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Abstract 
 

Business and environmental driven product 
development 
 
This project is a co-operation project between United Competence (SP, IVL and SIK), 
ALMI and CMF within Theme 1. Efficient business and environmental driven 
developments in growing companies were achieved using a unique method where 
business and environmental aspects are integrated with STIN.  R&D projects are carried 
out in both companies and company networks, app. 10 companies. In the project 6 
consultants were educated for further work in the companies. The extensive network and 
the project partners will be used for dissemination of the results of the project to 
companies and other actors.  
 
Key words: Small and medium sized enterprise, STIN, business development, 
environmental development, LCA, LCC,  
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Förord 
 
 
Föreliggande rapport redovisar ett projekt med syfte att utveckla ett system för att stärka 
små och mellanstora företags affärer genom att integrera miljöaspekter i företagen 
produktutveckling. 
 
Projektet genomförs som ett samarbetsprojekt mellan United Competence (Svenska 
Miljöinstitutet, IVL, SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik och SP Sveriges 
Provnings och Forskningsinstitut), Almi Jönköping och Centrum för Miljödriven 
Utveckling, CMF. Projektet genomfördes med finansiering från NUTEK. 
 
 
Borås 
 
 Augusti 2004-08-31 
 
 
 
Matz Sandström 
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Sammanfattning 
 
Små företag utgör huvuddelen av alla privata företag och sysselsätter mer än hälften av 
alla anställda i den privata sektorn. De har stor betydelse för den hållbara tillväxten. 
Innovationsföretagen som utvecklar nya produkter har stor betydelse för den hållbara 
tillväxten i framtiden. De företag som arbetar med sådant som andra redan har utvecklat 
har stor betydelse för miljöbelastning, arbetsmiljö och tillväxt idag.  
 
För att lyckas måste därför varje insats som syftar till hållbar tillväxt baseras på det en-
skilda företagets situation, vilket förutsätter en god erfarenhet att arbeta med företag. 
Insatserna skall också kunna kombinera miljöfrågor, produkt- och affärsutveckling, vilket 
i hög grad kräver kompetensutveckling av de verksamma aktörerna. En förutsättning är 
också att man med rimliga medel kan nå ut till företagen. 
 
Detta projekt är ett samverkansprojekt mellan United Competence (IVL, SP och SIK) 
samt ALMI och CMF inom temaområde 1. Utvecklingsprojekt har genomförts i enskilda 
företag och i företagsnätverk, totalt ca 10 företag. I projektet har en metod för att åstad-
komma effektiva miljö- och affärsdrivna utvecklingsinsatser i tillväxtorienterade företag 
utvecklats genom att kombinera verktyg för miljödriven produktutveckling med 
analysmetoden STIN, en metod som utvecklats i ett tidigare projekt, IFU (Lindqvist, 
1998). För att utveckla modellen har varje företagsinsats genomförts av 2 konsulter vara 
en med erfarenhet av STIN och den andra med mer branschspecifik kompetens och 
erfarenhet från andra analysmodeller som Ekostrategihjulet, LCA och beräkning av 
livscykelkostnader. Inom livsmedelsindustrin ligger fokus på HACCP som är ett väsent-
ligt verktyg för att garantera säkerheten i produktionen. Sammanlagt har 5 konsulter ut-
bildas för insatser i företagen. Projektparternas omfattande kontaktnät har använts för att 
nå en maximal spridning av metoder och arbetssätt till företagsgrupper och andra aktörer.  
 
Tanken med detta projekt var att projektdeltagarna skall utnyttja sin erfarenhet från att 
arbeta med små och medelstora företag och den kunskap som byggts upp inom ramen för 
IFU och olika verktyg för miljödriven utveckling för att åstadkomma miljödrivna utveck-
lingsinsatser i tillväxtorienterade företag. STIN-konceptet har utvecklats genom att 
integrera miljöhänsyn t ex utifrån HACCP, Ekostrategihjulet i analysmetoden STIN.  
 
De mål som ställdes upp vid projektets början har i allt väsentligt uppnåtts. Antalet delta-
gande företag var 11 dvs ett mer än målet. Insatserna i ett av företagen har dock inte full-
följts eftersom företaget tog time out efter den inledande analysen. Samtliga företag har 
fått en konkret handlingsplan för det fortsatta utvecklingsarbetet. Företagen har också fått 
kännedom om olika metoder för bedömning av miljöaspekter i produktutvecklingen och 
framför allt hu detta kan utnyttjas för i den fortsatta affärsverksamheten. Företagen har 
också fått insikt i nödvändigheten att bedriva produktutvecklingen på ett planerat och 
strukturerat sätt.  
 
Insatserna har inneburit att den traditionella STIN-modellen har utvecklats till en generell 
metod att värdera miljöaspekter. Den stora spridningen blandföretagen både vad gäller 
miljöinsikt och bransch har visat att arbetsmodellen kan tillämpas på i stort sett alla typer 
av småföretag.  För en del företag handlar det om att få insikt om betydelsen att överhu-
vudtaget utveckla sina produkter. För mer erfarna företag är kanske det väsentliga att 
utveckla metoder för att utnyttja miljöfördelarna på ett effektivt sätt i marknadsföringen. 
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Genom deltagande i projektet har företagen fått konkreta hjälpmedel för sin fortsatta ut-
veckling. Det mest väsentliga är förmågan att på ett strukturerat sätt värdera tekniska och 
miljömässiga aspekter mot möjligheten att utveckla goda affärer enligt STIN-modellen. 
Några andra exempel är 
 
• Insikt om nödvändigheten av strukturerad produktutveckling. Och modell på hur 

detta kan göras genom arbete enligt STIN, kompletterad med miljövärderingsverktyg 
som Ekostrategihjulet 

• Verktyg för värdering av miljöbelastningen på befintliga produkter t ex LCA 
• Verktyg för att värdera miljöbelastningen på nya produkter med hjälp av t ex 

Ekostrategihjulet 
• Verktyg för att värdera ekonomiska konsekvenser för kunden under produktens hela 

livstid 
• Verktyg för att utveckla säkra kvalitet genom strukturerad kontroll genom t ex 

HACCP 
• Erfarenhet av arbete i nätverk  
• Kunskap om möjligheter till utvecklingsstöd hos forskningsinstitut och andra aktörer 
 
Arbetsmetoderna har förankrats genom samverkan med andra aktörer. Ett exempel är 
grönsaksnätverket där arbetet bedrivits i samarbete med företagens kunder. Ett annat 
exempel är att ett av företagen numera tar en alltmer aktiv roll i utvecklingen av ett 
nätverk för teknisk textil i Sjuhäradsregionen. 
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1  Inledning och bakgrund 
 
Nuteks program Miljödriven affärsutveckling syftar till att stärka små och medelstora 
företags konkurrenskraft genom att stimulera verksamhets och produktutveckling ur ett 
hållbarhetsperspektiv.  
 
