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Sammanfattning 
 
På senare år har begreppet miljöteknik blivit alltmer omdiskuterat. För att arbetet kring 
miljöteknik ska kunna förankras i samhället bör de svenska företagens konkurrenskraft öka 
både på nationell och internationella marknader. Regionala miljöteknikcentrum har därför 
skapats i Sverige på senare år för att komma närmare företagen samt att kunna få lokala 
synergieffekter mellan företagen. I och med detta blir miljöteknik alltmer vanligt i Sverige, 
trots detta har relativt få studier gjorts kring begreppet och fenomenet miljöteknikcentrum.  

Syftet med denna studie är att kartlägga fenomenet miljöteknikcentrum i Sverige genom att 
studera fyra stycken aktiva centrum. Syftet med kartläggningen är att belysa för- och 
nackdelar med de utvalda centrumen samt belysa deras drivkrafter. Denna kartläggning ska 
därefter kunna fungera som ett bra underlag vid nystartandet av ytterligare centrum samt ge 
lärdomar till verksamma centrum. Metod för att genomföra denna kartläggning skedde i form 
utav en kvalitativ intervjustudie där representanter från fyra olika centrum gav sin syn av 
respektive verksamhet. Resultatet från intervjustudien har sedan analyserats i en SWOT - 
analys.  

Slutsatserna för studien visar på att centrumens verksamheter skiljer sig åt vad anbeträffar 
relationen till medlemsföretagen, syfte och aktiviteter. När det gäller hur centrumen valt att 
organisera sina verksamheter så skiljer sig även detta åt. I vår kartläggning har vi identifierat 
centrum i bolagsform, projekt eller som ideell förening. Centrumens framgångsfaktorer är 
individuellt utformade och utvärderingsformerna varierar.  
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Förord 
Vi skulle i och med denna studie vilja rikta ett stort tack till vår handledare Olof Hjelm vid 
Linköpings Universitet för stöd, synpunkter och vägledning. En annan person som har varit 
involverad under arbetets gång är Emma Campbell på Norrköpings Kommun som vi tackar 
för tips och idéer. En eloge riktas även till dem som ställde upp på våra intervjuer och som 
gjorde denna studie möjlig. 

 

Henric Rehnmark & Josefin Nyström 

Norrköping, Juni 2008.  
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1. Inledning 
En bransch som har växt fram de senaste åren är miljöteknik. Denna bransch har ett nytt 
angreppssätt till teknik då de vill främja miljövänligare lösningar. En problematik som 
uppstår är att få miljöarbete och teknikutveckling att gå hand i hand.  För att stötta nya 
branscher behöver samarbetsforum skapas och i Sverige har det bland annat genomförts i så 
kallade miljöteknikcentrum. Denna sorts branschstöttning utformas lämpligen i nätverk och 
enligt Håkansson är en verksamhets sammanknytning så som ett nätverk en väldigt gynnsam 
resurs för företag. 1 Då detta kan generera fördelar vad avser breddat kontaktnät, nya 
verksamheter och breddare kompetens. I en annan studie belyses det faktum att det är viktigt 
att vårda sina kontakter och därför är företagsnätverk mycket värdefulla, dock kan detta vara 
problematiskt och uppskattningsvis misslyckas 60 % med sina företagsrelationer.2 

 
Det finns idag få svenska studier gjorda på de miljöteknikcentrum som är verksamma i landet. 
Med hänsyn till den höga grad företag som misslyckas i sina företagsrelationer finns därför en 
kunskapslucka att fylla. En granskning av miljöteknikcentrum blir därför av intresse för 
många aktörer då tidigare forskning tyder på att många nätverk blir ineffektiva.3 Det blir både 
av intresse för redan verksamma centrum samt för regioner som vill skapa nya centrum 
genom att se hur nätverkssamarbeten fungerar i praktiken.  
 
