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Sammanfattning 
I ett samhälle där miljöfrågorna tar allt större plats i media och i politiken växer 

miljömedvetenheten hos konsumenterna. Allt fler handlar ekologisk mat och återvinner 

i hemmet. Den ”gröna” marknaden är med andra ord en växande marknad där det finns 

möjligheten att kunna sälja ”gröna” produkter inom alla områden. 

Rapporten har syftat till att utreda de samband som finns mellan en ökad 

miljömedvetenhet hos marknaden och företags innovationsprocesser utifrån denna 

ökning. Rapporten bygger främst på resultat från intervjuer med två stycken företag, i 

denna rapport Ericsson och Vattenfall, men tar även med kortare resultat och analys från 

intervjuer med ytterligare sex stycken företag inom olika industrier. 

Rapporten visar på att just marknaden har en relativt liten påverkan. Det är en viktig 

aspekt för bägge företagen men det finns inte så starka incitament från just marknaden 

till minskad miljöpåverkan som det antagits innan studien genomfördes. Istället visar 

det sig att det som är det mest drivande är de befintliga lagar och bestämmelser som 

finns samt prognoserna för kommande lagar och bestämmelser. Det som i slutändan styr 

är de ekonomiska incitament som finns. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

En översikt av tekniksamhället 2011 ger inblick i hur viktigt det har blivit med teknik, 

dess utveckling och framförallt konsekvenserna av dess användande. Detta har till stor 

del skett utan eftertanke på det sistnämnda. De senaste åren har fler och fler 

konsumenter blivit mer medvetna om vad de köper, varför de vill ha det och hur deras 

åsikt står sig jämte de företag vilka levererar produkterna (Bergström, 2005). Detta är 

också något som allt fler företag blir uppmärksamma på. En hållbar och miljövänlig 

linje börjar allt mindre ses som den påtvingade kostnad som den betraktats som förut. 

Istället ses det som en konkurrensfördel och något som kan spara pengar för företaget. 

Genom att jobba aktivt med miljöstrategier kan företag tidigt förutspå kommande 

förbud och regleringar och på så sätt tidigt kunna läsa de produktionstekniska problem 

det kan medföra, vilket ger dem ett försprång framför sina konkurrenter (Nidumolu, 

Prahalad och Rangaswami, 2009). Den ”gröna stämpeln”, syftat mot att vara bättre för 

miljön, har blivit en faktor som inte längre bara är en extra egenskap hos en produkt, 

den ser allt mer ut som ett krav för att produkten ska kunna säljas.  

I och med den miljödebatt som har pågått de senaste åren, med Stern-rapporten som 

publicerades 2006 och med världsomspännande klimatkonferenser i Köpenhamn 2009 

och Cancún 2010 så belyses problemet ytterligare. Det bidrar till att förstärka de 

incitament för företagen som nämnts ovan, men det resulterar även i hårdare 

lagstiftningar och förbättrade standarder med avseende på miljö.  

 

1.2 Frågeställning 

Projektgruppen delar ett intresse för aktuella miljöfrågor såväl som en nyfikenhet för 

innovationsstrategier. Kunskap om hur företagen resonerar när en produkt, antingen 

befintlig eller ny, ska utvecklas saknas. Det är därför intressant att få insikt om hur 

denna process går till och framförallt vilka som är de styrande parametrarna i processen. 

För att ta reda på om marknaden har någon roll i hur företagen utvecklar sina 

innovationsstrategier har en huvudsaklig frågeställning formulerats. Denna tar hänsyn 

till alla tre områden, innovation, miljö och marknad, och ska fungera som en röd tråd 

genom hela projektet. 

Frågeställningen lyder som följer: Hur påverkar marknaden företags innovations-

strategier med avseende på miljöaspekten? 

 

1.3 Syfte 

Projektets syfte är att ta reda på om marknaden påverkar företagen vid utveckling av 

innovationsstrategi. Denna rapport ämnar till att undersöka om den ökade 

miljömedvetenheten i samhället har påverkat företagen i produktutvecklingsprocessen. 

Det ligger dessutom inom projektgruppens intresse att undersöka om projektet kan ge 

insyn i vad det är som driver företag till att vara miljömedvetna.  
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1.4 Avgränsningar 

För att säkerställa att projektplanen hålls och relevanta frågor utreds görs följande 

avgränsningar. 

 

Geografi 

För projektet valdes det att endast göra undersökningar hos företag som ligger i 

Stockholm med omnejd, detta på grund av begränsad tid och budget.  

 

Urval 

För att få ut så mycket som möjligt av möten med företagen och för att få så relevanta 

svar som möjligt har det valts att fokusera på en viss typ av företag. Dessa ska uppfylla 

följande kriterier: 

- Företaget ska huvudsakligen producera fysiska produkter 

- Företaget ska vara medelstort eller stort, med andra ord ha minst 50 anställda 

och en årsomsättning om minst 7 miljoner euro. (96/280/EG, Europeiska 

kommissionen) 

- Företaget ska ha en uttalad grön policy och en E&S-strategi (Environmental & 

Sustainability) 
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1.5 Riskanalys 

Under projektarbetets gång kan det uppstå väntade och oväntade hinder. För att minska 

risken för detta, alternativt förbereda hanteringen av hinder, gjordes en riskanalys. 

Nedanstående tabell, Tabell 2, beskriver de tänkbara riskerna som kan uppstå under 

projektets gång. Dessa graderas på en skala från ”1-5” både inom sannolikhet och inom 

konsekvens. Graderingarna multipliceras sedan med varandra för att ett riskvärde ska 

erhållas. Värdet står sedan som grund för om en åtgärd ska vidtas eller ej. Tabell 1 visar 

innebörden av graderingarna. 

 

Tabell 1. Förklaring av graderingar i riskanalysen 
 

Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

1= mycket låg 1= mycket liten 1-5: kan accepteras 

2 = låg 2= liten 6-14: bör åtgärdas 

3 = medelstor  3 = medelstor 15-25: åtgärdas snarast 

4 = stor 4 = stor  

5 = mycket stor 5 = mycket stor  

 

Tabell 2. Riskanalys för studien 

Risk Händelse S K R Åtgärd 

1 

Tidsbrist, exempelvis hinder nära 

deadlines. Hinder kan finnas i 

form av sjukdomar och dylikt. 
2 3 6 

Den projektgruppmedlem 

som drabbas får försöka 

hinna med sin del av 

arbetet på sin privata tid 

2 

Svårt att få tag i företag, 

dubbelbokningar 

4 4 16 

Vid dubbelbokningar ska 

antingen ombokning ske 

eller så får projektgruppen 

dela upp sig. Minst ett till 

företag ska finnas som 

reserv för att försäkra mot 

företag som inte svarar 

3 
Schemakrockar inom 

projektgruppen 
4 2 8 

En noggrann planering kan 

undvika detta 

4 

Konflikter inom projektgruppen 

3 2 6 

Konflikter inom 

projektgruppen ska redas 

ut så snabbt som möjligt. 

Projektgruppmedlemmarna 

ska försöka hålla 

civiliserade diskussioner 
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1.6 Organisation 

Ansvaret för projektets olika delar har delats upp för att underlätta arbetsgången och se 

till att inga delar missas eller glöms bort. Uppdelningen syns i Tabell 3. 

 

Tabell 3. Ansvarsfördelning inom projektgruppen 
 

Max Helander Projektledare 

Ansvarar för projektets 

helhet och ser till att 

regelbundna 

projektgruppsmöten 

hålls 

Jia Jiang Planeringsansvarig 

Ser till att tidsplanen är 

uppdaterad och bokar 

möteslokaler 

Matthias Tidlund Företagskontakt 

Har huvudsakligt 

ansvar för att kontakt 

med företag 

Elin Olofsson Redaktör 

Redigerar och 

sammanställer de 

gemensamma delarna i 

rapporten 
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2. Metod 
Arbetet påbörjades genom att respektive projektgruppsmedlem valde två artiklar från en 

uppsättning tilldelade artiklar från kursledningen. Dessa presenterades och diskuterades 

på nästkommande seminarium. Utifrån dessa grunder formulerades flera intressanta 

frågeställningar ur vilka den slutgiltiga valdes. Denna modifierades även under 

handledning för att passa tidsramen. Artiklar med koppling till frågeställningen lästes 

som inspiration, varefter en bakgrund sammanställdes. En projektplanering togs fram 

där en tidsplan definierade datum då respektive moment skulle vara utfört, detta 

sammanställdes i ett Gantt-schema. 

Enligt kursledningen skulle två ledda och två assisterande intervjuer per person 

genomföras, vilket i detta fall innebar totalt åtta intervjuer. Parallellt med att dessa 

skulle bokas med relevanta företagskontakter behövdes även en litteraturstudie 

genomföras. För att effektivisera arbetet fick två projektgruppsmedlemmar 

huvudansvaret för inbokningar av intervjuer, de andra två fick huvudansvaret för 

litteraturstudien. Data från litteraturstudien och intervjuer delgavs alla 

projektgruppsmedlemmar via KTHs nätverkstjänst BILDA (http://bilda.kth.se). 

De företag som deltagit i undersökningen analyserades sedan, där varje 

projektgruppsmedlem sammanfattade och analyserade resultaten från de intervjuer 

personen ansvarat för. Presentationen av resultaten gjordes för varje enskilt företag där 

underkategorierna var samma som frågeställningens huvudområden; innovation, 

marknad och miljö. Analysen och jämförelsen gjordes primärt på de två företag som 

behandlas i denna rapport. Därefter presenterades även ett sammanfattat resultat för 

projektgruppens övriga företag. Denna del innefattade också en kortare jämförelse av 

alla åtta företag. 

 

2.1 Litteraturstudie 

Den största delen av informationssökningen skedde genom nätverkstjänsten Google 

Scholar (http://scholar.google.se/). Kombinationer av sökorden i Tabell 4 visade artiklar 

relevanta för frågeställningen. 

 

Tabell 4. Söktermer för litteraturstudie. 

 

Primära sökord Tilläggsord 

Design Environment Market 

Innovation Environmental Marketing 

Product development Sustainable  

Informationen från de relevanta artiklarna sammanställdes uppdelat utefter utveckling, 

drivkraft, bestämmelser, marknad, miljö och strategier. Detta möjliggjorde att de senare 

analyserna skulle kunna dra direkta kopplingar till teorin. 

