relaterats till arbetsmodellens tredje steg, något som är ganska naturligt då 
detta steg var det tidsmässigt längsta och innehållsmässigt mest intensiva steget. En annan orsak är 
att det endast är i steg tre som alla aktörerna samtidigt har varit involverade. I de två tidigare stegen 
är det egentligen bara projektledningens medlemmar som genomfört någon inom projekts ram aktivt 
arbete.  

4.1.1. Steg 1 & 2 – Identifiering och urvalsprocessen av företag 

Den använda arbetsmodellen bygger mycket på att det är de deltagande företagen som ska 
genomföra huvuddelen av arbetet som bedrivs inom projektet. Ett projekts möjlighet till framgång 
påverkas därför starkt av de deltagande företagen. Detta innebär i sin tur att den i steg ett och två 
genomförda urvalsprocessen av företag har haft en stor inverkan på projektets resultat. 

När det gäller informationsmötena om Fördel MPU projektet och informationsspridningen om 
dessa är det svårt om inte omöjligt att så här långt i efterhand analysera om detta skötts på ett bra 
sätt. Likaså är det svårt om inte omöjligt att i efterhand analysera huruvida de företag som hamnade 
på bruttolistan verkligen var de som borde hamnat där eller inte.  

Resultaten i det tidigare kapitlet pekar dock på att identifieringen och urvalsprocessen av företag 
har genomförts på ett genomtänkt och systematiskt sätt. De företagskriterier som har använts ligger i 
linje med erfarenheter från andra liknande projekt, t ex Nuteks program för Miljöanpassad 
produktutveckling i små och medelstora företag (Nutek 2002). I urvalsprocessens steg två har 
företagen analyserats på ett mer ingående sätt. De av projektledningen ute på företagen genomförda 
Miljö-STIN analyserna verkar enligt vad som har framkommit i stort sett ha varit användbara och 
inte minst viktigt rättvisande och vägledande i det fortsatta arbetet. Miljö-STIN analyserna har 
förutom att stödja urvalet av företag även varit ett stöd för arbetet som genomförts i steg tre. En 
troligen starkt bidragande orsak till att identifierandet och urvalet av företagen har fungerat så bra är 
projektledningens stora erfarenhet och kunskap om företag och känsla för företagens behov och 
kapacitet att genomföra projekt. 

4.1.2. Steg 3 – Seminarier och MPU insatser på företagen 

Seminarier – Seminarier om MPU och andra relaterade ämnen har varit en viktig komponent i steg 
tre. Mot bakgrund av den höga närvaron vid seminarierna och de kommentarer som företagen har 
gett går det att konstatera att utbildningen i stort har upplevts som givande och anpassad till de 
deltagande företagens behov. Några tänkbara orsaker till företagens positiva omdömen om 
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utbildningen är nog att de har haft en påverkansmöjlighet på innehållet samt att de har känt en tydlig 
koppling mot de egna produkterna. 

Nätverksbyggande – Att skapa ett erfarenhetsutbyte mellan företagen har varit en viktig 
delkomponent i steg tre. Enligt Nutek (2002) ser företag ofta kontakter med andra företag som något 
värdefullt och stimulerade. Genom att utbyta erfarenheter kan de t ex hjälpa varandra att lösa 
konkurrensneutrala problem och även hjälpa varandra att utvärdera varandras idéer.  

Av ett par anledningar är det fördelaktigt om företag som ska samarbeta inte ligger varandra allt 
för nära när det gäller produkt och bransch. En uppenbar anledning är att ju närmare de ligger 
varandra desto större är chansen att de upplever varandra som konkurrenter. En annan anledning är 
att det ofta kan vara mer givande och tankeväckande att få t ex synpunkter och kommentarer på de 
egna produkterna ifrån ett företag som har ett mer distanserat perspektiv än från företag som i stort 
sett håller på med samma produkt. Mot bakgrund av ovan är det kanske därför inte så konstigt att 
företagens initialt negativa inställning till de deltagande företagens spridning över skilda branscher i 
slutet av projektet förändrats till att framhållas som en av Fördel MPU:s stora styrkor.  