Idén till studien växte fram i samarbete med Norrköpings kommun och Linköpings 
Universitet. I dagsläget är ett nytt miljöteknisktcentrum under uppbyggnad i Norrköping- och 
Linköpingsregionen. Detta centrum har fått namnet Miljöteknikcentrum i Östergötland men 
har tidigare gått under arbetsnamnet MTC, därför kommer vi vidare benämna detta centrum 
för MTC i denna studie. I och med att Linköpings Universitets institution för Industriell 
Miljöteknik (IEI) är involverade i skapandet av MTC har även de visat intressen i uppsatsens 
utformande och resultat. För att stötta MTC och dess organisation formulerades uppdraget 
gemensamt. Fokus för studien lyfts till en generell nivå då arbetet på detta sätt kan vara av 
intresse för både befintliga och planerade miljöteknikcentrum i Sverige.  

1.1 Syfte 
Studiens syfte är att belysa fenomenet miljötekniska centrum, att se vilka för- och nackdelar 
dessa centrum genererar samt deras drivkrafter.  
 
Denna studie har potential att vara av intresse vid såväl skapandet av nya centrum i Sverige 
som vid utvecklingen av befintliga. 

1.2 Frågeställningar 
I denna studie har vi valt att arbeta utifrån följande frågeställningar för att uppnå vårt syfte: 

 Vad bedriver centrumen för verksamhet? 

 Hur har centrumen organiserat sig? 

 Hur mäter centrumen framgång? 

                                                 
1  Håkansson, H. (1987). s.90 
2  Ritter, T. Wilkinson, I. Johnston, W. (2004). s.175 
3  Ritter, T. Wilkinson, I. Johnston, W. (2004). s.176 
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1.3 Avgränsningar 
I denna studie gjordes avgränsningen att studera miljötekniska centrum som ligger inom 
Sverige. För att ytterligare avgränsa studien valdes fyra regioners centrum ut. Denna 
avgränsning gjordes för att få en rättvis bild av Sveriges alla delar, från norr till söder, öst till 
väst. Detta ansågs som en viktig faktor då alla regioner har olika förutsättningar och 
expertisområden som är intressanta att belysa.  

2. Bakgrund 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av begreppen miljöteknik och cleantech. Vidare 
presenteras affärsmöjligheterna med miljöteknik och avslutningsvis presenteras nationella och 
regionala initiativ.  

2.1 Vad menas med miljöteknik? 
EU:s definition av miljöteknik baseras på Agenda 21 och lyder: ”Miljöteknik är all teknik som 
är mindre skadlig för miljön än tillgängliga alternativ.”4 Inom miljöteknik finns olika 
profilområden. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) och deras miljöföretagsdatabas så delas 
områdena in i tre huvudgrupper, utsläppsbehandling, resurshantering samt renare teknologier 
och produkter.5 I gruppen utsläppsbehandling ingår områden såsom avloppshantering, buller, 
grundvatten och luftutsläppskontroll. I gruppen resurshantering ingår områden såsom 
förnyelsebara energikällor, kontroll av inomhusluft, hållbart jordbruk/fiske, hållbar skog, 
ekoturism och återvunnet material. Gruppen renare teknologier och produkter grundas i 
minskad miljöpåverkan vid användning och produktion av produkter.6  
                                                                                                                                                   
Cleantech är ett nytt begrepp som börjar dyka upp i miljötekniska sammanhang och används 
främst inom riskkapitalbranschen, men även myndigheter, nationella aktörer och inkubatorer 
har anammat begreppet. Nutek är verket för näringslivsutveckling och bedriver mycket 
nationellt arbete med begreppet cleantech och de har valt att använda Europeiska 
Riskkapitalföreningens definition av cleantech: 
 

“Cleantech innefattar många olika typer av produkter, tjänster och processer som alla 
har gemensamt att de syftar till att möjliggöra högre effektivitet till en lägre kostnad, 
markant reducera eller helt eliminera påverkan på miljön samt genom detta förbättra 
livskvaliteten. Cleantech kan finnas i många olika branscher; exempelvis jordbruk, 
energi, miljöteknik, tillverkning och transporter.” 7 
 