Litteraturstudien kompletterades i efterhand med förklaringar av begrepp som användes 

av respondenterna under intervjuerna. 

 

2.2 Intervjuguide 

Först togs en preliminär intervjuguide fram genom att ställa upp de frågeställningar som 

skulle kunna svara på huvudfrågeställningen. Därefter reviderades denna genom att 
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omformulera frågorna så att dessa endast skulle kunna tolkas på det sätt som avsetts  av 

projektgruppen. Varje ord vägdes noggrant och respondenten krävdes alltid på 

utförligare svar än Ja och Nej. (Gillham, 2008, s. 43) 

Projektgruppen förberedde sig även på att kunna förklara frågorna ytterligare i de fall 

respondenten inte tolkade frågan rätt. "Standardiserade frågor ger inte standardiserade 

svar, ty samma fråga betyder olika saker för olika människor; de måste modifieras för 

att passa varje individs vokabulär, bildningsnivå och fattningsförmåga". (Kvale, 

Brinkmann 2009, s. 150) 

Därefter togs lämpliga inledande frågor fram och vikt lades då vid att få en allmän bild 

av respondenten samt dess arbetsposition. Dessa frågor gjordes väldigt lättsamma att 

svara på för att snabbt få igång samtalet (Kvale, Brinkmann, 2009, s. 150). På samma 

sätt gjordes de avslutande frågorna lättare för att få återkopplad information från 

respondenten, om något den kände var viktigt fått för lite fokus. Den fullständiga 

intervjuguiden finns i Bilaga 1. För att överbygga olika terminologi vid intervjuerna 

krävdes även tydliga definitioner av nyckelord, så som innovation och strategi.  

En intervju kan genomföras på fyra olika sätt enligt Westlander (2000), se Tabell 5. 

 

Tabell 5. Intervjumetoder enligt Westlander 2000. 

 

Intervjumetod Intervjuarens roll Respondentens roll Hjälpmedel 
Typ A: 

Ostrukturerad personlig 

intervju 

Vill undersöka individens 

egen syn på situationen. 

Respondenten bestämmer 

själv tema inom givet 

område. 

Bestämmer vad som ska 

diskuteras och i vilken 

utsträckning. 

Anteckningar tas fritt 

under/efter intervjun, 

möjligen bestämt efter en 

viss ram. Bandinspelning 

om respondenten tillåter 

det. 

Typ B: 

Semistrukturerad personlig 

intervju 

Vill undersöka individens 

egen syn på situationen, 

förstå och beskriva 

händelser/samband. 

Intervjuaren bestämmer 

subteman som behandlas 

under intervjun. 

Har friheten att specificera 

vad som ska tas upp inom 

ramen för subteman. 

Intervjuguide och 

anteckningar som tas fritt 

under/efter intervjun. 

Bandinspelning om 

respondenten tillåter det. 

Typ C: 

Strukturerad intervju 

(konversation som styrs i 

detalj av intervjuaren) 

Alla förbestäms för att 

kunna värdera och jämföra 

svaren från ett antal 

specifika frågor. Hitta 

förklaringar till händelser. 

Bunden till frågorna som 

ställs av intervjuaren. 

Intervjuformulär. 

Typ D: 

Enkät, förtryckt 

frågeformulär (som kan 

följa mönstret från typ B 

eller vanligare från typ C) 

Som i typ C ovan. Som i typ C ovan. Frågeformulär (enkät). 

 

Frågeställningen syftade till att ta fram ett samband mellan delområdena miljö, 

innovation och marknad hos olika företag. Då var en intervjumetod där respondenten 

tilläts berätta lite mer, än endast det varje enskild fråga syftade till, att föredra. Därav 

valdes en semistrukturerad personlig intervjuform, se B i Tabell 5, då den generella 

synen på de tre områdena uppskattades göras mer tydlig på detta sätt.  
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2.3 Företagsurval 

Totalt ingick åtta olika företag i denna intervjuserie, varav Ericsson och Vattenfall 

analyserades mer ingående i denna rapport. Urvalet av företag baserades på att tydliga 

kopplingar måste finnas mellan dess verksamhet och miljön samt att dess 

innovationsenhet utförde direkt innovation, det vill säga att en produkt eller tjänst togs 

fram direkt och inte genom konsultverksamhet. I Tabell 6 nedan presenteras alla åtta 

företag och vilket datum intervjun utfördes, en markering har gjorts över de två ovan 

nämnda företagen. 

 

Tabell 6. Överblick över vilka företag som ingått i studien. Siffror är tagna från respektive 

årsredovisning. De i denna rapport analyserade företagen är markerade i grått. 
 

Företagsnamn Industriområde Omsättning 

(MSEK) 

Antal 

anställda i 

Världen 

Befattning Intervju-

datum 

Bäckström AB Anläggnings-

entreprenad 

102.4  

(2009) 

60 VD 31/3-11 

De Laval Lantbruks-

produkter 

4 312,6 

(2010) 

4 400 Manager  

Sustainable Dariy 

Farming 

7/4-11 

Dometic Vitvaror 8 992  

(2010) 

6 000 Manager R&D 

Laboratory 

22/3-11 

Ericsson Kommunikation 203 348 

(2010) 

90 300 Head of enclosure 

solutions 

28/3-11 

Games Workshop Fysiska 

spelprodukter 

 1 272  

(2010) 

1 135 Butikschef 21/3-11 

Vattenfall Energi 213 572 

(2010) 

38 000 Senior R&D 

Engineer,  

Senior Research 

Engineer, 

Environmental 

Engineer 

15/4-11 

Skanska Bygg 128 100 

(2010) 

51 000 Distriktschef för 

Skanska Nya Hem 

AB 

21/4-11 

Scania CV AB Transport 78 168 

(2010) 

35 000 Produktchef för 

Green Solutions, 

Anställd på avd. för 

säkerhet, miljö, 

global support 

25/3-11 

 

2.4 Gemensamt genomförande 

En rapportmall tillhandahölls av kursledningen och denna användes till utformningen av 

rapporten. Varje vecka, med några få undantag, hölls handledarmöten i samband med 

olika seminarieövningar, som tillsammans bidrog till ökad kvalité på arbetet. Utöver 

detta följdes tidsplanen med minst ett möte, utöver handledarmötet, per vecka. Inga 

intervjuer bokades individuellt, utan detta gjordes gemensamt för projektgruppen. 

Därefter tilldelades individer i projektgruppen intervjuer utefter den individuella 

schemaläggningen. Relevanta personer på företagen undersöktes, varefter 

telefonkontakt togs upp med dessa för bokning av intervjuer. Därefter skickades utförlig 

information via e-post. 
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Respondenten tillfrågades om bandning var acceptabelt vid möte, detta för att senare 

kunna citera ur intervjun. Röstinspelningar gjordes vid varje enskild intervju, efter 

godkännande av respondenten, för att säkerställa att citat skulle kunna skrivas i 

efterhand utan tveksamheter. Utöver röstinspelningarna användes även anteckningar 

från den assisterande intervjuaren samt i vissa fall informationsblad, vilka respondenten 

delade ut. Intervjuerna genomfördes enligt modellen från kursledningen, där en 

projektgruppsmedlem leder intervjun och en annan sitter med som support. Då de 

individuella analyserna var sammanställda gjorde projektgruppen en gemensam kort 

analys av de fyra resultaten. 

 

2.5 Individuellt genomförande 

Det mesta av kandidatarbetet, som skedde efter intervjuerna, skedde individuellt och var 

främst sammanställningen av resultatet, analysen, slutsatsen och diskussionen. 

Resultatsammanställningen bestod av att sammanfatta den väsentliga informationen från 

intervjuerna, till detta hörde flera citat från respektive intervju. Vid citering har dessa 

varit relaterade till frågeställningen, fått kontexten presenterad, tolkats, hållits korta, 

varit bäst beskrivande, återgetts i skriftspråklig form samt redigeringsprinciper angetts. 

(Kvale, Brinkmann, s. 300-301). Projektgruppen delade även upp arbetet så att 

transkriberingen av varje intervju gjordes av den projektgruppsmedlem som hade lett 

intervjun. Efter att transkriberingen var gjord analyserades svaren av samma person och 

resultatet presenterades enskilt för de två företagen varefter en jämförelse gjordes. 

Analysering gjordes genom att jämföra svaren från intervjuerna med dels det andra 

företaget, men även mot den teoretiska bakgrunden. Detta gjordes först i samma ordning 

som resultatet presenterades varefter skillnader och likheter söktes mellan respektive 

område. Analysering skedde således både genom klassisk innehållsanalys av text och 

genom kvalitativ innehållsanalys av transkriberade texter, strukturerat utefter stadier i 

intervjun. (Gillham, 2008, s. 176-178; s.182-184) 

 

2.6 Källkritik 

Syftet med rapporten var att försöka förstå hur marknaden påverkade företagen i deras 

miljömedvetenhet. Företagsintervjuerna betraktades därför som primärkällor. Som det 

nämndes ovan spelades intervjuerna in så att återgivning kunde ske så korrekt som 

möjligt. Dessa intervjuer var dock subjektiva och kunde inte till fullo representera hela 

företagets åsikt. Respondenten kunde i vissa fall sakna kunskap om områden utanför 

deras egna kärnområden och svaren kan därför i vissa fall betraktas som kvalificerade 

antaganden snarare än fakta. För vidare efterforskningar kan en sammanställning av 

intervjuer med flera personer inom samma företag vara att föredra då det skulle ge en 

mer tillförlitlig bild. 