De genomförda seminariernas möjliggöranden för personliga möten och erfarenhetsutbyte mellan 
företagens representanter och projektledningens goda kontakter med företagen och externa resurser 
har spelat en viktig roll i nätverksbyggandet. Projektledningens kompetens, lyhördhet och erfarenhet 
har varit viktig för nätverksbyggandet. Inte minst när de har förmedlat kontakter mellan deltagande 
företag och externa resurser. Deras förmedling av externa resurser har gjort att företagen fått kontakt 
med konsulter som de aldrig annars skulle anlitat, något som i sin tur resulterat i att de fått nya 
kunskap och nya infallsvinklar på sin produkter och verksamhet vilket har förstärkt deras 
konkurrenskraft. 

En viktig fråga som kvarstår att besvara är hur och på vilket sätt nätverket kommer att leva vidare 
nu när projektet är avslutat. Hur många av de fem företag som idag har kontakter med andra företag 
som deltagit i projektet har det om t ex två år? 

Företagsprojekten – Detta projekt skiljer sig på ett mycket positivt sätt ifrån många andra MPU 
projekt där det ofta inte har varit företagen själva utan projektledarna för MPU projektet och diverse 
MPU experter som gått in i företagen och styrt och genomfört MPU arbetet (Gertsakis, Lewis et al. 
1997; Nutek 2002). Det finns flera fördelar med att som i detta projektet låta de deltagande företagen 
styra och genomföra arbetet, låt vara med inhyrda konsulter. 

En viktig och central fördel är att ett aktivt deltagande höjer de deltagande företagens och deras 
individers engagemang och motivering till att verkligen genomföra projektet och få fram en produkt. 
En relaterad fördel är att ett aktivt deltagande ökar företagens möjlighet att på ett aktivt sätt styra och 
anpassa projektet till sina egna behov. Något som förstärker deras intresse och motivering att 
genomföra projektet. En ytterligare fördel i detta är att företagen inte tenderar att arbeta med 
produkter som de inte tror på, dvs inte kommer att kunna realiseras till säljbara produkter. MPU 
produkternas säljbarhet har ofta varit ett problem i många andra MPU projekt (Gertsakis, Lewis et 
al. 1997; Nutek 2002). MPU fokuset har varit allt för starkt på bekostnad av andra viktiga perspektiv 
som måste beaktas för att det ska bli en säljbar produkt. De enskilda deltagande företaget har haft en 
liten påverkansmöjlighet trots att det har varit deras tänkta produkter.  

En annan viktig fördel är att inlärningen och kunskapsuppbyggnaden förstärks av dels det aktiva 
deltagande och dels av att företagen i en hög grad har kunnat påverka vad de ska arbeta med och 
därmed lära sig mer om. Företagens egen kompetensuppbyggnad är inte minst viktig för att kunna 
fånga upp och på ett effektivt sätt nyttiggöra den kunskap som de får via de inhyrda konsulterna. 
Kompetensuppbyggnaden är även viktig för att stimulera kontinuitet efter projektets slut, inte minst 
för att t ex kunna definiera behov och beställa relevanta konsulttjänster inom området. En erfarenhet 
från tidigare MPU studier är att MPU arbetet ofta har försvunnit eller stannat upp i de fall då de 
enskilda företagen inte själva på ett aktivt sätt deltagit i projektet. 

Med utgångspunkt ifrån det erhållna resultatet går det att konstatera att de deltagande företagen 
har upplevt att projektledningen på ett bra sätt har skött sin roll som coach och stöd i att hitta 
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lämpliga externa resurser. På motsatt sätt anser projektledningen att de deltagande företagen 
generellt har genomfört sina individuella projekt på ett bra sätt.  

4.1.3. Avslutande kommentarer om arbetsmodellen 

Arbetsmodellen i kombination med MPU har förutom att den fått de deltagande företagen att arbeta 
med MPU även fått dem att se på sina produkter med nya glasögon. Vidare fått ett antal av företagen 
att våga ta in externa resurser i en grad som de inte tidigare har gjort. Mot bakgrund av de uppsatta 
målen och syftet med projektet och inte minst diskussionen ovan går det att konstatera att den 
använda arbetsmodellen har visat sig användbar och funktionell för denna typen av projekt. 