Små företag utgör huvuddelen av alla privata företag och sysselsätter mer än hälften av 
alla anställda i den privata sektorn. De har stor betydelse för den hållbara tillväxten. 
Betydelsen varierar. Innovationsföretagen som utvecklar nya produkter har stor betydelse 
för den hållbara tillväxten i framtiden. De företag som arbetar med sådant som andra re-
dan har utvecklat har stor betydelse för miljöbelastning, arbetsmiljö och tillväxt idag.  
 
För att lyckas måste därför varje insats som syftar till hållbar tillväxt baseras på det en-
skilda företagets situation, vilket förutsätter en god erfarenhet att arbeta med företag. 
Insatserna skall också kunna kombinera miljöfrågor, produkt- och affärsutveckling, vilket 
i hög grad kräver kompetensutveckling av de verksamma aktörerna. En förutsättning är 
också att man med rimliga medel kan nå ut till företagen. 
 
I ett Idé-PM om hållbar tillväxt i småföretag  /1/ konstaterades det att för att små företag 
ska arbeta med hållbar tillväxt, måste de tillföras kunskap inom detta område. Med tanke 
på den tidsbrist som generellt sett finns i små företag, är det rimligt att dra slutsatsen att 
de knappast kan tillägna sig denna kunskap genom att gå längre utbildningar. Ett sätt som 
passar bra för små företag, är lärande i arbetet. Lärandeprocesser är till nytta för tillväxten 
och är en förutsättning för mer genomgripande förändringar när det gäller miljö och 
arbetsmiljö.  
 
För att små företag ska komma igång med förändringsprocesser behövs ofta stöd från 
någon utomstående. Om denna utomstående (ofta en konsult) tar över för mycket av 
arbetet från företaget, blir dock resultatet ofta en pappersprodukt och inte starten på en 
förändringsprocess. Därför är det av mycket stor vikt att företaget, både ledning och per-
sonal, själva arbetar med förändringsprocessen. Delfinansiering av aktiviteter är ett 
effektivt sätt att stödja förändringsarbete i företag som är intresserade av det. Kostnads-
fritt stöd är inte en garanterad väg till framgång. Innehållet i erbjudandet måste upplevas 
som nyttigt av företagen. 
 
Nätverk är en intressant plattform för förändringsarbete. För att företagen ska delta i nät-
verk, måste nätverken tillföra något som företagen upplever som nyttigt. Nätverk har 
dock svårt att överleva under en längre tid. 
 
Personlig kontakt i någon form är det effektivaste sättet att nå ut till små företag. I kon-
takten med små företag är det viktigt att utgå från deras egna upplevda behov och situa-
tion. 
 
Bland de aktörer som idag arbetar med arbetsmiljö och miljö, finns ett behov av att ut-
veckla kompetensen att stödja förändringsprocesser och inte enbart bistå med att lösa 
arbetsmiljö- eller miljöproblem. Det finns få aktörer som kan arbeta med förändringspro-
cesser. För att stödja arbetet med hållbar utveckling, är det av mycket stor vikt att arbeta 
med kompetensutveckling av de utomstående aktörer som ska arbeta med hållbar tillväxt, 
så att de blir bättre på att stödja förändringsprocesser. 
 
Eftersom de små företagen är så många, är det inte möjligt att stödja dem i arbetet med 
hållbar tillväxt enbart genom personligt stöd. Metoder och verktyg (olika typer av 
arbetsmaterial) som små företag kan använda själva och som hjälper dem att arbeta 
effektivt med rätt saker på rätt sätt, är ett nödvändigt stöd för arbetet med hållbar tillväxt. 
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Metoder som ska användas av mer än ett fåtal små företag, måste vara enkla att använda 
och kräva ett minimum av tid. Detta ska kombineras med att de samtidigt ska vara effek-
tiva och resultera i en reell förbättring av arbetsmiljö och miljö. Oavsett hur bra verktygen 
är, kommer de inte att användas om företagen inte är motiverade att använda dem samt 
känner till dem.  
 
Ett framgångsrikt sätt att skapa metoder för hållbar utveckling är att kombinera IFU-kon-
ceptet och STIN 2000 med ett verktyg för miljöutveckling. Inom detta område har ett 
antal verktyg utarbetas, se bilaga 1. Ett enkelt verktyg som är tillämpbart i många fall är 
ekostrategihjulet. Alla insatser  måste genomföras utifrån det aktuella företagets eller 
branschens perspektiv. Väsentlig är också att bygga vidare på tidigare erfarenheter och 
lyckade insatser. En etablerad metod som HACCP kan därför vara  en lämplig utgångs-
punkt inom livsmedelsbranschen. 
 
IFU-konceptet, STIN 2000 
 
På initiativ från bl a ALMI Jönköping formulerades 1996 de första tankarna om en sam-
verkan som skulle gynna de små och medelstora företagens utveckling. I ett IFU-projekt 
ger ett IFU-Konsultteam företaget tillgång till flera experter inom olika områden: arbetet 
sker i flera steg:  
 
Steg 1: Analys utifrån helhetsperspektiv samt en redovisning av resultatet. Presentation 
och diskussion av vilka möjligheter företaget har inför framtiden. Analysen innebär i 
korthet att företaget/produkten positioneras med hjälp av SWOT-analys på ett struktureat 
sätt.  
Steg 2: En handlingsplan, styrkort, tas fram. I den får företaget hjälp att ta fram ett förslag 
på hur man kan ta till vara sina möjligheter och bättre utnyttja sitt nytänkande. Avsikten 
är att påbörja genomförandet av förändringen. Inom IFU-projektet ryms totalt ca 10 kon-
sultdagar. Ett exempel på ett styrkort visas i nedanstående figur. 
 
Samverkan i nätverk är i många fall ett effektivt sätt för små och medelstora företag att 
utveckla nya produkter och marknader. Relationer till kunder och leverantörer beaktas 
därför särskilt i analys för att identifiera möjliga nätverkspartners. 
   