Skillnaden mellan cleantech och miljöteknik från aktörernas sida är den att miljöteknik oftast 
drivs av lagkrav jämfört med cleantech som istället styrs eller drivs av marknadens 
efterfrågan. Däremot om det ses till innehållet så skiljer sig inte begreppen väsentligt åt. Det 
område som cleantech idag lämpar sig för är att få marknaden att öka intresset för miljöfrågor, 
miljöteknik anses mindre lämpat i marknadens språkbruk.8 

                                                 
4  SOU 2004:84. s17 
5  SCB Rapport 2005:2. s. 11  
6  SCB Rapport 2005:2. s. 12 
7  NUTEK, Innovationsbron., & SVCA. (2007). s.54 
8  NUTEK, Vad menas med cleantech? (2008)a. s.7 - 11 
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2.2 Affärsmöjligheter 
Enligt Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) har Exportrådet prognoserat att 
världsmarknaden för miljöteknik växer med mellan fem och tjugo procent per år och 
uppskattat omsättningen till 6 000 miljarder kronor år 2010. Det nämns även att de svenska 
miljöteknikbolagen ligger långt framme internationellt och svenska lösningar efterfrågas 
utomlands.9 I en satsning för att stödja miljöteknikföretag har Näringsdepartementet gett ett 
uppdrag till Exportrådet att under åren 2007-2009 finansiellt stötta insatserna för svensk 
export inom ett av svenska näringslivets viktigaste tillväxtområden. Att genomföra denna 
satsning grundar sig dels i att endast 100 av Sveriges idag 3500 miljöteknikföretag är 
framgångsrika på export och det finns stora potentialer för att öka detta antal då Sverige idag 
besitter kunskapen och tekniken inom området.10 Sedan ett par år tillbaka har NUTEK format 
ett nytt insatsområde, miljödriven näringslivsutveckling, som anses vara en brytpunkt då 
marknaden i större utsträckning började efterfråga miljötekniklösningar på grund av det ökade 
intresset för klimatfrågan samt vårt oljeberoende.11   

Med de satsningar och ökat intresse finns stora möjligheter inom miljöteknikområdet och 
framtida affärsmöjligheter ser goda ut på både den nationella och internationella marknaden.  

2.3 Nationellt och regionalt initiativ 
I och med att miljöteknik etablerade sig på den svenska marknaden så beslutade Sveriges 
regering år 2005 att bilda Swentec AB (the Swedish environmental technology council) och är 
Sveriges nationella miljöteknikcentrum samt har en samordnande roll och är en nationell 
kontaktpunkt.12 De är ett statligt ägt bolag som har en samordnade roll inom landet för att 
utveckla miljöteknik. Ett av bolagets mål är att svensk miljöteknik ska bli ledande inom 
näringslivsutveckling, miljöteknik och hållbar utveckling. Bolaget ska verka för att uppnå ett 
ökat erfarenhets- och kunskapsutbyte och därigenom skapa möjligheter att stärka regionala 
satsningar utifrån dess regionala förutsättningar. 13 För att arbetet ska kunna förankras i 
samhället krävs att svenska företags konkurrenskraft ökar på både nationell och 
internationella marknader. Swentecs funktion är att utveckla nätverk, skapa kontakter mellan 
marknadens olika aktörer, kommunicera konkurrensfördelar inom miljötekniken, sprida 
väsentlig information från forskning till marknaden, verka för internationella kunskapsutbyten 
och möjliggöra finansiering.14 
 
Regionala miljöteknikcentrum har, både innan och efter att Swentec bildades, skapats för att 
komma närmare företagen samt att kunna få lokala synergieffekter mellan företagen.  
 