4.2. Upplevd nytta och satsade resurser 

Trots att detta har varit ett MPU projekt är det inte de miljörelaterade aspekterna som har varit den 
initialt drivande kraften bakom företagens deltagande. Den drivande kraften har istället varit 
möjligheten att få stöd i form av resurser för att genomföra och utveckla in projektidé. Det är 
egentligen inte så konstigt att MPU inte har varit den primära drivkraften. För att något ska vara en 
drivkraft krävs det att man är medveten om och har upplevt eller kan lita på andras upplevelser av de 
fördelar som man kan få genom som i detta fallet arbeta med MPU.  

Ett relativt stort antal av de deltagande företagen har genom olika direkta och indirekta yttringar 
vilka beskrivits i resultatdelen visat på att de på olika sätt och i olika grad har upplevt en nytta av 
MPU arbetet som genomförts i projektet. I ett flertal fall har det blivit färdiga produkter som de kan 
visa upp som ett resultat av MPU arbetet. Exakt hur stor den upplevda MPU nyttan är i förhållande 
till den nytta som de har upplevt genom att via resurserna få tillgång till externa resurser som hjälpt 
dem i deras realiserade av sina projektidéer går inte att utläsa.  

Trots detta är ett tydligt exempel på att åtminstone två av de deltagande företagen har upplevt en 
nytta med MPU det faktum att de valt att arbeta vidare med MPU efter projektets slut. Ett annat 
exempel är det deltagande företaget som om de vetat vad de vet idag skulle ha deltagit i projektet 
även om de inte fått bidrag.  

Mot bakgrund av vad som beskrivits ovan är en av Fördel MPU:s bidrag och resultat det faktum 
att ett antal företag har fått testa på vilken nytta de kan ha av MPU arbete. De företag som såg en 
nytta kommer att arbeta vidare med MPU och mer eller mindre aktivt sprida sina erfarenheter till 
andra företag. De företag som inte fann någon nytta med MPU kommer trots att de inte går vidare 
ändå att bära med sig den kunskap som erhölls. Förhoppningsvis kommer denna kunskap ändå att på 
ett eller annat sätt påverka deras agerande. 

4.3. Erhållna miljöförbättringar, goda exempel & 
resultatspridning 

Som tidigare beskrivits har de olika företagsprojekten resulterat i ett antal MPU produkter som har 
en minskad miljöpåverkan, produkter som kan lyftas fram som goda MPU exempel vilket även på 
ett bra sätt har gjorts via seminariet, broschyren och i tidningsartiklar.  

Den verkliga resultatspridningen och de verkliga miljöförbättringarna uppkommer dock inte 
förrän efter projektet är avslutat, då de deltagande företagens produkter börjar spridas ut till 
kunderna. I flera fall ligger miljöprestandaförbättringen och miljöbesparingen i själva användningen 
och den funktion som produkten erbjuder. I många fall är denna miljöprestandaförbättring mycket 
lätt att kommunicera.  

En förhoppning bör vara att när de deltagande företagens kunder upplever de miljöfördelar4, 5 
som de miljöanpassade produkterna ger kommer de att börja ställa krav. När kunderna börjar ställa 

                                                 
4 Se analog beskrivning ovan av fördel med MPU 
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krav kommer detta förhoppningsvis innebära en resultatspridning både till andra kunder men även 
andra leverantörer. När kunderna kommer att börja ställa krav kommer även tillverkare att bli 
intresserade av att veta mer om MPU.  

4.4. Projektledningens arbete 

Som poängterats ett flertal gånger har projektledningen haft en mycket central roll i projektets utfall. 
Mot bakgrund av det som presenterats i resultat- och i diskussionsdelen har projektledningen gjort 
ett mycket bra och kompetent arbete med tanke på de resurser som de har haft tills sitt förfogande.  