Inom ramen för IFU-projektet har ett gemensamt angreppssätt och gemensamt analys-
metod utvecklats, STIN 2000 (se demo på IFUs hemsida, www.ifu.nu), samtidigt som 
aktiviteter i syfte att likforma arbetssättet genomfördes. Detta, en form av kontinuerlig 
utbildning av IFU-konsulter, har därefter fortsatt genom projekten. Förutom direkta posi-
tiva företagsinsatser har således projektens ”interna” aktiviteter i form av utbildningar, 
seminarier och bildandet av ett starkt nätverk varit avgörande för projektets framgång. 
 
Under den sammanlagda projektperioden har 150 företag medverkat och externa såväl 
som interna utvärderingar visar på många positiva reaktioner från företagen.  
 
STIN 2000 är en robust och enkel metod som kan användas för att identifiera intressanta 
utvecklings- och affärsmöjligheter.  
 
Ekostrategihjulet 
 
Ekostrategihjulet är ett exempel på en enkel metod för miljöanpassad produktutveckling. 
Den används så att man tänker igenom hjulets alla sektorer. Därmed får man en god blick 
över de möjligheter man har att skapa en produkt med mindre miljöbelastning. Till varje 
sektor skapar man en detaljerad checklista. Checklistan syftar till att hjälpa utvecklaren 
till att strukturerat arbeta igenom produktens funktion och miljöpåverkan fas för fas.  
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Tanken med checklistan är att den ska hjälpa utvecklaren att tänka igenom viktiga 
aspekter ur miljösynpunkt för respektive sektor. Då man till exempel ska minska 
mängden material bör man välja bästa möjliga material med tanke på den önskade 
funktion hos produkten samt materialets och produktens miljöpåverkan.  Man måste alltid 
tänka på produktens funktion och miljöpåverkan genom hela dess livscykel.  
 
 

 
Figur 1, Ekostrategihjulet 
 
 
Livcykelanalys, LCA 
 
Livscykelanalysen har sedan 60-talet kontinuerligt utvecklats som en metodik för att på 
ett mer genomgående sätt belysa miljöpåverkan hos produkter eller tjänster. Idag är 
metodiken erkänd och finns nu som standard i det internationella ISO-systemet (ISO 
14040).  
 
I en livscykelanalys beaktas produktens/tjänstens hela livscykel. Man brukar säga att man 
följer produkten från ”vaggan till graven”. I första hand identifieras och kvantifieras 
energi- och materialanvändningen samt utsläpp av föroreningar till miljön. En bedömning 
görs också av typen och graden av denna miljöpåverkan. Resultatet kan sedan användas 
för att utvärdera och föreslå olika möjliga sätt att minska miljöpåverkan och/eller för 
kommunikation av produktens miljöprestanda, marknadsföring.  
 
En LCA innehåller alltid begränsningar som måste hanteras. Sådana kan exempelvis vara 
brister på data, osäkerheter om vad som skall tas med i studien m.m. Viktigt är också att 
känna till att de "miljöeffekter" som inkluderas är alltid ett urval och att bara potentiella 
"effekter" i miljön kan beaktas, aldrig de faktiska. 
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Livscykelkostnadsanalyser, LCC(LifeCycle Cost Analysis) 
 
I en LCC beskriver man samtliga kostnader som i dagsläget kopplas till 
en viss produkt under hela dess livscykel, t.ex. ingår kostnaderna investeringen, driften, 
underhåll och kostnader förknippat med att produkten tjänat ut . Någon standard för 
beräkning av LCC finns inte i dagsläget, men arbetet kan struktureras på liknande sätt 
som LCA. Rätt använd kan en LCC utgöra en betydande del av ett beslutsunderlag för 
exempelvis produktutveckling. 
 
Metodiken har dock vissa svagheter. I dagsläget finns inte något pris satt på miljöpåver-
kan. Därmed är inte samhällskostnader för miljöpåverkan inbegripna i livscykelkostna-
den. Man får således inte med hela den verkliga kostnaden som olika slags miljöpåverkan 
medför. Att annat problem är att sätta gränserna för studien. För snäva gränser kan utifrån 
helhetssyn och livscykelperspektiv ge suboptimeringar och mycket vida gränser kan å 
andra sidan bli mycket svåra att hantera och bedöma p.g.a. alltför många osäkerheter. 
 
HACCP 
 
HACCP (Hazard Analysis Critcal Control Point) är ett verktyg för att främja produktsä-
kerheten inom livsmedelsbranschen. HACCP består av fyra viktiga delar, analys av faror, 
identifiering av kritiska styrpunkter, kvalitetsbefrämjande åtgärder samt verifiering av 
åtgärdernas effektivitet. HACCP kan tillämpas på alla frågeställningar och handlar om 
livsmedelssäkerhet, men täcker inte hela begreppet kvalitetssäkring. En fara är allt som 
kan orsaka skada för konsumenten. Fara för konsumenten kan vara: 
 
• Biologisk, t ex mögel, virus, parasiter eller bakterier.  
• Fysikaliska, t ex glas och metallbitar i produkter. 
• Kemikaliska, t ex rester av rengöringsmedel i produkter.  
 
Genom att komplettera företagens egenkontrollprogram med en HACCP-plan innebär det 
att företagen tillverkar en produkt som uppfyller lagstiftningens krav och inte äventyrar 
konsumenternas hälsa. HACCP bygger på sju principer; 
  
1. Kartlägg processerna  

a. Upprätta en riskanalys och formulera problemet.  
b. Konstruera flödesschema för varje produktkategori.  Alla steg i processen bör 

vara med. 
c. Identifiera och värdera alla hälsorisker som kan uppkomma.  
d. Specificera på vilket sätt man kan förebygga eller styra varje fara.  

2. Identifiera varje kritisk styrpunkt (CCP) i processen.  
3. Fastställ kritiska gränsvärden (åtgärdsgränser) för att säkerställa att varje CCP är kon-

trollerad.  
4. Upprätta ett system för övervakning av CCP med hjälp av olika mätmetoder, tester 

och observationer.  
5. Bestäm vilka korrigerande åtgärder som måste göras när gränsvärden överskrids.  
6. Sammanställ till en HACCP-plan utifrån dokumentation över nödvändiga rutiner och 

åtgärder. 
7. Upprätta rutiner för verifikation.  
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2 Syfte och mål 
 
Tanken med detta projekt är att United Competence, IVL, SP och SIK samt ALMI och 
CMF – Centrum för miljödriven företagsutveckling, skall utnyttja sin erfarenhet från att 
arbeta med små och medelstora företag och den kunskap som byggts upp inom ramen för 
IFU och verktyg för miljödriven utveckling för att åstadkomma miljödrivna utvecklings-
insatser i tillväxtorienterade företag.  
 