Vetenskapliga artiklar, böcker och webbplatser med kopplingar till miljö, innovation 

och marknad användes som sekundära källor. Dessa fanns tillgängliga på KTHBs 

(http://lib.kth.se) egna databas och bedöms som trovärdiga. Artiklarna gav 

projektgruppen insikt i tidigare forskningar som gjorts inom området. De användes även 

för att understödja resonemang och påståenden i rapporten. 
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3. Litteraturstudie 
Hållbar utveckling är numera ett vanligt förekommande ord. Det diskuteras mycket om 

hur de problem vi idag har med miljöpåfrestningar ska lösas. Vissa menar på att 

uttrycket hållbar utveckling i sig är en motsägelse, att den tekniska utvecklingen inte är 

hållbar. Newman (2005) menar på motsatsen. Hon definierar ”hållbarhet” som 

kapaciteten att skapa, testa, och bibehålla anpassningsförmåga. ”Utveckling” definierar 

hon som processen att skapa, testa, och bibehålla möjligheter. Kombinationen ”hållbar 

utveckling” syftar på så sätt till målet att uppmuntra utvecklingen av 

anpassningsförmåga och skapa möjligheter. Med det menar hon på att det inte är en 

motsägelse utan snarare ett logiskt partnerskap. 

Hållbar utveckling har många fler definitioner än den som Newman ger. Den kanske 

mest kända kommer från det som kom att kallas Brundtland-rapporten och lyder: 

“Sustainable development is development that meets the needs of the present 

without compromising the ability of future generations to meet their own needs” 

(World Commission on Environment and Development, 1987, punkt 1) 

Brundtland-rapporten, Our Common Future, är enligt Nationalencyklopedin 

(Brundtland-rapporten, No date) en rapport som är utarbetad av FN:s Världskommission 

för miljö och utveckling 1987. Den behandlade världens resurs- och miljöproblem samt 

dess lösning.  

Kontentan av det hela blir att utvecklingen idag behöver lägga till en dimension som tar 

ansvar för framtidens existens istället för att bara tillgodose dagens marknad. Hur man 

ska åstadkomma den miljömässiga förändring som krävs är inte något som är helt 

tydligt och det varierar mycket från företag till företag. Det kan göras genom 

ekonomiska verktyg, utforska industriers potential att engagera sig i teknisk innovation, 

uppmuntrande av mer frivillighet och intressentdeltagande i ledningen, och genom att 

främja krav-policys som fokuserar på ett grönt konsumentbeteende (Ashford, 2002). 

Nidumolu, Prahalad och Rangaswami (2009) skriver exempelvis att de förändringar 

som krävs först kommer inträffa när cheferna inser en enkel sanning; hållbarhet = 

innovation.  

Företag har tidigare ofta sett omställningen mot en mer miljövänlig verksamhet som 

enbart kostnader. Idag har allt fler företag börjat se fördelarna med att jobba aktivt med 

miljömedvetenhet och har börjat använda det som en konkurrensfördel. Gerlach (2000) 

skriver att en lyckad hållbar innovation åstadkoms då en aktör får konkurrensfördel 

genom att applicera innovativa miljö- och/eller sociala praxis. Vidare har man sett att en 

innovationsvänlig miljöpolicy medför sekundära fördelar för företaget, så som 

reducerade kostnader, ökad konkurrenskraft, skapandet av nya marknader för 

miljömässigt åtråvärda produkter och processer, och så vidare. (Rennings, 2000; 

Epstein, 2008).  

Nyckeln till framgång, speciellt under ekonomiska kriser, är just innovation. På samma 

sätt som vissa internetföretag överlevde IT-bubblan så kommer företag som satsar på 

hållbar utveckling att överleva dagens lågkonjunkturer. Genom att behandla hållbar 

utveckling som ett mål idag kan företag som tidigt etablerar detta skapa stora 

konkurrensfördelar som motsvarande företag får svårt att matcha. Denna fördel kommer 

stärka företaget på lång sikt då hållbarhet alltid kommer vara en integrerad del av 
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utveckling. Företag bör med fördel behandla hållbarhet som ett nytt mål till innovation. 

Att höja den miljövänliga standarden sänker kostnader då företag reducerar de resurser 

som krävs. Vidare genererar processen ytterligare intäkter genom bättre produkter i 

form av mervärde för kunden. (Nidumolu, Prahalad, Rangaswami, 2009) 

Ur ett globalt perspektiv så är det även kostsamt och farligt att vänta med att reducera 

sin miljöpåverkan. I Stern-rapporten från 2006 gjordes en bedömning av de åtgärder 

som krävs för att minska växthusgas-utsläppen. De åtgärder som krävs för att undvika 

de värsta konsekvenserna för klimatförändringen skulle kosta 1 % av den globala 

bruttonationalprodukten, BNP, per år. Om vi globalt istället skulle vänta med att handla 

skulle den sammanlagda kostnaden för risker och påverkan vara ekvivalent med att 

förlora 5 % av globala BNP per år. Om hänsyn tas till ett bredare spann av risker och 

påverkan stiger kostnadsuppskattningen till 20 % av BNP eller mer (Stern, 2006a).   

 

3.1 Produktutveckling och miljö 

När det gäller innovation så definieras det enligt McDermott och Colarelli O’Connor 

(2001) som en ny teknologi eller en kombination av teknologier som erbjuder lönsamma 

fördelar. Ofta skiljs det på inkrementell innovation och radikal innovation. Inkrementell 

innovation innebär att befintliga lösningar utvecklas och förbättras. Radikal innovation 

innebär införandet av något helt nytt. Mycket av den forskning som gjorts tyder på att 

det är den radikala innovationen som måste ske för att någon kraftig skillnad i 

miljöpåverkan ska ske (Gouldson, Murphy, 2000; Ashford, 2002; Gerlach, 2000) Detta 

stöds vidare av Johannesson, Persson & Petterson (2004) som skriver att kravet på att 

minska den totala globala miljöpåverkan kommer att öka. Detta allt eftersom 

utvecklingsländerna blir mer industrialiserade och börjar nå industriländernas materiella 

standard samt öka sin BNP. Det räcker inte med små förbättringar utan de tekniska och 

industriella systemen måste bli radikalt mer miljöanpassade. 

Ett uttryck som förekommer frekvent i litteraturen är eco-innovation. Rennings (1999) 

använder följande definition: 

Eco-innovation är alla åtgärder av relevanta aktörer (företag, politiker, 

organisationer etc.) som; utvecklar nya idéer, beteenden, produkter och 

processer, applicerar eller introducerar dessa och som bidrar till en minskning av 

miljöpåfrestningar eller bidrar till ekologisk specificerade hållbara mål. 

För att utveckla miljöanpassade produkter finns det vissa stödmetoder som ett företag 

kan utgå från. Design For Environment, DFE, brukar användas som en sammanfattande 

benämning (Johannesson, Persson, Petterson, 2004). Följande citat är taget från 

Johannesson, Persson och Pettersson (2004, s 299) och behandlar infattningen av 

begreppet miljöanpassad konstruktion av produkter: 

 

 ”Allmän kunskap om produktrelaterade miljöproblem 

 Miljöpåverkansdata för olika material som användes i produkter, samt listor 

över tillåtna, olämpliga respektive förbjudna material, ”black list” 

 Konstruktionsregler för att underlätta demontering och materialseparation 

 Konstruktionsregler för att stödja uppgradering och återanvändning av 

komponenter, samt materialåtervinning 
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 Anvisning om lämpliga metoder för miljöpåverkansbedömning över produktens 

livscykel, till exempel Life Cycle Analysis, LCA” 

 

Ullman (2010) beskriver att syftet med DFE, eller Design For Sustainability, DFS, som 

det även benämns som, är att designingenjörer ska inse att de har mycket kontroll över 

vilka produkter som designas och hur dessa produkter interagerar med omgivningen 

under dess livstid. DFE/DFS kräver medvetenhet om de kortsiktiga och långsiktiga 

konsekvenserna av de designbeslut som tas. 

 

3.2 Vad driver utvecklingen?  
- Marknadens ”pull”, teknologins ”push” och bestämmelser 

Det är vanligt i produktutvecklingssammanhang att prata om huruvida den tekniska 

innovationen är driven av teknologi-push eller marknads-pull. Det vill säga om en ny 

teknik skapar ett behov på marknaden eller om marknadens behov kräver ny teknik. Det 

har visat sig att båda är relevanta (Rennings, 2000). I enlighet med vanliga 

produktutvecklingsprocesser så är även innovation och utveckling av miljövänliga 

processer och produkter drivna av push och pull. Som sagt kan en miljömässig 

innovation bero på att ny teknologi möjliggör det. Det kan vara genom effektivare 

energiförbrukning, ökad andel av råmaterialet som utnyttjas, hantering av avfall och 

utsläpp med mera. Det kan också bero på att marknaden och andra viktiga parter 

efterfrågar det (Rennings, 2000).  

 

 
Figur 1. Schematisk  bild över begreppet eco-innovation (Baserad på Cleff, 

Rennings, 1999, s.193) 
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En sista anledning, som har blivit väldigt vanlig i just miljösammanhang, är att vissa 

bestämmelser implementeras för att skapa incitament för företag att förändra sin 

produktion. Syftet med bestämmelser är att förenkla eller tvinga företag anpassa sina 

innovationer som, trots att de är miljömässigt och ekonomiskt fördelaktiga, är 

osannolika att bli implementerade (Gouldson, Murphy, 2000). En överblick av hur dessa 

hänger ihop visas i Figur 1. 

 

3.3 Regleringar, lagar och certifieringar 

Tidigare undersökningar visar på att miljöbestämmelser har avsevärt större inverkan på 

ett företags eco-innovation än vad marknadens ”pull” och teknologins ”push” har. Man 

kan särskilja på olika bestämmelser. Marknadsbaserade bestämmelser inkluderar skatter 

och bytesrätter, exempelvis handel med utsläppsrätter. Fördelen med den här typen av 

bestämmelser är att de erbjuder ett permanent incitament till miljöförbättringar genom 

att det går att göra fortsatta kostnadsförbättringar.  Den andra typen av bestämmelser är 

mer av en förbudskaraktär. Det kan vara att lagar säger vilka material som får användas 

eller hur mycket som får släppas ut. Det kan även vara frivilliga överenskommelser eller 

certifieringar som sätter gränserna. Skillnaden mot marknadsbaserade bestämmelser är 

att de frivilliga inte är kostnadseffektiva och att incitamenten försvinner så fort målet är 

uppnått (Cleff, Rennings, 1999).  

Ett exempel på en miljöcertifiering är ISO 14001-standarden som behandlar 

miljöprestanda (Epstein, 2008). Det är en standard som beskriver hur ett företag ska 

hantera de miljöaspekter som företaget har kontroll över och som företaget kan 

förväntas influera (ISO 14001 environmental management, No date). 