4.5. Projektuppföljning 

Att detta projekt har blivit utvärderat av en extern utvärderare är ganska unikt och ska ses som något 
positivt. Vilket har nämnts tidigare är det idag, baserat på författarens erfarenhet, fortfarande 
ovanligt att ett projekt på detta sätt verkligen blir ingående utvärderat och då ännu mer ovanligt av 
en extern utvärderare. De utvärderingar som finns är ofta gjorda av projektägarna själva. 
Rapporterna är ofta kortfattade och det framförs sällan någon nämnvärd kritik mot det egna arbetet. 
Detta sammanslaget gör att man ofta kan ha tvivel om hur pass väl projekten verkligen har uppfyllt 
de mål som uppsats och hur pass väl förankrat projektet verkligen har varit.  

Vid genomförandet av denna projektuppföljning har det konstaterats att den borde ha initierats 
tidigare för att på ett bättre sätt få möjlighet att följa projektet och kontinuerligt inhämta data. Det 
hade även varit fördelaktigt, vilket även påpekas av projektledningen, att det skett en uppföljning 
inte bara direkt efter att projektet avslutats utan även t ex ett eller två år senare. Detta för att på ett 
bättre sätt t ex följa upp vilken långsiktig inverkan projektet har haft på sättet att arbeta och hantera 
MPU.  

                                                                                                                                   
5 Miljöfördelarna är i flera fall kvantifierbara och redan kvantifierade. Detta är en stor fördel för att på ett 
trovärdigt sätt kunna förmedla produkternas miljöprestanda.  
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5 Slutsatser 

Nedan sammanfattas kortfattat de slutsatser som har kunnat dras av den genomförda 
projektutvärderingen av Fördel MPU projektet.  

 Projektets kort- och långsikta mål har uppfyllts. 

 Den använda arbetsmodellen har fungerat bra. 

 Projektet har gett de deltagande företagen möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt 
själva utvärdera vilken nytta de kan tänkas ha av att använda MPU i sin 
produktutveckling.  

 Projektet har stärkt några av de deltagande företagens konkurrenskraft genom att de nya 
perspektiv och den nya kunskap som deras deltagande i projektet har gett dem. 

 Projektledningens kompetens och sammansättning har haft en viktig betydelse för 
projektets utfall. 

 Det borde funnits mer resurser för coachning och uppföljning av projektet över en 
längre tid. 
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Bilaga 1 



Frågor till konsulter 
 

1. I vilka delar har Ni deltagit. 
 

a. Utbildning? 
 
 
 
 

b. Projekten ute på företagen? Om, vilka företag och vad har Ni gjort? 
 
 
 
 
 

2. Hur har Ni upplevt Ert deltagande I projektet? 
 
 
 
 

a. Vad har varit bra? 
 
 
 
 

b. Vad har varit dåligt? 
 
 
 
 
 

3. Hur har Ni upplevt projektägarna? 
 
 
 
 
 

4. Hur har Ni upplevt den använda projektmodellen? 



 

Bilaga 2 



 
 
        Linköping 040510 
 
 

 

Hej! 
 
Mitt namn är Mattias Lindahl och på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland 
genomför jag just nu en utvärdering av projektet ”Fördel MPU – Miljöanpassad 
produktutveckling i Östergötland 2002-2004”.  
 
Min faktasamling består av flera delar och vissa av Er har jag redan varit i kontakt 
med och intervjuat. Det sista steget i min faktasamling är denna enkät som går ut till 
alla deltagande företag. Enkäten baseras delvis på de kommentarer som framkom vid 
intervjuerna.  
 
På grund av den korta tid som jag har för utvärderingsprocessen behöver jag få ett 
snabbt svar på denna enkät. Jag är mycket tacksam ifall Ni senast den 13 maj kan 
returnera denna enkät. Det bästa är ifall Ni omgående kan ta Er tiden (5-10 minuter) 
att besvara den och faxa den till 013-28 27 98 och märka den Mattias Lindahl.  
 
Stort tack på förhand! 
 