Begreppet miljöteknikcentrum kan beskrivas som följer: 
 

”Miljöteknikcentrum är ett affärsorienterat samverkansinitiativ för regional 
näringsutveckling inom området miljö- och energiteknik, med uppgift att samla och 
koordinera regionens affärs- och forskningsverksamheter, att stödja marknads-, affärs- 
och produktutveckling, samt synliggöra kompetens, erbjudanden och tillämpningar.” 15  

 
                                                 
9  NUTEK (2008)b. [elektronisk] 
10  Exportrådet (2008). [elektronisk] 
11  NUTEK (2008)c. [elektronisk] 
12  Personlig kontakt, Gullbransson, B. (2008).  
13  SOU 2004:84. s.7 
14  SOU 2004:84. s. 8-9. 
15  Drotz, A. Jakobsson S. (2007)b. s. 5 
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 I och med att miljöteknik innefattar väldigt många olika områden kan dessa centrum bidra till 
ökandet av lokal spetskompetens. De regionala satsningarna kan se väldigt olika ut, de kan 
skilja sig vad avser aktörer, organisation, syfte och mål.   

2.4 Triple Helix 
Ett förankrat begrepp för att beskriva samarbete mellan universitet, samhället och näringslivet 
är Triple Helix. Samarbete är en viktig del i miljöteknikcentrumens verksamheter och detta 
begrepp kan beskriva sådana samarbeten. Begreppet Triple Helix ligger nära tankarna om 
innovationssystem och som fokuserar på samarbetet mellan de tre aktörerna (se figur 1). 
Modellen ska symbolisera det dynamiska samspelet mellan de tre aktörerna och styrkan ligger 
i den pedagogiska kraften.16 En annan viktig poäng med Triple Helix är att de tre aktörerna 
hela tiden avspeglar varandra och emellanåt går in i varandras roller. Det är inte meningen att 
aktörerna ska skriva kontrakt om samarbete och sedan jobba på var sitt håll utan det handlar 
om ett kontinuerligt samarbete där alla ger och tar. 

 
Figur 1: Illustrerar samarbetet mellan de tre aktörerna.  

3. Metod 
I detta kapitel beskrivs och förklaras de metoder som har använts i uppsatsen, samt de 
avvägningar som har gjorts. Det beskriver även hur urvalet och intervjuerna har genomförts 
samt hur det empiriska materialet har analyserats.  

3.1 Arbetsgång 
Studien inleddes med muntlig kontakt med ansvarig för MTC på Norrköpings kommun samt 
Linköpings Universitet. Genom dialog framkom ett gemensamt intresse för att närmare 
studera formerna kring miljötekniska centrum i Sverige. För att kunna formulera intressanta 
och givande frågeställningar granskades tidigare forskning genom att studera vetenskapliga 
artiklar, statliga rapporter, centrumens verksamhetsbeskrivningar. Därefter kunde 
frågeställningar, syfte och avgränsningar utarbetas.  

3.2 Kvalitativ metod   
I denna studie användes ett kvalitativt angreppssätt. En kvalitativ metod kan ses som ett 
samlingsbegrepp för studier som innehåller dessa tillvägagångssätt, i större eller mindre 
utsträckning: direkt observation, deltagande observation, informant- och respondentintervjuer 
samt analys av källor.17 Ytterligare innebär denna metod att det finns en närhet till 

                                                 
16  Gustafsson, J. (2004) [elektronisk] 
17  Holme I, Solvang B. (2006). s. 91 
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undersökningsproblemet eller ett inifrånperspektiv. Fokus ligger på att skapa närhet och en 
öppen dialog mellan informant och intervjuare.18 Det som utmärker kvalitativ forskning är att 
den är flexibel och att frågeställningarna fördjupas ständigt. Resultaten grundar sig på ett litet 
antal individer, d.v.s. ett mikroperspektiv. Resultaten går in på djupet och kan lyftas till en 
generell nivå vad avser miljöer, omständigheter och tidpunkter.19 I urvalsprocessen av 
informanter läggs kriterier in och inget urval sker slumpmässigt. Valet av metod kom utifrån 
det faktum att studien genomsyras av en öppen dialog med informanterna, flexibla 
frågeställningar och ett mikroperspektiv. Studien använder flera av de tillvägagångssätt som 
identifierats ovanför med störst fokus på informant intervjuer och analys av källor såsom 
vetenskapliga artiklar. En annan motivering som väger tungt är det faktum att metoden är väl 
etablerad inom tidigare forskning. Metoden kommer att genomsyra hela studien från 
utvecklingen av frågeställningarna till resultatdelen.  