En annan typ av bestämmelse är RoHS-direktivet. RoHS står för Restriction of the Use 

of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment och syftar till 

att begränsa användningen av farliga substanser som är vanligt förekommande i 

elektronik och elektronisk utrustning (RoHS Compliance Definition, No date). 

 

3.4 Produkt- och Processinnovation  

Det har även visat sig vara skillnad mellan vad som driver miljömässig produkt- och 

processinnovation. Generellt sett så avser begreppet produktinnovation på hur 

produkten används och den tid då den är i bruk. Processinnovation handlar om 

produkten under tillverkning och innan den levereras till kund. Miljömässig 

produktinnovation är märkbart driven av det strategiska marknadsbeteendet, det vill 

säga marknadens pull, medan miljömässig processinnovation är mer driven av 

regleringar och lagar (Cleff, Rennings, 1999). Nidumolu, Prahalad och Rangaswami 

(2009) påstår även att för att utveckla miljömässigt hållbara produkter så måste 

företagen förstå konsumenternas oro och noga undersöka produktlivscyklerna.  Detta 

stämmer överens med det som Cleff och Rennings (1999) påstår ovan om att marknaden 

har väldigt stor inverkan på ett företags miljömässiga produktinnovation. 

När företag försöker förbättra sin miljömässiga processinnovation så finns det två olika 

typer av tekniska aspekter som man kan dela upp det i. Antingen så tillämpas det som 

kan benämnas som kontroll teknologi eller tillagd processinnovation. Det innebär att det 

sker ett tillägg på den redan befintliga teknologin med syfte att på så sätt minska 

miljöpåverkan. Det är alltså inte själva processen som ändras utan snarade hur man 
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hanterar restprodukter. Den andra sortens teknologi är den som benämns som ren 

teknologi eller integrerad processinnovation. Den innebär att alla steg ifrån hur råvaror 

tas fram och ursprunget från energi till hanteringen av avfallet ska vara miljöanpassade. 

Även om den rena teknologin generellt sett anses vara mer ekonomisk och miljömässigt 

effektiv i ett längre tidsperspektiv så är den inte alls lika vanligt förekommande som 

kontroll teknologi (Gouldson, Murphy, 2000).  

 

3.5 Marknaden och miljö 

Efterfrågan på tekniskt innovativa produkter har ökat explosionsartat de senaste 15 åren 

(Bergström, 2005). I takt med konsumenternas ökande medvetenhet om produkterna 

som de konsumerar ökar också kraven på de distribuerande företagen. Miljöaspekten 

har kommit att bli allt mer aktuell och tar därmed större plats på marknaden. Denna 

växande marknad bör ligga i varje företags intresseram. Efterfrågan på miljövänliga 

produkter ökar och allt fler företag fokuserar därmed på hållbar utveckling och har i 

många fall framarbetat en uttalad miljöpolicy kring detta. Såväl marknaden som rådande 

miljöregleringar påverkar företag och inom detta område blir såväl regleringarna som 

konkurrensen allt hårdare.  

För att ytterligare visa på den påverkan marknaden har kan det nämnas att ca 30 % av 

de tillfrågade konsumenterna i en undersökning av Yttra Konsumentkommunikation 

uppgav att ett företags egna miljöpåståenden är viktigt eller mycket viktigt när de valde 

produkt. Det är en relativt stor marknad som faktiskt efterfrågar miljövänliga produkter 

och en marknad som inget företag har råd att försumma (Jonsson, 2011). Detta står i 

kontrast mot en undersökning som visade på att 41 % av konsumenterna inte köpte 

gröna produkter för att var oroade av att kvalitén var lägre hos de gröna produkterna än 

de ”vanliga”. Det har däremot visat sig att det finns undantag inom vissa 

produktgrupper där konsumenterna är villiga att betala lite extra. Exempelvis är 

energieffektiva och vattensparande tvättmaskiner och torktumlare en sådan 

produktgrupp.  (Ginsberg, Bloom, 2004) 

När det gäller livsmedel är trenden omvänd. Där finns det tendenser till att vilja betala 

lite mer för ekologiska produkter för att de tror att de produkterna är nyttigare, godare 

och säkrare. (Ginsberg, Bloom, 2004) 

Att den gröna marknaden är en växande industri och möjlighet som företag såväl som 

länder inte har råd att missa stöds av Stern (2006b) som förutspår att enbart marknaden 

för energiprodukter med låg kolhalt kommer vara värd minst 500 miljarder år 2050.  

 

3.6 Företagets strategier och mål 

Hur ska då företagen jobba med miljöfrågorna på bästa sätt? Något som är ganska 

vanligt förekommande är begreppet Corporate Social Responsibility, CSR, och hur 

företagen arbetar med de frågor som detta innebär. Epstein (2008) skriver om vikten av 

att först och främst ledningen är dedikerad till en förbättring av företagets 

hållbarhetsfrågor. Det är när detta sker som identifieringen, mätningen och 

rapporteringen av företagets sociala och miljömässiga påverkan kan börja. När det 

steget är nått kan sociala frågor och miljöfrågor integreras i företagets strategier och 

mål. Detta stöds även av Gouldson & Murphy (2000). Epstein (2008) pratar vidare om 

vikten att inte stanna där, utan att sätta upp anpassade mål för alla avdelningar, enheter, 

individer mm. som bidrar till företagets mål. Först när detta implementeras kommer den 
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radikala förändring som man eftersträvar kunna inträffa. För att dessa frågor ska 

behandlas effektivt bör företaget i fråga ha ett Environmental Management System, 

EMS, som behandlar och mäter just ökad och minskad miljöpåverkan och hur man skall 

jobba med sådana frågor. 

Avslutningsvis kan det konstateras att det finns många olika faktorer som påverkar hur 

ett företag lyckas i dess gröna produktutveckling. Alla dessa måste beaktas under 

rapportens analys för att kunna göra en välgrundad bedömning. 
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4. Resultat 
4.1 Ericsson 

På Ericsson intervjuades Martin Trygg som jobbar som Head of enclosure solutions. 

Enclosure solutions är en avdelning på Ericsson där det jobbar ca 120-140 personer. 

Respondenten beskriver enclosure som det man har kvar om man tar en dator och rycker 

ut alla kretskorten. I Ericssons fall handlar det inte om datorer utan mer om 

inneslutningar till de olika delarna i deras mobilsystem. Enligt respondenten är Ericsson 

världsledande på just mobilsystem med ca 40 % av marknaden. 

Ericsson har kunder i mer än 180 länder över hela världen. Ericsson har totalt sett ca  

90 300 anställda och 2010 omsatte de 203,3 miljarder SEK. 

 

Innovation 

Respondenten beskrev deras produktutvecklingsprocess som att de håller på med 

forskning om hur deras nya material eller nya tekniker kan se ut om 5 år. Det följs upp 

av för-utveckling av olika teknikidéer innan det till slut kan utmynna i ett 

produktutvecklingsprojekt. Ericsson arbetar med flera sådana här projekt parallellt med 

annan för-utveckling och andra forskningsprojekt. De lanserar en ny produktfamilj 

ungefär var fjärde år och under tiden så görs det lite face-lifts på befintliga produkter 

som han utrycker det. 

 

Miljö 

Respondenten inledde miljödiskussionen med att göra lite jämförelser med andra 

teknikslag. Han berättade att en normal mobilanvändare ger upphov till lika mycket 

koldioxid på ett års mobilanvänding som vid en timmes bilkörning. Han fortsatte med 

att berätta att all världens datatrafik ger upphov till en stor miljöpåverkan, det är många 

reaktorer i världen som går åt bara för att internet eller mobilsystemen ska snurra. Han 

menade däremot att denna påverkan inte alls är av samma storleksordning som 

exempelvis biltrafiken och gick vidare med den retoriska frågan ifall man någon gång 

sparat en timmes bilkörning genom att istället göra ett telefonsamtal. På det sättet ville 

han mena på att det är en miljöräddare. 

När det gäller frågor kring miljöpolicy pratade respondenten om att man självklart följer 

rådande lagar och regleringar. De måste exempelvis följa RoHS-direktivet. Ericsson har 

även en lista med ämnen som de rekommenderar att inte ha med då de ser att det är 

troligt att de kommer att bli förbjudna i framtiden.  

Ericsson är även ISO 14001 certifierade. På frågan om de sätter egna interna miljömål 

så är det just det som diskuterades tidigare, om vad man tror kommer bli förbjudet. som 

styr. De har specialister som är insatta och som jobbar med att undersöka vilka förbud 

som kommer att komma och som kan komma. 

Respondenten uppgav att de inte arbetade med LCA på avdelningen för enclosure 

solutions. Han sa att det borde gå att få ut en LCA ur deras databaser om det skulle 

efterfrågas, då det i databaserna finns angivet vilka material en produkt består av och i 

vilken mängd. Däremot var det inget som ingick i deras produktutvecklingsprocess. 
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När det gäller mer energisnåla produkter är det något som de jobbar aktivt mot, men 

målet är inte direkt relaterat till miljö. Det handlar om att energisnåla produkter är något 

som säljer bättre och som man kan ta mer betalt för. En energisnål produkt minskar 

också kylbehovet hos produkten. Då kan man göra den mindre vilket även det är något 

som säljer bättre. Respondenten hävdade att Ericssons produkter drar mindre el än deras 

konkurrenter och att det är något som används i marknadsföringen. 

De har även mobilsystem med solceller som energikälla. Dessa används vid platser där 

det inte finns tillgång till elektricitet. Även det anges vara ekonomi som är orsaken då 

det kostar mer att dra dit elektricitet eller ställa dit en dieselgenerator. 

Respondenten ansåg inte att ökade miljökrav är något som begränsar dem. Han sa att 

det är klart att det kan innebära en stor kostnad, men att de snarare tjänar på det då de 

har så pass bra kunskap och kompetens på området. Detta under förutsättningen att alla 

konkurrerande företag lyder under samma krav. 

 

Marknad 

”Enclosure solutions” produkter är mer business-to-business-orienterade. Det innebär 

att deras kunder är andra företag och inte konsumenter. 