Har Ni frågor rörande enkäten är jag tacksam ifall Ni ringer mig på 0708-849554. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Mattias Lindahl 
 
 
PS! Ni som blivit intervjuade behöver inte besvara frågorna 3 och 4. De andra 
frågorna är jag tacksam för ifall Ni snabbt kan besvara trots att Ni redan besvarat dem.  
 
 



Utvärdering av projektet ”Fördel MPU – Miljöanpassad 
produktutveckling i Östergötland 2002-2004 
Notera att det ofta är flera alternativ som Ni kan kryssa för. 
 
1. Till viken bransch räknas ert företag?   
 1 Tillverkande företag..............................................................................................q 
 2 Handelsföretag.....................................................................................................q 
 3 Tjänsteföretag ......................................................................................................q 
   
2. Levererar ni produkter till andra företag eller direkt till konsument?   
 1 Företag.................................................................................................................q 
 2 Konsument ...........................................................................................................q 
 3 Både till företag och direkt till konsument .............................................................q 
   
3. Beskriv kortfattat vad Ni anser om projektupplägget, vad har varit bra  
respektive dåligt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
4. Beskriv kortfattat Era grundläggande drivkrafter för deltagande i projektet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Har Ni fortsatt arbeta med kontakter som knöts inom ramen för projektet?   
 1 Ja, projektledaren.................................................................................................q 
 2 Ja, hela företagsnätverket ....................................................................................q 
 3 Ja, enstaka företag som också deltog i projektet..................................................q 
 4 Ja, inhyrda konsulter/rådgivare inom projektet .....................................................q 
 5 Nej........................................................................................................................q 
 
6. Upplever du att projektet har påverkat företagets utveckling på ett positivt sätt? 
 1 Ja i mycket stor utsträckning ................................................................................q 
 2 Ja ganska mycket.................................................................................................q 
 3 Ganska lite ...........................................................................................................q 
 4 Nej........................................................................................................................q 
 



7. Hur upplever ni generellt att projektet har fungerat?   
 1 Mycket dåligt ........................................................................................................q 
 2 Inte så bra ............................................................................................................q 
 3 Okej......................................................................................................................q 
 4 Bra .......................................................................................................................q 
 5 Mycket bra............................................................................................................q 
   

8. Om alt. 1, 2 eller 3 på fråga 7; Vad är det som fungerat mindre bra?   
 1 Svårighet att få tiden att räcka till ................................................................q 
 2 För kostsamt ...............................................................................................q 
 3 Innehållet har inte varit så aktuellt för just vårt företag ................................q 
 4 Mindre bra engagemang från konsulten/kursledarens sida .........................q 
 5 Brist på kompetens från konsulten/kursledaren...........................................q 
 6 För få utbildnings-/konsulttimmar ................................................................q 
 7 För många utbildnings-/konsulttimmar.........................................................q 
 8 Annat...........................................................................................................q 
   
9. Om alt. 4 eller 5 på fråga 7; Vad är det som fungerat extra bra?   
 1 Bra tempo på insatsen ................................................................................q 
 2 Bra prissättning ...........................................................................................q 
 3 Innehållet har varit mycket aktuellt för just vårt företag................................q 
 4 Bra engagemang från konsulten/kursledarens sida.....................................q 
 5 Hög kompetens från konsulten/kursledaren ................................................q 
 6 Väl tilltaget med utbildnings-/konsulttimmar ................................................q 
 8 Annat...........................................................................................................q 

   
10. Hur upplever du engagemanget från projektledarens sida?    
 1 Dåligt ....................................................................................................................q 
 2 Mindre bra ............................................................................................................q 
 3 Varken eller ..........................................................................................................q 
 4 Bra .......................................................................................................................q 
 5 Mycket bra............................................................................................................q 
 
  Kommentar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Har du känt att du har fått klara besked och korrekt information i dina 
kontakter med projektledaren?    
 1 Ja .........................................................................................................................q 
 2 Nej........................................................................................................................q 
 3 Ingen åsikt............................................................................................................q 
   