Målet var att genomföra utvecklingsprojekt i enskilda företag och i företagsnätverk, totalt 
ca 10 företag. Utbilda teoretiskt och praktiskt ca 5 konsulter för insatser i företag. 
Utveckla erfarenhetsutbyte mellan konsulter som stärker resultatet av företagsinsatserna. 
Inom ramen för projektet vidareutvecklas STIN 2000 till en effektiv metod för utveckling 
av miljödrivna affärsmöjligheter i små och medelstora företag. Till STIN kopplades olika 
verktyg som LCA, HACCP, Ekostrategihjulet för bedömning av miljöaspekter. På detta 
sätt kan produkternas miljöpåverkan integreras i företagets affärsmässiga utveckling. 
 
På korts sikt kommer företagen att få en konkret och genomarbetad handlingsplan för den 
framtida utvecklingen. På längre sikt kommer en tydlig förnyelse att kunna iakttas. Mät-
bara effekter på produktsortiment, marknad och ekonomiskt resultat skall uppnås inom 5 
år efter projektets genomförande. 
 
Ett annat syfte är att få en bred spridning av erfarenheter och metoder till företag som inte 
direkt medverkat i detta projekt. Ett effektivt sätt är att utnyttja de nätverk som projekt-
parterna verkar i. 
 
Genom samverkan i företagsinsatserna utvecklas också konsulterna i deras fortsatta 
arbete med utveckling av små och medelstora företag. 
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3 Organisation 
 
Projektet har drivits som ett samarbetsprojekt mellan projektägarna, United Competence 
(SP, SIK och IVL), ALMI Företagspartner i Jönköping och CMF - Centrum för miljödri-
ven företagsutveckling. I projektgruppen deltog 9 personer vara 2 kvinnor. Direkt delta-
gande i projektet har varit; 
 
 Matz Sandström, SP, Projektledare.  
 Anders Lindberg, ALMI Jönköping. 
 Per-Åke Strandsäter, ALMI Jönköping. 
 Susanna Kindberg-Laakso, CMF. 
 Anna Lööv, CMF. 
 Thomas Angervall. SIK. 
 Yngve Andersson, SIK. 
 Hans-Olof Markus, IVL 
 Östen Ekengren, IVL. 

 
Insatsen avseende miljö- och kvalitetsstyrning för frukt- och grönsakspackerier 
har bedrivits i samarbete mellan SIK, SMAK, Grön Produktion och deltagande 
företag. Operativa personer var: 
 
Thomas Angervall, SIK (Projektledare) 
Ulla Olofson, SIK  
Poria Mokarami, SMAK 
Sven Pettersson, SMAK 
Linda Cederlund, Grön Produktion AB 
 
I arbetet har följande 12 företag deltagit. Övriga uppgifter redovisas i separata bilagor. 
 
Företag Kontaktperson 
Bitus Martin Järnland 
ACQWOOL AB Per Jarnebrink  
Porskärret  AB Thomas Ottosson 
Ängelholms Trädgårdshall Katarina Ericsson 
KalmarÖlandsTrädgårdsprodukter AB Johnny Lindh 
Martin Engelbrekt Martin Engelbrekt 
Scanacon Lars Fredriksson, Lars Hedman 
Solnäs Fruktodling AB Erik Lövendahl 
Mercatus Engineering AB Kristina Alser 
Törestorps tråd Jakob Törefors 
Forsgrens Timmerhus AB Veiny Blom 
 
Av de 11 kontaktpersonerna är 1 kvinna. Företagen har mycket varierande verksamhet. 
Omfattningen på företagens miljöarbete varierar mycket allt ifrån miljöcertifierade före-
tag till företag där miljöarbetet ännu är i sin linda. Gemensamt för samtliga företag är en 
vilja att utveckla sina affärer med hjälp av miljöargument. De företag som deltagit i pro-
jektet har varit. 
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AB BITUS 
AB BITUS är ett familjeföretag, grundat 1965, beläget i Nybro. Företaget har 26 
anställda och träskyddsbehandlar årligen ca. 100000 m3 virke. Ca 80% av produktionen 
exporteras. Företaget är certifierat enligt ISO 9001-2000 och enligt ISO 14001. En nyli-
gen utvecklad produkt är BITUS LINAX PLUS linolja kokas in i träet under hög tempe-
ratur. Detta innebär att de normalt stora fuktvandringarna i träet uteblir. Med färgpigment 
är virket både grund- och färdigmålat. En annan produkt är BITUS THERMEX som är trä 
som behandlats med värme under högt tryck med ånga. Behandlingen ger träet en vacker 
brun nyans, ju högre temperatur desto mörkare blir färgen. Effekten av behandlingen går 
ända in i kärnan. 
http://www.bitus.se 
 
ACQWOOL AB 
Acqwool finns inom branschen för teknisk textil och har sitt ursprung i AB Arne 
Carlsson, som grundades 1938. ACQWOOL står för ett högt tekniskt kunnande och ex-
trem lyhördhet inom flatstick. Som stöd för detta har ACQWOOL Norra Europas moder-
naste maskinpark. Detta i kombination med ett 10-årigt kvalitets- och miljöarbete gör att 
de kan leverera högkvalitativa produkter i olika naturmaterial och/eller i kombination 
med ingenjörsfiber. ACQWOOL har bl.a. tagit fram Hetta, som är en ny ullkollektion 
speciellt för kökets alla behov. 
http://www.acqwool.se 
 
Forsgrens Timmerhus 
Forsgrens Timmerhus har funnits på den svenska marknaden sedan 1950-talet. Idag är 
företaget Sveriges största timmerhustillverkare. Företaget har själva utvecklat systemet 
Värmetimmer med prefabricerade väggar i storblock. Ytterväggarna i Värmetimmer leve-
reras med värmeisolering och fönster, monterade i företagets fabrik. Forsgrens Timmer-
hus marknadsför bl.a. Faluhus. 
http://ww.forsgrenstimmerhus.se 
 
Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter * 
Företaget förädlar och paketerar lök, bruna bönor och gula ärter. Verksamheten startade 
1959 och ägs av ca 250 odlare från i första hand Öland, Skåne och Östergötland. Företa-
get har 20 anställda varav 8 personer är säsongsanställda och kunderna består i första 
hand av stora grossister och livsmedelsindustrier. 
http://www.kotp.se/ 
 
Martin Engelbrecht  
Familjeföretag med odling och paketering av äpplen och päron. Verksamheten ligger i 
Södåkra i Jonstorps kommun och har 3 anställda samt flera säsongsanställda. Företaget är 
medlem i sälj- och marknadsorganisationen Äppelriket och stora kunder är företag i de-
taljhandeln. 
 