Marknadskontakten sköts genom product-managers som lyssnar av de olika behoven i 

de olika regionerna där de är verksamma. Genom att dessa product-managers beställer 

olika uppdrag får avdelningen för ”enclosure solutions” reda vilken efterfrågan som 

finns, om det är exempelvis energieffektivitet. Respondenten tyckte inte att de får in 

några specifika krav på att produkterna ska vara mer miljövänliga. Han angav att det 

fanns vissa tendenser till en ökning av sådana krav då Al Gores film ”An inconvenient 

truth” skapade debatt, men att de i dagsläget inte handlar om miljö utan snarare billigare 

driftskostnad. Han såg inte heller att miljövänliga produkter används för 

marknadsföring hos deras kunder, till exempel mobiloperatörer. Det skulle vara om 

Telenor eller Telia skulle ha annonser eller affischer där de marknadsförde sig genom 

energisnåla system men det var inget han såg i dagsläget. 

 

Övrigt 

I övrigt så berättade respondenten att de jobbar med att minska transporter hela tiden 

och att det är miljörelaterat. Han sa däremot att till sist handlar det egentligen om 

pengar. Vikten av den ekonomiska aspekten var något som betonades ett flertal gånger 

under intervjun. Det kostar mer att frakta produkterna med flyg så därför skickar man 

dem på fartyg eller försöker producera dem så nära som möjligt den plats där de behövs. 

 



   17 

4.2 Vattenfall 

Den andra intervjun genomfördes på Vattenfalls forskning och utvecklingsavdelning. 

Där intervjuades Lars Uggla, Senior R&D Engineer inom vindkraft och framtida 

teknologi, Margaretha Engström, Senior Research Engineer inom vatten- och kärnkraft, 

samt Sara McGowan, Environmental Engineer på stabsfunktionen för strategi och miljö. 

Tillsammans hade de erfarenhet av större delen av Vattenfall verksamhet samt 

verksamheten i koppling till miljöfrågor.  

Vattenfall är aktiva främst i Sverige, Tyskland och Nederländerna. De har även 

verksamhet i Danmark, Finland, Polen, Storbritannien och Belgien. Totalt sett har 

Vattenfall ca 38 000 anställda och 2010 så omsatte de 213 572 MSEK. 

 

Innovation 

Vattenfall uppgav att de i egentlig mening inte håller på med någon produktutveckling 

utan med processutveckling. Med det menades att exempelvis vattenkraft och kärnkraft 

inte är produkter utan det är produktionsprocesser. Produkten är el. Den forskning och 

utveckling som Vattenfall bedriver syftar till processen och inte produkten och på sätt är 

de inte heller riktade mot marknaden på samma sätt som i en 

produktutvecklingsprocess. 

Vattenfall är delaktig i utveckling av ny teknik genom att samarbeta med mindre 

utvecklingsbolag där man kommit på en bra idé. Vinsten för Vattenfall ligger dock inte i 

produktutvecklingen i sig. De säljer inte tekniken vidare. Däremot får de sin avkastning 

senare då de använder sig av tekniken i sina processer.  

Vattenfall genomför även andra samarbeten med företag. Nu senast är ett samarbete 

med Volvo som innebär att Vattenfall får en del av intäkten för varje elhybridbil som 

Volvo säljer. Detta mot att de står för batteriteknik och infrastrukturen av de 

laddningsstolpar som behövs för att ladda bilarna. 

 

Miljö 

Under intervjun delades Vattenfalls miljöpolicy ut till intervjuarna. Vattenfall skriver i 

sin miljöpolicy bland annat att de strävar efter att vara bland de bästa inom varje typ av 

energikälla och varje typ av teknologi. Vidare vill de minska utsläpp av koldioxid och 

andra utsläpp. Detta genom att använda energikällor och teknologier som har ett lågt 

utsläpp, investera i forskning och utveckling för att öka konkurrenskraften hos 

förnyelsebara energikällor och energikällor med lågt utsläpp samt att minska 

koldioxidutsläppen från deras kraftverk. Miljöpolicyn är utformad för att ligga i linje 

med avkastningskrav och ägardirektiv och gäller för Vattenfall globalt. 

Under intervjun berättade respondenterna att målet är att allt som Vattenfall gör ska 

vara miljövänligt. Allt som företaget gör ska följa den miljöpolicy de har för annars gör 

de fel saker. Alla strategier som utvecklas för Vattenfall ska ligga i linje med 

miljöpolicyn. De pratade även om olika mind-set-stadier hos företag och hur dessa har 

utvecklats. Med mind-set-stadier menas att i ett tidigt stadie ser man kraven som 

begränsande för att i senare stadier snarare se det som affärsmöjligheter. De uppgav att 

på 60- och 70-talet såg branschen på regleringar kring exempelvis sot-utsläpp som krav. 
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Numera är det en integrerad och naturlig del av företaget istället. Respondenterna 

beskrev att dels måste man ha med de ekonomiska aspekterna. Man måste även ha rätt 

teknik och infrastruktur men att om man inte får till hållbarheten i systemet så är det 

värdelöst. Det ingår som en parameter i alla projekt och ses som en självklarhet. 

Miljöpolicyn ska inte bara appliceras på produktionsprocesserna utan även all 

verksamhet runt omkring skall präglas av den. Respondenterna uppgav att man drar ner 

på tjänsteresor och klimat-kompenserar för dessa, att anställda uppmanas åka kollektivt, 

man jobbar mer med videokonferenser och så vidare. Man jobbar med individens ansvar 

och deras roll i miljöpolicyn. 

Förutom att jobba med att minska utsläpp av exempelvis koldioxid jobbar man även 

med andra delar i processen där miljöpåverkan kan ske. Ett exempel som nämndes var 

användning av olja i generatorer och transformatorer och den påverkan som ett 

oljeutsläpp har. Där forskar man på alternativa smörjmedel istället. 

En del av intervjun kom att handla om de olika sorters processer som används för att 

framställa el och varför det skiljer sig så mycket från olika länder. Exemplet var att det i 

Tyskland används mycket lignit, brunkol, som släpper ut jämförelsevis mycket 

koldioxid. Användningen av lignit är även något som Vattenfall fått mycket kritik för i 

media. Det som kom fram under intervjun var att vilken energikälla som används i ett 

visst land beror till stor del av vilka naturtillgångar som finns inhemskt. Sverige har, till 

skillnad från Tyskland, stora möjligheter till vattenkraft och denna står för ca 50 % av 

Sveriges energiproduktion. I Tyskland har man en stor tillgång till lignit. I Tyskland ser 

man inte alls lika kritiskt på det som här i Sverige. Brytningen av lignit skapar många 

arbetstillfällen i Tyskland. Detta i kombination med att det är inhemskt och inte behöver 

importeras och därmed att det blir billigare spelar in. Däremot har man istället en stor 

opinion mot kärnkraft i Tyskland vilket resulterar att det inte används i så stor 

utsträckning. 

När det gäller vindkraft som alternativ så lyfte de fram att man inte får glömma att den 

är intermittent, det vill säga det finns inte alltid tillräckligt med vind för att täcka upp 

elbehoven och då måste man antingen ha lagrat energi sedan tidigare på något sätt eller 

så måste man ersätta den med någon annan energikälla. 

I diskussionen med förnyelsebara energikällor och hanteringen av utsläpp lyfte man 

också problemet med den rent landskapsmässiga inverkan som uppkommer. I fallet med 

vindkraft är det att de är väldigt synliga och kan ”förstöra” den visuella 

naturupplevelsen. I fallet med koldioxidlagring, CCS-lagring, handlar det mycket om att 

folk är motvilliga att ha det i närheten av där de bor. Ett vanligt begrepp för detta är Not 

In My Backyard. Man är positiv till det på nationell nivå eller regionalnivå, så länge det 

inte sker där man bor. Det här kan anses vara en miljöpåverkan i sig. Respondenterna 

menade däremot på att man kanske måste välja. Man kan inte vara emot allt. De uppgav 

att på så sätt innebär Vattenfalls arbete även att jobba mot en eventuell opposition och i 

att förankra kommande projekt hos drabbade kommuner. 

Man kopplade även miljöaspekter till det tidigare nämnda samarbetet med Volvo då det 

är lättare att rena en punktkälla, i det här fallet ett kraftverk av något slag, än många små 

punktkällor, det vill säga alla bilar. 

När det gäller att jobba pro-aktivt mot kommande lagar och regleringar uppgav 

respondenterna att det är en viktig del för Vattenfalls verksamhet. Ett kraftverk kan ha 
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en avskrivningstid på 27-30 år. Då måste man se till att anläggning går att använda 

under hela den tiden och att investeringen lönar sig. Det nämndes även att det kan finnas 

en ekonomisk vinst i att var miljövänlig i den aspekten. Om man kan bygga ett kraftverk 

som håller rätt standard i 50 år istället för i 30 år så tar det längre tid innan man måste 

göra en dyr reinvestering.  

Vidare ser man på Vattenfall att man tjänar pengar på att vara mer miljövänlig. Det kan 

exempelvis vara genom energieffektivisering där man sparar pengar genom att man 

behöver köpa mindre bränsle och som också resulterar i mindre utsläpp på grund av 

lägre bränsleanvändning. 

 

Marknad 

Respondenterna uppgav att miljöaspekten finns med i olika varumärkesundersökningar 

som skickas ut till olika kunder. Utöver det genomför de också olika benchmarking-

övningar för att avgöra hur de ligger till i jämförelse med andra företag och för att se 

hur de ska agera för att ligga i täten. Exempel på detta är att utvärdera företaget enligt 

Dow Jones Sustainability Index. Detta gör att de kan hålla reda på var de ligger i 

förhållande till ”Best in class” och vilka de stora trenderna är. De uppgav däremot att 

det är svårt att mäta hur marknaden hanterar miljöaspekten. Respondenterna uppger att 

om de inte hade erbjudit el från vattenkraft och miljödeklarerad el så hade de nog haft 

färre kunder, men att det är en så pass integrerad del av verksamheten i dagsläget och att 

det är något som är svårt att värdera i pengar. Man angav däremot att marknadskontakt 

och förtroende hos kunderna är viktigt för Vattenfall och att detta påverkas av allt som 

händer i processen. På så sätt har marknaden en viktig del i Vattenfalls verksamhet. 