12. Anser du att projektet har resulterat i att företaget har stärkt sin                          
konkurrenskraft?   
 1 Ja i mycket stor utsträckning ................................................................................q  
 2 Ja ........................................................................................................................q 
 3 Tveksamt idag, men vi är övertygade om att det kommer att göra det inom 3 år..q  
 4 Tveksamt..............................................................................................................q 
 5 Nej........................................................................................................................q  
   
13. Finns det idag en miljöanpassad produkt (vara eller tjänst) på marknaden  
som resultat av projektet? 
 1 Ja, vi har flera miljöanpassade produkter på marknaden .....................................q  
 2 Ja, den produkt som vi arbetade med i projektet .................................................q 
 3 Nej men en prototyp finns.....................................................................................q  
 4 Nej........................................................................................................................q 



 
14. Kan företaget idag påvisa en minskad miljöpåverkan av er produkt (era  
produkter) på grund av de förändringar som gjordes i projektet?   
 1 Ja ........................................................................................................................q  
 2 Nej........................................................................................................................q 
 3 Tveksamt..............................................................................................................q 
    
15. Har personalens engagemang i arbetet ökat i och med att ni arbetar                                  
med produkter som är miljöanpassade?   
 1 Ja i mycket stor utsträckning ................................................................................q  
 2 Ja ganska mycket.................................................................................................q  
 3 Ganska lite ...........................................................................................................q  
 4 Nej........................................................................................................................q  
 
16. Har Ni fått valuta för de resurser som Ni satsat i projektet? 
 1 Ja ........................................................................................................................q  
 2 Nej........................................................................................................................q 
 3 Tveksamt..............................................................................................................q 
    
17. Använder ni idag något verktyg för att arbeta systematiskt med                             
miljöanpassad produktutveckling?   
 1 Nej och vi ser inget behov ....................................................................................q  
 2 Nej men behov för ett enkelt verktyg finns............................................................q  
 3 Ja .........................................................................................................................q  
   
18. Vilken typ av följande program/insatser tycker du är viktigast för ditt                            
företag i en framtid? Mer Mindre 
 viktigt viktigt 
 1 Insatser typ detta projekt med fokus på hållbarhetsfrågor ............................q q 
 2 Program med betoning på marknadsföring ..................................................q q 
 3 Program med betoning på strategisk IT-användning ....................................q q 
 4 Program med betoning på design ................................................................q q 
 5 Mer generell affärsutveckling........................................................................q q 
 6 Exportinriktade insatser................................................................................q q 
 7 Klustersatsningar, dvs aktiv samverkan (exempelvis med andra företag,  
           myndigheter och högskolan i regionen) för att hitta gemensamma  
           utvecklingsmöjligheter ..................................................................................q q 
 8 Arbete med regelförenklingar (lagar mm) för att minska företagets  
           administrativa börda .....................................................................................q q 
 9 Mer lokala och praktiskt inriktade insatser som direkt är förknippat med  
  företagets verksamhet..................................................................................q q 
 10 Annat............................................................................................................q q 
 
 
 
19. Övriga kommentarer som Ni vill framföra (använd gärna baksidan):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/Tack för din medverkan! 



Bilaga 3 



Utvärdering av projektet ”Fördel MPU – Miljöanpassad 
produktutveckling i Östergötland 2002-2004 
Notera att det ofta är flera alternativ som Ni kan kryssa för. 
 
1. Till viken bransch räknas ert företag?   
 1 Tillverkande företag..............................................................................................7 
 2 Handelsföretag.....................................................................................................1 
 3 Tjänsteföretag ......................................................................................................2 
   
2. Levererar ni produkter till andra företag eller direkt till konsument?   
 1 Företag.................................................................................................................6 
 2 Konsument ...........................................................................................................2 
 3 Både till företag och direkt till konsument .............................................................1 
   
3. Beskriv kortfattat vad Ni anser om projektupplägget, vad har varit bra  
respektive dåligt? 
- För mycket gemensamma aktiviteter i förhållande till utbytet, dvs tidsineffektivt.  
- För utdraget i tiden. 
+ Bra att få träffa andra mindre produktutvecklande företag. 
+ Bra att träffa företag i andra branscher. 
+ Få ett kontaktnät utanför den egna branschen 
+ Föreläsningarna och möten med andra företag har givit en del.  
+ Möjligheter att fokusera på egna behov samt få stöd i områdets val 
+ Projektet har varit bra att jobba i. Okomplicerat med fokus på nyttan.  
   