Mercatus Engineering AB 
Företaget har varit med sedan 1973, då Karl-Heinz Schröder såg en affärsidé att med hög 
teknologi återvinna och rena processvätskor och material från den bearbetande industrin. 
Med engagemang och kvalitet som ledstjärna projekterar och levererar Mercatus renings- 
och återvinningssystem till stora och små företag i den bearbetande industrin samt till 
energibolag och vattenverk. All teknik, som Mercatus arbetar med, tjänar till att öka kva-
liteten på produkterna, sänka kostnaderna, förbättra arbetsmiljön och minska mängden 
avfall som släpps ut i miljön. Företaget vill vid alla tillfällen erbjuda de bästa tänkbara 
lösningarna. Hemmamarknad är Norden, medan Östersjöregionen och Asien är nya po-
tentiella marknader. 
http://www.mercatus.se 
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Porskärret AB  
Familjeföretag med odling och paketering av potatis, lök och morötter. Verksamheten 
startade 1990 och ligger i Skänninge i Mjölby kommun. Företaget har 7 anställda och 
stora kunder är grossister och detaljhandel inom E-län. 
 
Scanacon 
For over twenty years, Scanacon has been recognized as the world leader in acid man-
agement. Since 1982, Scanacon has focused on providing innovative solutions to the 
metal finishing industry. Scanacon equipment optimizes the acid finishing process, in-
creasing productivity while simultaneously reducing cost and environmental liability. 
Today, Scanacon offers a comprehensive range of products for ferrous, stainless and spe-
cialty metal pickling. Scanacon’s unique philosophy of modular designs, built upon years 
of experience in industrial acid management, offer unparalleled reliability, with the flexi-
bility to meet your production demands now and in the future. 
http://www.scanacon.com 
 
Solnäs Fruktodling AB  
Familjeföretag med odling och paketering av äpplen och päron. Verksamheten ligger i 
Bjärreds kommun och har 3 anställda samt 5-10 säsongsanställda. Företaget är medlem i 
sälj- och marknadsorganisationen Äppelriket och stora kunder är företag i detaljhandeln. 
 
Törestorps tråd AB 
Törestorps tråd är ett familjeföretag, som startades 1989 och finns i Hillerstorp, Gnosjö 
kommun. De har även ett eget försäljningskontor i Köpenhamn och ett dotterbolag i 
Lentvardine, England. Företaget erbjuder företag, som sysslar med industriell pulvermål-
ning, lösningar för upphängning/hantering av gods samt maskering. Tjänsterna omfattar 
allt från teknisk rådgivning till konstruktion och tillverkning av produkter. Törestorps tråd 
arbetar med det egna varumärket ”hang On”. 
http://www.hangon.se 
 
Ängelholms Trädgårdshall Frukt och Grönsaker AB * 
Företaget paketerar dill och persilja. Verksamheten startade 1994 och ligger i Ängelholms 
kommun. Företaget har 3 anställda och kunder är i första hand stora företag inom detalj-
handeln. 
 
Furudals gård AB 
Furudals gård AB är ett familjeföretag som förädlar och paketerar dill, persilja och blad-
persilja. Verksamheten startade 2003 och ligger i Tygelsjö i Malmö kommun. Företaget 
har ca 10 anställda och stora kunder är grossister och detaljhandeln. Företaget har inte 
deltagit i nätverket. 
http://www.furudalsgard.se 
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4 Metod och arbetssätt 
 
I projektet har 11 företag analyserats. Varje analys gjordes parvis av två konsulter i dialog 
med företagens ledningsgrupp. Beroende på företagens behov utnyttjades olika experter 
för olika insatser. Analyserna identifierade miljödrivna affärsmöjligheter och möjliga 
nätverk för fortsatt företagssamverkan. Resultatet från analysen och förslag till utveck-
lingsaktiviteter sammanställdes i ett styrkort se figur 2 nedan som presenterades i ett 
seminarium med deltagande företag. Efter beslut av företaget påbörjades 
utvecklingsaktiviteterna. En av konsulterna följde aktiviteterna och har fungerat som 
bollplank och pådrivare under utvecklingsarbetet. Eftersom resultatet från insatsen kan 
visa sig först långt efteråt kommer kontakten med företaget att vidmakthållas under flera 
år efter den första analysen. 

 
 
Figur 2, Styrkort för sammanställning av handlingsplan 
 
Projektparternas omfattande kontaktnät används till att sprida metoder och arbetssätt till 
andra aktörer som de diplomerade teknikmäklarna. Därigenom kommer betydligt fler, än 
de i projektet ingående företagen, att få tillgång till resultatet av projektet.  Via CMF nås 
också andra regionala miljöcentra. 
 
Det är mycket väsentligt att i ett tidigt skede få en återkoppling från företagen om deras 
uppfattning om insatserna i projektet.  Återkommande projektmöten med redovisning och 
uppföljning av aktiviteterna är ett effektivt sätt att upptäcka och korrigera brister i pro-
jektet. I projektet har 6 projektmöten genomförts.  
 

Affärsidé Strategiska mål – år 2006 
Affärer och miljö 

Strategier 

    

     

Perspektiv Kund / Marknad Organisation  Ekonomi Processer 
 
Kritiska 
framgångs-
faktorer 
 
Affärer och 
miljö 
 
 

       

 
Indikatorer 
Mätningar 
Delmål 
 

        

 
Aktiviteter 
Handlingsplan 
 
 
 

        

 



18 
 
 
 
 

Vid varje träff har också ett område penetrerats särskilt. Exempel på sådana områden är 
avfallsdirektivet och LCA. Vid ett möte gjordes ett gemensamt besök hos ett av de delta-
gande företagen för att samtliga projektdeltagare skulle får en direkt återkoppling från 
företagen. 
 
Under projektets gång har LCA och livscykelkostnader identifierats som väsentliga in-
strument i företagens marknadsföring. Livscykelanalysen utgör i flera fall utgångspunkt 
för det fortsatta utvecklingsarbetet. 
 
Grönsaksnätverket 
 
Inom livsmedelsföretagen har ett organiserat samarbete i ett nätverk genomförts. Under 
2003 påbörjades arbetet med att förankra arbetet med riktlinjer och mallar inom bran-
schen. När Grön Produktion stödde SIKs och SMAKs arbete med att ta fram riktlinjer för 
miljö- och kvalitetsstyrning i frukt- och grönsakspackerier utifrån SMAKs riktlinjer för 
potatispackerier skapades en viktig grund att stå på. Genom att ha med bransch organisa-
tionen i projektet har företagen känt att arbetet har varit viktigt, vilket har gett motivation 
i arbetet med att införa miljö- och kvalitetsrutiner på företagen. 
 