Respondenterna sa att Vattenfall jobbar mot universitet, medverkar i EU-projekt och i 

”joint industry projects”, är med i intressegrupper och bransch-organisationer. Detta kan 

även ses som en sorts marknadsundersökning då man bland annat ser vilka trender som 

finns. 

Respondenterna uppgav att det fanns tillfällen då inte blivit valda som leverantör då de 

inte erbjuder helt ”grön” el. De angav dock att det finns andra tillfällen då de istället 

blivit valda på grund av att de använder sig av Environmental Product Declaration, 

EPD, på sin el. EPD är ett standardiserat system som är oberoende granskat och som 

bygger på LCA.  

 

Övrigt 

Respondenterna pratade även om politikens roll i energifrågan och hur det faktum att 

politikerna måste tänka på att bli omvalda ibland gjorde att de tuffa beslut som krävs 

kanske inte tas. 

 

4.3 Övriga intervjuer 

I den här studien ingår det totalt åtta företag. En kortfattat sammanfattning av resultatet 

från de övrig sex intervjuerna finns att läsa i Bilaga 2. 
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5. Analys och diskussion 
Resultatet från tidigare redovisade intervjuer ställs här mot den teoretiska bakgrund som 

sammanställts tidigare i rapporten. Detta för att se vilka samstämmigheter och skillnader 

som finns mellan teori och praktik. Det resoneras även kring vad eventuella skillnader 

kan bero på. Därefter jämfördes företagen sinsemellan för att se hur de förhöll sig till 

varandra beroende på industriområde. Denna jämförelse resonerar kring de skillnader 

som finns och varför de kan tänkas uppstå. 

 

5.1 Ericsson 

Innovation 

Även om respondenten inte såg att de hade en större försäljning från att vara 

miljövänliga såg han ändå skärpta regleringar med avseende på miljö som något som 

Ericsson kunde tjäna på. Detta då han ansåg att de var bättre utrustade med kunskap och 

kompetens för att kunna hantera en sådan situation jämfört med deras konkurrenter. Det 

hänger med stor sannolikhet ihop med att de jobbar aktivt med att forska på ny teknik 

och med att implementera den nya tekniken i deras produkter. Här ser man alltså en 

tydlig närvaro av teknologi-push, som beskrivits tidigare i under punkt 3.2 i 

litteraturstudien, som ett verktyg för att främja företagets innovation. 

En kontinuerlig strävan efter att utveckla ny teknik hjälper till att överkomma de hinder 

som uppstår vid en ny lag. Att ha färdiga tekniska lösningar som överkommer nya lagar 

gör att de kan få ett övertag över konkurrenter som inte kommit lika långt i sin tekniska 

utveckling. Det är minst lika viktigt att ligga i framkant för att inte tappa mark mot sina 

konkurrenter som att ligga före. Om man då ser en marknadstrend som, även om den 

inte ställer stora krav på den avdelningen av Ericsson som intervjuats ännu, börjar bli 

mer miljöfokuserad ger detta incitament till att jobba mer med miljörelaterade frågor. 

(Nidumolu, Prahalad, Rangaswami, 2009) 

 

Miljö 

Respondenten angav att de inte hade några egentliga miljökrav på sig för deras 

produktutveckling annat än de som reglerades av RoHS. Han kunde koppla flera delar 

av deras verksamhet till miljöbesparingar, men såg inte att dessa delar genomfördes just 

för att vara miljöbesparande. De genomfördes snarare utav någon ekonomisk anledning, 

exempelvis minskad kostnad. Respondenten angav även att LCA inte togs i beaktning 

under deras designarbete, i alla fall inte på den designnivå respondenten arbetade på. 

Däremot så anger Ericsson på sin hemsida att både DFE, som beskrivs av Ullman 

(2010) och LCA används för att reducera miljöpåverkan (Reducing our environmental 

impact, No date). Det tyder på att Ericssons miljömål inte är förankrade i hela 

organisationen, något som Epstein (2008) hävdar är av yttersta vikt för att ett företag 

ska lyckas med att nå sina miljömål.  Det kan hända att det anses att dessa aspekter 

ingår i att de följer exempelvis RoHS-direktivet och är ISO 14001 certifierade. I så fall 

är dessa delars koppling till miljöpolicyn i sin helhet något som inte är tydligt 

kommunicerat genom hela organisationen. 

I samband med RoHS hade Ericsson en lista med förbjudna material som innehöll 

ämnen som var förbjudna av lagar. Listan innehöll även material som de prognoserade 
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skulle komma att bli förbjudna. Detta är något som benämns av Johannesson, Persson 

och Pettersson (2004) som en ”black list” och som enligt dem ingår i begreppet 

miljöanpassad konstruktion. 

Respondenten återkom ofta under intervjun till att alla miljöbesparingar som gjordes var 

något man antingen tjänade eller sparade pengar på. Det är inte miljöbesparingen i sig 

som är styrande utan det är det faktum att företaget som insett vilka sekundära vinster 

det ger att vara miljöbesparande i enlighet med tidigare forskning. (Rennings, 2000; 

Epstein, 2008; Nidumolu, Prahalad och Rangaswami, 2009) 

 

Marknad 

Intervjun med Ericsson visade på att det inte riktigt fanns några marknadsincitament för 

att minska miljöpåverkan från deras produkter. Det handlade istället om att exempelvis 

minska på energiförbrukningen då detta gav andra fördelar som billigare drift och 

mindre storlek på produkterna. Att det saknas marknadsincitament är troligtvis till stor 

del sammanhängande med att just avdelningen enclosure solutions skapar produkter 

som säljs till företag och inte till konsumenterna direkt. Det var något som även 

respondenten antydde. Han såg inte att konsumenterna ställer några sådana krav på 

deras kunder, exempelvis telefonoperatörer. Därför ställs det inga krav på avdelningen 

enclosure solutions över att vara miljövänliga från deras kunder. 

Det verkar som att det största bidraget till Ericssons arbete med minskad miljöpåverkan 

kommer från incitament skapade av lagar och bestämmelser. Det stämmer överens med 

tidigare undersökningar som kommit fram till att lagar och bestämmelser har den största 

påverkan (Cleff, Rennings, 1999). Däremot hade inte marknaden så stort inflytande på 

Ericssons miljöarbete. Det motsäger till viss del mot den del av teorin som säger att 

miljömässig produktinnovation ska vara märkbart driven av det strategiska 

marknadsbeteendet (Cleff, Rennings, 1999). Å andra sidan verkar det finnas en 

avsaknad av miljökrav på den marknad som de jobbar mot vilket gör att de inte 

påverkas av några krav av den typen. 

 

5.2 Vattenfall 

Innovation 

Vattenfall uppgav att de inte hade någon produktutveckling utan att de snarare jobbade 

med processutveckling. Produkten är el och de jobbade med processen att framställa el. 

Enligt tidigare teori så bör alltså det innebära att deras största drivkraft för att minska 

deras miljöpåverkan ska komma från lagar och bestämmelser (Cleff, Rennings, 1999). 

Respondenternas svar bekräftade detta då de beskrev att de jobbade proaktivt mot 

kommande lagar och att de var tvungna att tänka väldigt långsiktigt. Detta för att 

säkerställa att de investeringar de gjorde i form av kraftverk blev lönsamma under hela 

den beräknade drifttiden. 

Vattenfall jobbar som en partner i andra parters produktutvecklingsprojekt. På så sätt 

säkrar de sin tekniska utveckling och kan på så sätt ligga i framkant med nya tekniker 

och nya energikällor. Det ger dem alltså en bättre möjlighet att kunna hantera nya 

hårdare krav och att kunna förbättra sina processer. Det i sin tur ger dem en 

konkurrensfördel då de kan snabbt kan anpassa sig och på så sätt vinna tid. (Nidumolu, 

Prahalad, Rangaswami, 2009) 
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Miljö 

Vattenfall hade tydliga riktlinjer för hur de skulle arbeta med sin miljöpåverkan. 

Uppfattningen från intervjun var att de jobbade med att se till att miljöpolicyn 

applicerades på alla delar och nivåer av Vattenfalls verksamhet. Känslan att den var väl 

vedertagen genom hela företaget stärktes av att samtliga tre respondenter verkade vara 

insatta i hur just deras arbete förhöll sig till de övergripande miljömålen. 

Respondenterna hävdade att miljö var en faktor som måste beaktas på samma sätt som 

exempelvis ekonomiska faktorer. Genom att även koppla samman de vardagliga delarna 

av arbetet, såsom tjänsteresor, med miljömål skapar Vattenfall en större medvetenhet 

om företagets miljömål hos de anställda. Det kommunicerar också ett tydligt 

miljöengagemang till de anställda. Detta bidrar till intrycket av att miljöpolicyn är väl 

inarbetad i hela verksamheten. Att applicera miljöpolicyn på hela organisationen och 

sätta upp olika mål beroende på avdelning är något som Epstein (2008) säger är viktigt 

för att som företag lyckas med sina miljömål. 

Vattenfalls tydliga miljömedvetenhet beror troligtvis till viss del på att den bransch som 

de är aktiva inom. Många energikällor har en påtaglig miljöpåverkan i form av 

exempelvis koldioxid från kolkraft eller radioaktivt avfall från kärnkraft. På så sätt blir 

miljöaspekten en stor del av själva produkten och ett konstant objekt för förbättring. På 

grund av denna naturliga konsekvens av energiframställning blir också 

miljömedvetenheten en central del av vad Vattenfall måste beakta. 

 

Marknad  

I och med att de höll på med processutveckling menade de på att de inte jobbade mot 

marknaden på samma sätt som vid produktutveckling. Däremot ville de påstå att 

marknaden och konsumenternas förtroende var en viktig del som de tog i beaktning. 

Denna koppling till marknaden och den vikt det har för Vattenfall kan även tänkas bero 

på den del av Vattenfalls verksamhet som består i att jobba mot en eventuell opinion 

kring exempelvis nya vindkraftsparker. Om företaget vinner förtroende i stort kommer 

det kunna återspegla sig i inställningen till enskilda projekt.  