4. Beskriv kortfattat Era grundläggande drivkrafter för deltagande i projektet? 
 Att få stöd till vårt utvecklingsprojekt. 
 Eventuell konkurrensfördel (produktförbättringar, marknadsföring) 
 Miljöansvar gentemot våra barn 
 Ständiga förbättringar (ISO 14 001 + ISO 9 001) 
 Indirekt kundtryck 
 Del av större internt produktutvecklingsprojekt. 
 Ekonomiskt genom de rabatter som erhölls på konsulttjänster som vi aldrig annars skulle köpa.  
 Vi hade en idé kring hur man skulle öka inlämningen av överblivet läkemedel och projektet har 

hjälpt oss att utveckla idén.  
 Fanns inga, blev tillfrågade att deltaga 

 
5. Har Ni fortsatt arbeta med kontakter som knöts inom ramen för projektet?   
 1 Ja, projektledaren.................................................................................................0 (0%) 
 2 Ja, hela företagsnätverket ....................................................................................0 (0%) 
 3 Ja, enstaka företag som också deltog i projektet..................................................1 (12%) 
 4 Ja, inhyrda konsulter/rådgivare inom projektet .....................................................4 (50%) 
 5 Nej........................................................................................................................3 (38%) 
 
6. Upplever du att projektet har påverkat företagets utveckling på ett positivt sätt? 
 1 Ja i mycket stor utsträckning ................................................................................0 (0%) 
 2 Ja ganska mycket.................................................................................................1 (12%) 
 3 Ganska lite ...........................................................................................................7 (88%) 
 4 Nej........................................................................................................................0 (0%) 
 



7. Hur upplever ni generellt att projektet har fungerat?   
 1 Mycket dåligt ........................................................................................................0 (0%) 
 2 Inte så bra ............................................................................................................0 (0%) 
 3 Okej......................................................................................................................4 (50%) 
 4 Bra .......................................................................................................................3 (38%) 
 5 Mycket bra............................................................................................................1 (12%) 
   

8. Om alt. 1, 2 eller 3 på fråga 7; Vad är det som fungerat mindre bra?   
 1 Svårighet att få tiden att räcka till ................................................................1 (12%) 
 2 För kostsamt ...............................................................................................0 (0%) 
 3 Innehållet har inte varit så aktuellt för just vårt företag ................................3 (38%) 
 4 Mindre bra engagemang från konsulten/kursledarens sida .........................0 (0%) 
 5 Brist på kompetens från konsulten/kursledaren...........................................0 (0%) 
 6 För få utbildnings-/konsulttimmar ................................................................0 (0%) 
 7 För många utbildnings-/konsulttimmar.........................................................0 (0%) 
 8 Annat...........................................................................................................1 (12%) 
   
9. Om alt. 4 eller 5 på fråga 7; Vad är det som fungerat extra bra?   
 1 Bra tempo på insatsen ................................................................................2 (25%) 
 2 Bra prissättning ...........................................................................................2 (25%) 
 3 Innehållet har varit mycket aktuellt för just vårt företag................................1 (12%) 
 4 Bra engagemang från konsulten/kursledarens sida.....................................4 (50%) 
 5 Hög kompetens från konsulten/kursledaren ................................................3 (38%) 
 6 Väl tilltaget med utbildnings-/konsulttimmar ................................................0 (0%) 
 8 Annat...........................................................................................................0 (0%) 

   
10. Hur upplever du engagemanget från projektledarens sida?    
 1 Dåligt ....................................................................................................................0 (0%) 
 2 Mindre bra ............................................................................................................1 (12%) 
 3 Varken eller ..........................................................................................................1 (12%) 
 4 Bra .......................................................................................................................5 (63%) 
 5 Mycket bra............................................................................................................1 (12%) 
 