Mellan april och juni 2004 har tre nätverksträffar genomförts för 5 frukt- och grönsaks-
packerier på SIK i Göteborg. Upplägget för i nätverksträffarna har följt kraven för 
SMAKs riktlinjer för miljö- och kvalitetsstyrning och har i huvudsak att bestått av:  
 
• Grundläggande företagsdokumentation,  
• HACCP och risker 
• Kvalitetsstyrning 
• Miljöutredning 
• Miljöstyrning  
 
Nätverksträffarna på SIK i Göteborg har dels bestått av en teoretisk del då projektgruppen 
har haft en genomgång av de för dagen aktuella områdena inklusive mallar, dokument 
mm och dels av en praktisk del då respektive företag påbörjar arbetet med att ta fram 
underlag och dokumentation för kvalitets-, hygien-, och miljöarbetet med stöd av projekt-
gruppen. Företagen fortsätter arbetet ute på företagen tills nästa träff då arbetet följdes 
upp.  
 
Mallar och förtryckta dokument som är anpassade för de deltagande frukt- och grönsaks-
packerierna har tagits fram inför nätverksträffarna av SIK i samarbete med SMAK och 
Grön Produktion. Nedan följer exempel på mallar och förtryckta dokument som projekt-
gruppen har tagits fram i projektet: 
 
• Miljöutredning; identifiering och värdering av miljöaspekter samt lagkrav 
• Rutiner för miljöstyrning inkl nödlägesberedskap 
• Identifiering och värdering risker ur hälsosynpunkt (CCP) 
• Arbetshandbok för HACCP-plan 
• HACCP-plan 
• Rutiner för kvalitetsstyrning   
• Journaler, protokoll och andra redovisande dokument 
 
Projektgruppen har genomfört besök på 4 av företagen. Företagen har valts ut utifrån 
vilka produkter företagen hanterade och projektgruppens orienteringsbehov vid framta-
gande av anpassade mallar och dokument.  
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I november 2004 kommer en sista träff att genomföras för de sex företagen. Då kommer 
företagens arbete att följas upp en sista gång samt erfarenhetsutbyte mellan företagen 
kommer att genomföras. Status för arbetet med fastsällande av riktlinjer för frukt- och 
grönsakspackerier kommer att tas upp. Dessutom kommer STIN ( förklaring!!!) att pre-
senteras som ett hjälpmedel för att styra upp mål- och förbättringsarbetet på packerierna 
utifrån identifierade förbättringsområden och åtgärder från arbetet med kvalitets- och 
miljöstyrning på företagen.  .  
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5 Resultat och effekter 
 
5.1 Allmänt 
 
 

Insatserna och utfallet för respektive företag redovisas i separata bilagor. I det följande 
beskrivs översiktligt resultat och effekter för företagen inom projektet. Insatserna inom 
projektet har haft en betydande inverkan på företagens utvecklingsarbete. Den mest bety-
dande förändringen är att utvecklingsarbetet sker på ett mer strukturerat sätt. En annan 
betydande effekt är att utvecklingen i högre grad än tidigare styrs av marknadens förvänt-
ningar. I vissa fall har helt nya produkter och marknader etablerats.  
 
Information om projektet har spridits genom projektdeltagarnas nätverk. Projektet redovi-
sas också på en egen hemsida. Inom projektets ram utarbetas en broschyr som kan an-
vändas i kontakter med andra företag och andra aktörer. PÅ CMFs hemsida har en 
powerpointfil lagts ut som kan användas som hjälpmedel för att genomföra den inledande 
analysen enligt STIN. De specifika resultaten från analysen av de enskilda företagen och 
de därav föranledda insatserna i de är företagens egendom och kan därför inte sprida of-
fentligt.   
 
Genom företagens och projektdeltagarnas nätverk har insatserna förankrats inom olika 
branschföreningar som Pulvertekniska föreningen, Grönsak och SET, Swedish Environ-
mental Technology. Insatserna inom projektet har också medfört att ett företag aktivt 
deltar i utvecklingen av ett regionalt kluster inom textilområdet. 
 
Konkurrenskraften förbättras i många fall. Kunskap om de egna produkternas miljöpre-
standa ger en ökad möjlighet att marknadsföra produkterna utifrån miljöaspekter. Detta 
innebär ökad möjlighet att ta betalt för miljöförbättringar. Projektet har i flera fall initierat 
utvecklingen. Den begränsade projekttiden innebär därför att några företagsekonomiska 
vinster inte kan redovisas inom projekttiden. 
  
Företagen har varit mycket aktiva inom projektet. Analys fasen genomfördes i samtliga 
fall i seminarieform med företagsledning och ledningsgrupp. I några fall deltog all perso-
nal från företaget. Utfallet ledde i de flesta fall till fortsatt samverkan inom projekt och 
utbildning av företagets personal. 
 
Samverkan mellan företagen är ett viktigt instrument för utveckling. Företagen har därför 
uppmuntrats till samverkan. Genom deltagande i projektet har kontakter mellan förtegen 
skapats. I något fall har företaget numera tagit aktiv del i utvecklingen av ett regionalt 
nätverk.  
 
Ett företag har tagit time out i arbetet. Orsaken är avsevärda tekniska problem med en 
investering och sjukdom hos drivande personal i företaget. Genom projektet har dock 
kontakt etablerats med ett annat företag inom projektet vilket kan leda till gemensam 
utveckling av nya produkter. 
 
 
5.2 Grönsaksnätverket 
 
Arbetet med att ta fram riktlinjer för frukt- och grönsakspackerier fallit ut väl. Förslag på 
riktlinjer för frukt- och grönsakspackerier håller på att tas fram av SIK i samarbete med 
SMAK och Grön produktion. Denna del av projektet tar dock lite mer tid då det bl a finns 
flera formella krav att ta hänsyn när riktlinjerna skall gå att certifieras mot.  
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I dagsläget lutar det år att gemensamma riktlinjer tas fram för potatis-, frukt- och 
grönsakspackerier. Med gemensamma och mer generella riktlinjer för olika typer av 
packerier kommer de anpassade mallar och dokument som har producerats i projektet 
utgöra än mer viktig del för införandet av miljö- och kvalitetsstyrning på företagen.    
 