Vattenfall uppgav att förutsättningarna för vilka processer som används beror på vilket 

land man tittar på. Olika länder har olika lokala energitillgångar, är olika inställda till 

olika energislag och har olika politiska agendor. Det visar på att det finns många andra 

faktorer än bara tekniska och ekonomiska som påverkar vilka möjligheter till 

miljöförbättringar som finns.  
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5.3 Jämförande analys och diskussion 

Ericsson och Vattenfall är verksamma i två helt olika sektorer, något som även märks i 

deras miljöstrategier. Att döma av resultatet från intervjuerna är miljöstrategin tydligare 

och mer central hos Vattenfall. Det kan bero på att energifrågan är mycket mer central 

vilket gör att det läggs mer fokus på den hos Vattenfall än hos Ericsson. Många 

personer gör en tydlig koppling mellan miljöpåverkan och till exempel 

koldioxidutsläpp, men kanske inte en lika tydlig koppling mellan tillverkningsmaterial 

och miljöpåverkan. Det gör att Ericsson inte är lika utsatt för allmänhetens granskning 

och behöver därför inte vara lika tydliga i att kommunicera värdet av att vara 

miljövänlig till sina anställda med flera. Intervjun med Vattenfall genomfördes med tre 

respondenter varav en jobbade med miljöfrågor. Detta ställt mot en respondent hos 

Ericsson som inte hade något miljöansvar. Det kan även det till viss del förklara den 

delen av resultatet. 

Det som har allra störst inflytande på bägge företagen att minska sin miljöpåverkan är 

lagar och bestämmelser. Det stämmer väl överens med litteraturstudien. Den säger att 

lagar och bestämmelser har avsevärt större inverkan än marknadens ”pull” och 

teknologins ”push”. Vidare kan det även resoneras att det är där det är enklast att skapa 

möjligheter för de radikala förändringar som många ser som ett måste för att en kraftigt 

minskad miljöpåverkan ska ske. (Gouldson, Murphy, 2000; Ashford, 2002; Gerlach, 

2000) 

Båda företagen anger att de tjänar på att vara mer miljömedvetna. Det stämmer överens 

med det som tas upp i litteraturstudien, att allt fler företag ser en minskad miljöpåverkan 

som en bra affär. (Rennings, 2000; Epstein, 2008; Nidumolu, Prahalad och 

Rangaswami, 2009). Ericsson kopplade alla miljörelaterade besparingar till ekonomiska 

aspekter. Det kan tyckas cyniskt ur ett ”rädda-världen-perspektiv”, men sanningen är att 

det inte finns något företag som har råd att inte göra det. Alla företag har intressenter 

som ställer krav på lönsamhet och att företaget förvaltas på rätt sätt. Det var något som 

även Vattenfall bekräftade när de sa att miljöpolicyn skulle gå i linje med just 

avkastningskrav och ägardirektiv.  

Marknaden har en potential till att kunna skapa de ekonomiska incitament som krävs för 

att få till stora förändringar, men i dagsläget påverkar den inte så mycket. Problemet 

ligger mycket i att konsumenterna i många fall inte är beredda att betala lite extra för en 

miljövänlig produkt, med undantag för exempelvis ekologisk mat och vitvaror där 

kunden ser en vinst direkt kopplad till sig själv (Ginsberg, Bloom, 2004). Ashford 

(2002) pratar om främjandet av krav-policys som fokuserar på ett grönt 

konsumentbeteende. Det nämndes även av respondenten från Ericsson i slutet av 

intervjun. Han sa att man har utsläppsrätter för företag, det vore bra om man fick till det 

för individer också. Man ser ofta till de stora företagen som de som måste förändra sitt 

beteende för att något ska ske och det stämmer. Däremot kan det betonas att det även 

krävs att det sker en förändring av inställningen hos konsumenterna. Precis som 

företagen svarar bäst mot lagar och bestämmelser kan det krävas fler incitament än bara 

att vara miljövänlig för att få till en stor förändring i konsumentbeteende. Det kan vara 

att bygga upp ekonomiska incitament genom att premiera köp av miljövänliga 

produkter. Det kan även vara att göra det enklare att vara miljövänlig som privatperson 

genom att ha sopsortering i alla soprum. 
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För att svara på den frågeställning som inleder rapporten så påverkas företags 

innovationsstrategier genom att företagen jobbar med miljöförbättringar i viss 

utsträckning. Det kan exempelvis vara utvecklingen av en bättre teknisk process vid 

framställningen, bättre effektivitet vid användningen av produkten. Däremot har 

marknaden en varierande stor påverkan på att dessa åtgärder genomförs. Det som 

påverkar mest är de lagar och bestämmelser som finns.  

Det sätt som företagen har anpassat sina produktutvecklingsstrategier på utifrån 

miljöaspekten är att jobba proaktivt med produktutveckling. Detta för att 

eliminera/minimera den påverkan som kommande miljökrav har på företagets 

verksamhet. 

De företag som intervjuades i den här studien hade inte den direkta kontakt med 

marknaden som kanske krävs för att marknadseffekten ska bli påtaglig. Det är möjligt 

att man hade fått andra resultat om man genomfört intervjuer med företag som har en 

direkt kontakt med konsumenterna. Det är en möjlighet till utbyggnad av studien. 

 

5.4 Gemensam diskussion 

Företagen i studien är stora eller medelstora, samtliga aktiva på den svenska marknaden 

och bedriver verksamhet som har direkt miljöpåverkan. Dock existerar företagen i olika 

branscher, arbetar mot olika marknader samt påverkar olika miljöaspekter.  

Det visade sig även i vissa fall att marknaden i olika länder gav olika förutsättningar för 

hur de kan minska sin miljöpåverkan. Dessa kan exempelvis bero på politiska aspekter 

eller vilka fördelar och nackdelar, med avseende på miljö, som landets infrastrukturer 

ger i form av tillgängliga industriprocesser. 

Marknaden har fokus på olika miljöaspekter beroende på vilken bransch som beaktas. 

Vidare beror prioriterad miljöaspekt även på vilken marknad man talar om, samt vilken 

slutkund man har. Marknaden påverkar därför innovationen olika mycket beroende på 

vilken uppfattning marknaden har om produktens miljöpåverkan. Under 

produktutvecklingen finns det många parametrar som måste tas i beaktning, där 

marknadens efterfrågan är en del. Marknadens möjlighet att påverka varierar därför 

utifrån vikten hos andra parametrar så som lagar och teknologins möjligheter. 

Gemensamt var att samtliga företag ansåg gällande eco-innovation att det i större grad 

styrs av lagar. I grunden kan tyckas att det är marknaden som styr innovationen 

generellt då samtliga analyserade företag är verksamma i kommersiellt syfte. 
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6. Slutsatser 
Här presenteras de slutsatser som dragit utifrån den här delstudien. De slutsatser som 

stämde överens med de som även dragits utifrån de andra delstudierna med samma 

frågeställning markeras med ett (G) i slutet. 

 

- Marknaden har viss påverkan på företags eco-innovation, men inte så stor som 

tidigare antagits. 

- Den största påverkan på ett företags eco-innovation kommer ifrån lagar och 

bestämmelser. (G) 

- Ekonomin styr vilka miljöbesparande åtgärder som genomförs. (G) 

- Företagen arbetar proaktivt med produktutveckling för att snabbt kunna möta de 

nya miljökrav som uppstår. 

- Andra faktorer som nationellt beroende resurser och politik påverkar också 

- Det krävs mer fokus på grönt konsumentbeteende för att få en verklig 

marknadspåverkan. 
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8. Bilagor 
Bilaga 1. 

 

Intervjumall 
Inledande frågor 
 

1. Berätta lite om dig själv, vad har du för arbetsuppgifter? 

 

2. Hur tog du dig hit? 

Huvudfrågor 
 

1. Har ni en innovations-/produktutvecklingsstrategi ? (Strategin för hur ni går 

tillväga/metod att utveckla nya eller befintliga produkter) 

-Hur ser den ut? 

 

2. Har ni en uttalad miljöpolicy till era produkter? 

-Hur ser den ut? 

 

3. Hur används er miljöpolicy? 

 

4. Hur använder ni er miljöpolicy som konkurrensfördel? 

-Marknad? 

-Främsta vinst?  

 

5. Är det någon ekonomisk vinst att vara miljöbesparande? 

-Dyrt material men ökad försäljning? 

-Fast eller rörlig? (Anläggningar, förbrukningsmaterial)  

-Ökade kostnader? 

 

6. Förbereder ni er innovations-/produktutvecklingsstrategi på kommande 

lagstiftningar, trender? 

 -Kortsiktigt eller långsiktigt, kortsiktigt: ca 3-5 år  

 

7. Genomför ni marknadsundersökningar med avseende på miljö? 

-Hur prioriterar marknaden miljöaspekten?  

-Hur undersöks kunders önskemål? 

-Miljöpreferenser? 

  
8. På vilket sätt tar ni vara på informationen från undersökningar? 

                   -Hur integreras detta i innovationsstrategin?  
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9. Var gör ni miljöbesparingar, hos produkten eller företaget?    

 
10. Använder ni er av LCA? (Life Cycle Analysis) 

-Beaktar ni från material till återvinning eller specifik del i processen? 

 
11. Tycker ni att miljömedvetenheten begränsar er innovation? I så fall hur? 

 

Avslutande frågor 
 

1. Är det något du känner har missats, som du vill ta upp? 
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Bilaga 2 

Övriga intervjuresultat 
 

Dometic 

Dometic är ett företag som gör utrustning för husvagnar och båtar. Tidigare var Dometic 

ett varumärke från Electrolux. 2001 såldes varumärket och Dometic blev då en egen 

koncern. Idag har de ungefär 6000 anställda över hela världen och har cirka 25 fabriker 

världen över. Dometic konstruerar och tillverkar det mesta inom husbilens interiör. Det 

kan vara kylskåp, luftkonditioneringar, spisar, fläktar, toaletter. På grund av deras breda 

sortiment har företaget valt att dela upp produktutvecklingen av specifika produkter i 

olika enheter. I Stockholm exempelvis är det utveckling inom kylteknik som enheten 

arbetar med.  