  Kommentar: Projektledarna har agerat enkelt och proffsigt  
 
11. Har du känt att du har fått klara besked och korrekt information i dina 
kontakter med projektledaren?    
 1 Ja .........................................................................................................................7 (88%) 
 2 Nej........................................................................................................................0 (0%) 
 3 Ingen åsikt............................................................................................................1 (12%) 
   
12. Anser du att projektet har resulterat i att företaget har stärkt sin                          
konkurrenskraft?   
 1 Ja i mycket stor utsträckning ................................................................................1 (12%) 
 2 Ja ........................................................................................................................3 (38%) 
 3 Tveksamt idag, men vi är övertygade om att det kommer att göra det inom 3 år..1 (12%) 
 4 Tveksamt..............................................................................................................1 (12%) 
 5 Nej........................................................................................................................2 (25%) 
   
13. Finns det idag en miljöanpassad produkt (vara eller tjänst) på marknaden  
som resultat av projektet? 
 1 Ja, vi har flera miljöanpassade produkter på marknaden .....................................0 (0%)  
 2 Ja, den produkt som vi arbetade med i projektet .................................................3 (38%) 
 3 Nej men en prototyp finns.....................................................................................3 (38%) 
 4 Nej........................................................................................................................2 (25%) 
 
14. Kan företaget idag påvisa en minskad miljöpåverkan av er produkt (era  
produkter) på grund av de förändringar som gjordes i projektet?   
 1 Ja ........................................................................................................................3 (38%) 
 2 Nej........................................................................................................................5 (62%) 
 3 Tveksamt..............................................................................................................0 (0%) 
    



15. Har personalens engagemang i arbetet ökat i och med att ni arbetar                                  
med produkter som är miljöanpassade?   
 1 Ja i mycket stor utsträckning ................................................................................0 (0%) 
 2 Ja ganska mycket.................................................................................................1 (12%) 
 3 Ganska lite ...........................................................................................................3 (38%) 
 4 Nej........................................................................................................................4 (50%) 
 
16. Har Ni fått valuta för de resurser som Ni satsat i projektet? 
 1 Ja ........................................................................................................................6 (75%) 
 2 Nej........................................................................................................................0 (0%) 
 3 Tveksamt..............................................................................................................2 (25%) 
    
17. Använder ni idag något verktyg för att arbeta systematiskt med                             
miljöanpassad produktutveckling?   
 1 Nej och vi ser inget behov ....................................................................................3 (38%) 
 2 Nej men behov för ett enkelt verktyg finns............................................................3 (38%) 
 3 Ja .........................................................................................................................2 (25%) 
   
18. Vilken typ av följande program/insatser tycker du är viktigast för ditt                            
företag i en framtid? Mer Mindre 
 viktigt viktigt 
 1 Insatser typ detta projekt med fokus på hållbarhetsfrågor ............................... 4......... 4 
 2 Program med betoning på marknadsföring ..................................................... 5......... 2 
 3 Program med betoning på strategisk IT-användning ....................................... 3......... 5 
 4 Program med betoning på design ................................................................... 6......... 2 
 5 Mer generell affärsutveckling........................................................................... 6......... 2 
 6 Exportinriktade insatser................................................................................... 6......... 2 
 7 Klustersatsningar, dvs aktiv samverkan (exempelvis med andra företag,  
           myndigheter och högskolan i regionen) för att hitta gemensamma  
           utvecklingsmöjligheter ..................................................................................... 6......... 2 
 8 Arbete med regelförenklingar (lagar mm) för att minska företagets  
           administrativa börda ........................................................................................ 6......... 2 
 9 Mer lokala och praktiskt inriktade insatser som direkt är förknippat med  
  företagets verksamhet..................................................................................... 3......... 5 
 10 Annat............................................................................................................... 1......... 2 
 
 
 
19. Övriga kommentarer som Ni vill framföra (använd gärna baksidan):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/Tack för din medverkan! 