Genom att ta initiativet och arbeta fram krav kvalitets- och miljöstyrning har frukt- och 
grönsaksbranschen tagit chansen att leda utvecklingen. Den får därigenom möjligheter att 
styra in kvalitets- och miljösäkringsarbetet i de spår, som är relevanta för branschen. Om 
man däremot avstår från dessa möjligheter lämnar man hela initiativet till handelsked-
jorna och då finns risken att kraven blir orimligt stora och inte helt anpassade för denna 
typ och storlek av företag. 
 
De frukt- och grönsakspackerier som har deltagit i projektet är nu väl förberedda på de 
krav på kvalitets- och miljöstyrning som handelskedjorna och övriga stora kunder kom-
mer att ställa, på samma sätt som de har gjort för potatispackerier. De packerier, som 
redan nu har börjat införa rutiner för miljö- och kvalitetsstyrning bör också ha en bättre 
konkurrenssituation. 
 
Resultat av projektet innebär att SIK i samarbete med SMAK och Grön produktion kom-
mer att arbeta för att starta nya nätverk för frukt- och grönsakspackerier under hösten 
2004. 
 
Företagen (5) tyckte det gick bra att arbeta i ett nätverk med 3 arbetsträffar (april-juni) 
samt ett uppföljningsmöte (november). Följande kommentarer har framkommit 
  
• Ett par av företagen hade gärna sett att projektgruppen kommit på besök. 
• Tempot var lite för högt, kanske att det har varit bättre med 4 sammanhängande 

arbetsträffar.  
• Hade passat bättre om nätverket pågick under vintersäsongen. 
• För lång tid mellan arbetsträffarna och uppföljningsmötet. 
 
Arbetet med anpassade mallar och förtryckta dokument (samt stödet från projektgruppen) 
upplevdes mycket positivt av samtliga (6) frukt- och grönsakspackerier. Följande kom-
mentarer kan lyftas fram: 
 
• Arbetet hade nästintill varit omöjligt att införa för oss som småföretagare utan anpas-

sade mallar och stöd. 
• Arbetet med mallar blev lite rörigt ibland 
• Företaget utnyttjade inte SIKs kompetens i tillräcklig omfattning  
 
Avslutningsvis trodde 4 av 6 företag att nätverksarbete har stärkt deras konkurrenskraft. 
 
5.3 Exempel på en lyckad insats 
 
Ett exempel på en lyckad insats är arbetet i textilföretaget ACQWOOL 
 
Uppdraget inleddes med ett tvådagars (em-kväll-fm) seminarium på företaget med alla 6 
delägarna representerade. Arbetet och diskussionerna koncentrerades runt strategisk 
genomgång enligt STIN-modellen. Arbetet resulterade i ett första utkast till styrkort med 
en ambitiös handlingsplan för miljö- och affärsutveckling. Några månader senare besök-
tes företaget återigen för uppföljning och genomgång av utförda aktiviteter. Företaget 
överraskade oss då med att mer än väl ha gjort sin läxa och efter detta har ytterligare mö-
ten och telefonkontakter ägt rum. 
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Företaget har lagt ned mycket tid och resurser som borde kunna skrivas av på en längre 
tidsperiod (3-5 år). För att detta ska lyckas krävs nu förmodligen utökad finansiering.  
 
Några exempel på vad arbetet lett fram till (se även styrkort)  
 
• Hela sortimentet miljöanpassat 
• Nytt produktsortiment ”Hetta” 
• Helt ny affärsidé med fokus på miljö- och kvalitetsmedvetna kunder  
• Utveckling av hemsida och broschyrmaterial, vilket ej fanns tidigare  
• Ökad miljö- och affärsutvecklingskompetens 
• Ökad kontaktyta med högskola, akustisk expertis på SP, CMF avseende miljöfrågor, 
• ALMI, banker, finansiärer m fl 
• Ökad självkänsla vilket bl a inneburit att företaget nu deltar mer aktivt i olika regio-

nala sammanhang som Stickackademin, Kluster för Teknisk Textil m fl. 
• Påbörjade kontakter för framtida internationalisering med miljöprofil t ex tysk exklu-

siv postorderkatalog och samarbetserbjudanden via samtliga IRC-kontor i Europa. 
• Systematiskt förbättrad interkommunikation 
 
Företagets ledord är numera: 
 
”ACQWOOL gör det andra inte gör” 
”ACQWOOL gör morgondagens produkter i morgondagens material” 
 
5.4 Ökad konkurrenskraft 
 
Genom deltagande i projektet har företagen fått konkreta hjälpmedel för sin fortsatta ut-
veckling. Det mest väsentliga är förmågan att på ett strukturerat sätt värdera tekniska och 
miljömässiga aspekter mot möjligheten att utveckla goda affärer enligt STIN-modellen. 
Några andra exempel är 
 
• Insikt om nödvändigheten av strukturerad produktutveckling. Och modell på hur 

detta kan göras genom arbete enligt STIN, kompletterad med miljövärderingsverktyg 
som Ekostrategihjulet 

• Verktyg för värdering av miljöbelastningen på befintliga produkter t ex LCA 
• Verktyg för att värdera miljöbelastningen på nya produkter med hjälp av t ex 

Ekostrategihjulet 
• Verktyg för att värdera ekonomiska konsekvenser för kunden under produktens hela 

livstid 
• Verktyg för att utveckla säkra kvalitet genom strukturerad kontroll genom t ex 

HACCP 
• Erfarenhet av arbete i nätverk  
• Kunskap om möjligheter till utvecklingsstöd hos forskningsinstitut och andra aktörer 
 
Flera företag använder eller har planer på att värdera miljöaspekter i sin produktutveck-
ling. Ett företag har redan infört ekostrategihjulet i sina rutiner för produktutveckling.  
 
Ett företag har utvecklat nya produkter som ett resultat av projektet. ACQWOOLs pro-
duktserie HETTA finns redan på marknaden.  Produkterna baseras helt på naturmaterial. 
 
Kontakter har etablerats mellan 2 företag med komplementära produkter där det finns en 
potential för gemensam utveckling av nya gemensamma produkter 
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5.5 Slutsatser 
 
De mål som ställdes upp vid projektets början har i allt väsentligt uppnåtts. Antalet delta-
gande företag var 11 dvs ett mer än målet. Insatserna i ett av företagen har dock inte full-
följts eftersom företaget tog time out efter den inledande analysen. Samtliga företag har 
fått en konkret handlingsplan för det fortsatta utvecklingsarbetet. Företagen har också fått 
kännedom om olika metoder för bedömning av miljöaspekter i produktutvecklingen och 
framför allt hu detta kan utnyttjas för i den fortsatta affärsverksamheten. Företagen har 
också fått insikt i nödvändigheten att bedriva produktutvecklingen på ett planerat och 
strukturerat sätt.  
 