Vitvaror speciellt anpassade för husbilar och båtar finns inte i samma utsträckning som 

vitvaror för vanligt hushåll. Dometic arbetar ständigt med att utveckla innovativa 

produkter som gör det bekvämare på resan. På avdelningen i Stockholm, där många 

medarbetare har rötter i Electrolux, jobbar de efter en gammal 

produktutvecklingsmodell från Electrolux. Typiska komponenter som ges stor fokus är 

specifikationer, milstolpar och avstämningar. 

Dometic har en miljöpolicy och deras strävan är att kunna integrera den i 

produktutvecklingen. Tyvärr får den inte lika hög prioritet vid produktutveckling 

eftersom det finns olika viljor inom företaget. Marknaden består av husbils- och 

båttillverkare och på grund av stora kvantiteter vid inköp är ekonomin det som mest 

fokus läggs på. 

 

Bäckström 

Bäckström Stockholm är ett familjeägt företag som inriktar sig på entreprenadmaskiner. 

De hyr ut lastbilar och grävmaskiner till olika byggprojekt. De är även ansvariga för att 

frakta bort miljöfarligt material från byggplatserna och se till att de blir omhändertagna 

på ett bra sätt. Företaget tillhör en koncern som heter Team Bäckström. Företaget är ett 

tjänsteföretag och säljer inga fysiska produkter. Koncernen har cirka 60 anställda och är 

idag endast verksam i Sverige. Bäckström Stockholm grundades 1998. 

Bäckström Stockholm tillverkar inga fysiska produkter och jobbar därför inte med 

innovation. Det som driver företaget till ständig förbättring av sina maskiner är främst 

lagarna. Vid en offentlig upphandling gäller det att företaget redan följer miljökraven, 

annars sorteras de bort. Därför är det viktigt att ligga i framkant miljömässigt för att 

kunna få dessa upphandlingar. Det är stora dieselmaskiner som spottar ut väldigt 

mycket avgaser som företaget jobbar med och självklart belastar de miljön. Däremot är 

hela flottan hos Bäckström miljögodkända och de försöker att värna om miljön så 

mycket det går. Det finns exempelvis dokumentation på hur mycket utsläpp som avges 

från varje maskin. Företaget har även en miljöpolicy men den används inte vid 

produktutvärderingarna utan det är snarare lagen som styr när en maskin ska skrotas. 

Kunderna till Bäckström Stockholm består främst av stora entreprenadföretag så som 

Fortum och Skanska. Bäckström får oftast en förfrågan om de kan tänka sig att vara 
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med och räkna på arbetet, förfrågan sker i form av ett anbud. I anbudet anges de krav 

som företaget ställer med hänvisningar till gällande lagar och bestämmelser. Ett anbud 

är oftast väldigt genomförligt, därför behöver Bäckström inte genomföra 

marknadsundersökningar eftersom det blir så tydligt med varje nytt uppdrag vad 

kunderna vill ha. 

 

Skanska 

Skanska är ett av världens största byggföretag med cirka 51 000 anställda. 

Skanska Nya hem AB köper tjänster av Skanska produktionsbolag, de bygger dels 

själva och dels med hjälp av inhyrda entreprenörer. Det finns interna dokument med 

krav som Nya hem ställer gällande design- och funktionskrav men även miljörelaterade 

krav. Denna avtalshandling gäller samtliga som hyrs in av företaget när Nya Hem agerar 

beställare. Redan 2008 lade Skanska stort fokus på miljö, men målen uppdateras hela 

tiden och visar på hur utvecklingen ska gå framåt. Stora delar av kraven kommer från att 

högsta ledningen som formulerar en vision och sätter upp mål vilket slutligen går ut i 

organisationen som krav. Det är dessa mål som driver utvecklingen och är samtidigt ett 

sätt att utveckla nya strategier utifrån. 

Miljöarbetet på Skanska går under namnet Grönt Initiativ där målet är att använda alla 

möjligheter och allt kunnande för att påverka samhällsbyggandet i rätt riktning. Skanska 

jobbar med en färgpalett där de utformat miljömål efter vilka projekten rankas. Målen 

omfattar miljörelaterade parametrar där varje projekt följs upp och bedöms. 

Skanska har till stor del prefabricerade konstruktioner vilket ger möjlighet att bygga 

dem effektivt i industriell miljö snarare än på en byggarbetsplats med en tillfällig fabrik 

som kräver mer energi. Skanska jobbar medvetet med satsningar på miljöarbete och 

tydliggör detta för omvärlden. På så sätt skapas konkurrensfördelar och imagen av 

företaget skapar marknadsföringsfördelar i sig. 

På frågan om miljölagar utgör hinder i utvecklingsprocesser svarar intervjurespondenten 

att det finns en medvetenhet om kommande miljöregleringar långt innan de slår igenom 

och därmed en möjlighet att förekomma dem genom att ligga steget före. Lagar driver 

på utvecklingen även om alla kliven inte tas på en gång. 

 

Scania 

Scaniakoncernen grundades 1891 och har vuxit till att ha över 35 000 anställda. De är 

idag en av världens största tillverkare av lastbilar, bussar och motorer. 

Innovation är en ständigt pågående process inom Scania, där det gäller att förstå 

kundens behov och marknadens krav och sedan omsätta det till innovativa lösningar. 

Scanias produkter är hårt styrda av bland annat lagkrav, det finns en ramlag som talar 

om vad som får ställas ut på marknaden. Det finns även en rad andra krav som påverkar, 

så som säkerhetskrav och kundkrav med mera.  

Sedan 10 år tillbaka producerar Scania inte längre helt nya modeller utan använder sig 

av en metod kallad CEPS, Continious Evolution Planing in small Steps, det vill säga 

kontinuerliga förbättringar i små steg. Det är en innovationsprocess som pågår hela 

tiden. Innovation på Scania påverkas inte av styrande dokument, policys, utan det är 

varje medarbetares ansvar. Det är en generell drivning som fokuserar på kunden. 
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Scania jobbar med försiktighetsprincipen, livscykelperspektivet och ständiga 

förbättringar samtidigt som resurseffektivitet är högt prioriterat. 

På frågan om det är kundernas efterfrågan eller lagstiftningskrav som styr mest svarade 

respondenterna att det skiljer sig beroende på vilken miljöaspekt man pratar om. Vad 

gäller kväveoxid- och partikelutsläpp så styrs Scania hårt av lagstiftningar medan 

regleringar gällande koldioxidutsläpp inte påverkat mycket alls, vilket däremot är det 

som kunden efterfrågar i störst utsträckning bortsett bränsleförbrukningen. 

 

Games workshop 

Games workshop är ett stort företag som utvecklar, producerar och driver detaljhandel 

med fysiska spelbräden och dess tillbehör. En intervju utfördes med butikschefen i 

Stockholm. 

En ny produkt lanseras varje lördag med undantaget att inget nytt släpps i december. 

Idéer och koncept kommer utifrån böcker, speciellt roller i böcker. Games workshop 

stängde nyligen en fabrik i Kina då det vara samma kostnad att ha all produktion i 

England, därmed minskade de administrativa kostnaderna samt miljöpåverkan. I butiken 

finns det egentligen bara en sak som påverkar miljön, färgen som används till att måla 

figurer. All överbliven plast vid produktion mals ned och används vid gjutning av nya 

figurer, vilket innebär att nästan inget avfall skapas vilket också är ekonomiskt 

fördelaktigt. Games workshop tog tidigare ett beslut att gå över från blyanvändning till 

att använda tenn eftersom det var enklare att ändra materialet i figurerna innan en 

eventuell lag skulle träda i kraft jämfört med efteråt. Det användes aldrig för att 

marknadsföra produkterna. För att klara kommande lagar har huvudkontoret en stor 

avdelning enbart för att hålla koll på nuvarande, och förslag på nya, lagkrav. 

Respondenten kunde inte se några begränsningar på grund av miljön men upplevde att 

de flesta av kunderna inte skulle bry sig oavsett om han sa att något var bra eller dåligt 

för miljön.  

Miljön används enligt Baz Morrison inte som marknadsfördel. Han var dock snabb med 

att säga efteråt att miljön är viktig, men inte för att locka kunder, utan för att uppfylla 

alla lagar och för att personalen ska ha en god arbetsmiljö. Marknadsföring sker genom 

att kunderna berättar för andra. Några skillnader i marknaden har respondenten däremot 

inte känt av under hela sin karriär hos Games workshop, han säger att de är ganska 

konsekventa i sin verksamhet och inte förväntar sig något annat heller. Han talar även 

om den så kallade hobbygenen som får kunderna intresserade. 
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De Laval 

De Laval är stort företag som utvecklar och producerar lantbruksprodukter. En intervju 

utfördes med en person med befattningen Manager Sustainable Dairy Farming. 

Produktutvecklingsmetoden ses av respondenten som en process. Vissa kunder tittade 

på investeringskalkyler över lång sikt medan andra tittar enbart på priset och kunden 

styr utvecklingsfokuseringen. 

Det har nyligen anställts en compliance manager som ska hålla koll på lagstiftningar, på 

det sättet kan förändringar i innovationsprocessen ske proaktivt. Detta försvåras 

ytterligare av att olika lagar gäller i olika länder och många produkter konstrueras bara 

specifikt för ett visst land. Önskemål från kunden eller kunderna tillgodoses i 

produktframtagningen genom främst dialogen med försäljarna men även genom 

fokusgrupper och i vissa fall enskilda intervjuer. Livscykelanalyser har gjorts i några 

enstaka fall och då för hela system. Den ökade miljömedvetenheten leder till ökad 

innovation enligt respondenten. Han talade om att det nästan inte finns någon som är 

beredd att välja något som bara är mer miljövänligt, det måste finnas en ekonomisk 

vinst. Det som Jan Agri tyckte var intressant var hur man samtidigt förbättrar miljö, 

prestanda och liknande när man radikalt tittar på systemnivå. De Laval behandlar 

området hållbarhet istället för endast miljö, kontroller och miljömarknadsföring sker 

från och med i år genom CSR-rapporter. Miljö är viktigare för kunder när det gäller 

livsmedel. Inga direkta vinster se som följd av att De Laval har en miljöpolicy. 

Respondenten påpekade att helheten är viktigare än bara miljön. 

 
 

 