Insatserna har inneburit att den traditionella STIN-modellen har utvecklats till en generell 
metod att värdera miljöaspekter. Den stora spridningen blandföretagen både vad gäller 
miljöinsikt och bransch har visat att arbetsmodellen kan tillämpas på i stort sett alla typer 
av småföretag.  För en del företag handlar det om att få insikt om betydelsen att överhu-
vudtaget utveckla sina produkter. För mer erfarna företag är kanske det väsentliga att 
utveckla metoder för att utnyttja miljöfördelarna på ett effektivt sätt i marknadsföringen. 
 

 
Projektet har också utvecklat konsulterna i deras roller dels genom att erfarna och mindre 
erfarna konsulter har arbetat 2 och 2 vid företagsinsatserna. Genom återkommande pro-
jektmöten har erfarenheter och resultat från företagsinsatserna spridits bland projektdelta-
garna.  
 
Projektets framgång beror i första hand på  
 
• Ett strukturerat arbetssätt enligt STIN-modellen  
• 2 konsulter med komplementära kompetenser där åtminstone en har erfarenhet av 

STIN.  
• Konsultteam med erfarenhet från företaget/branschen 
• Dialog med företagets ledningsgrupp  
• Återkoppling för uppföljning av insatserna 
• Kunskap om olika metoder att värdera affärsutveckling och miljöpåverkan 
 
Samtliga dess komponenter är nödvändiga för att nå framgång i insatserna. Samverkan 
mellan industriforskningsinstituten och ALMI innebär att företagen samtidigt får en ex-
pertkompetens avseende affärsutveckling och tillgång till institutens fackkompetens.  
 
Vid analyserna är det viktigt att identifiera de miljöinsatser som kan ge ekonomiskt re-
sultat. Det krävs därför en förmåga att identifiera möjligheter/hinder ur företagets per-
spektiv ”tala till bönder på bönders vis”. För de små företagen är det viktigt att få dem att 
förstå att det är svårt att ensamt bevaka och se möjligheter med miljödriven utveckling. 
Samverkan med strategiska partners som andra företag, leverantörer och kunder eller 
externa experter för tex omvärldsbevakning är ofta nödvändigt för att identifiera möjlig-
heterna.  Man kan inte heller underskatta betydelsen av timingen i insatserna.  
 
En av de få svårigheterna med detta projekt är den korta projekttiden. Insatserna i företa-
gen syftar till en långsiktigt positiv utveckling. Det kan ta tid att styra om utvecklingen i 
företagen. Detta innebär att effekterna syns först långt efter det att detta projekt har av-
slutats. Man skulle därför önska sig en längre projekttid så att de långsiktiga effekterna 
kan värderas. 
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En annan svårighet som också kan kopplas till den korta projekttiden är att etableringen 
av näverk tar tid. Uppstartstiden är lång varför det är svårt att se effekterna av insaserna 
inom projektet ram. När vä nätverket började funger har det dock kunnat genomförts på 
en kort tid. En väsentlig anledning till detta är arbetssättet med i förväg utvecklade mallar 
så att företagen snabbt och enkelt kan identifiera vilka insaser som är nödvändiga för just 
deras företag.  
Samtliga projektdeltagare har fått en positiv inställning till arbetsmetodiken. Resultaten 
från insatserna i detta projekt visar att STIN-metoden är ett effektivt medel för konsulter 
från tex ALMI och forskningsinstitut för att hjälpa små och medelstora förteg i deras 
miljömässiga och affärsmässiga utveckling. Resultatet är inte förvånande eftersom det är i 
linje med de resultat som erhållits i tidigare IFU-projekt. Arbetssättet kommer därför att 
bli en viktig metodik i projektdeltagarnas verktygsportfölj. Det finns en stor potential för 
att sprida tekniken till andra konsulter inom t ex ALMI eller bland teknikmäklarna. En 
förutsättning är dock att medel för utbildning och praktisk erfarenhet ställs till förfogande.  
 
Nätverksarbete 
 
Projektet visar att arbete i nätverk (5 företag) med anpassade mallar och förtryckta doku-
ment fungera bra vid införande av rutiner för miljö- och kvalitetsstyrning för små företag. 
Arbetet i nätverket bör dock inte pågå alltför utsträckt tid och det är viktigt att hålla uppe 
tempot i arbetet. Några ytterligare tips och rekommendationer: 
 
• Nätverket bör pågå i 3-4 månader, så att företagen dels ges tid att komma in i arbetet 

och dels inte tappar fokus och motivation. 
• Lämpligt med 3-4 veckor mellan träffarna, dvs god tid för eget arbete på företaget. 

De behöver tid att smälta informationen och för att producera text samtidigt som det 
inte skall upplevas som att det är mycket tid till nästa träff.  

• Följ upp företagets arbete kontinuerligt, gärna att företaget skickar in material för 
genomgång som ni i förväg tillsammans har bestämt. 

• Besök företagen om utrymme finns med hänsyn till tid och kostnader. Det kan räcka 
att besöka ett företag i 2-3 timmar. 

• Planera in nätverksträffarna när företaget har mindre att göra (lågsäsong) såsom 
vintertid för många grönsakspackerier. 

• Var tillgänglig för frågor och stöd för deltagarna. Sammantaget utnyttjar företagen 
projektgruppen i liten omfattning, så försök ge snabb respons i de få fall behovet upp-
står. 

 
Arbetet med anpassade mallar och förtryckta dokument har upplevts mycket positivt av 
de deltagande företagen. Flera av företagen har till och med sett mallarna som en förut-
sättning för att över huvudtaget förstå och hinna med att införa denna typ av rutiner för 
kvalitets- och miljöstyrning inom en rimlig tidshorisont och kostnadsram.  
 
En viktig förutsättning och förklaring till att de små företagen har varit motiverade och att 
nätverksarbetet har gått bra är att innehållet i projektet har förankrats i branschen. 
 
SIK kommer i samarbete med SMAK och Grön produktion arbeta för att starta nya nät-
verk för frukt- och grönsakspackerier under hösten 2004. Arbete i nätverksform tillsam-
mans med projektets framtagna mallar och förtryckta dokument kommer att ge vid han-
den att de små och flera fall lokala packeriföretagen har en god möjlighet att införa ruti-
ner för miljö- och kvalitetsstyrning på en relativt kort tid och till en rimlig kostnad. 
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