3.3 Intervjustudie 
Empirin till denna uppsats baserades på intervjuer med ansvariga från utvalda centrum som på 
olika sätt liknar MTC i Östergötland. De urvalskriterier som använts är hur länge centrumet 
funnits, geografisk spridning i landet, varierande arbetsformer och expertisområden. De 
centrum som valdes ut var Arena Miljölänet Västernorrland, Business Region Göteborg 
(BRG), Sustainable Business Hub (SBH) i region Skåne och Stockholms Miljöteknikcenter 
(SMTC). Intervjuerna genomfördes via telefon och spelades in. Inför intervjuerna upprättades 
kontakt via e-post och sedan vidare kontakt via telefon för att bestämma intervjutid. 
Intervjufrågorna var medvetet formulerade på ett sätt som öppnade till en dialog istället för att 
få koncisa svar, se bilaga 1 för intervjufrågorna. Personerna som intervjuades informerades 
om vad materialet ska användas till, att samtalet spelades in samt tillfrågades om deras namn 
fick nämnas i vidare arbete, dock ej individens namn utan den verksamhet de representerade. 
Valet av metod grundade sig i uppsatsens syfte, att kartlägga fenomenet miljötekniskcentrum 
för att ge ny kunskap vid skapandet av nya centrum. För att få en inblick i centrumens 
verksamhet och arbete är valet av en intervjustudie högst lämplig. Valet att genomföra 
intervjuerna per telefon motiverades med dels det geografiska avståndet samt för att öppna för 
en dialog. Denna öppna dialog är svår att skapa vid exempelvis en enkätstudie. Anledningen 
till att samtalen spelades in var för att underlätta analysarbetet, undvika feltolkningar samt för 
att kunna citera ordagrant.  

3.4 Bearbetning och analys av material  
Intervjuerna spelades in på band och efter intervjun skrevs ett referat för varje intervju. Detta 
referat är en sammanfattning av intervjun med de mest relevanta delarna för att besvara 
intervjufrågorna. I och med att intervjuerna genomfördes i dialogform valdes referat som det 
lämpligaste valet av bearbetningsmetod. Valet av referat som tillvägagångssätt innebär att 
författarnas tolkning har en viss inverkan på sammanställningen av referaten. Dock har 
feltolkningsrisken minimerats tack vare att de intervjuade fått möjlighet att kommentera sina 
referat. Det var en av de fyra respondenterna som valde att ge respons på referatet.  
 
Referaten analyserades sedan av gentemot frågeställningarna för att få en överskådlig bild av 
empirin och för att koppla samman referaten gentemot syftet med studien. Referaten användes 
sedan som empiri genom hela studien. Utifrån empirin genomfördes en sammanställning för 
varje centrum samt en SWOT - analys för att tydliggöra styrkor och svagheter i de olika 
centrumens arbete.  
                                                 
18  Olsson H, Sörensen S. (2001). s. 15 
19  Olsson H, Sörensen S. (2001). s. 14 
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3.5 SWOT – analys  
SWOT - analys är ett tillvägagångssätt som är väl etablerat inom såväl forskning som 
näringsliv. Förkortningen SWOT står för strengths (styrkor), weaknesses (svagheter), 
opportunities ( möjligheter) och threats (hot). Metoden används med ett inifrånperspektiv och 
kan användas inom ett företag för exempelvis för att planera verksamheten, i en arbetsgrupp 
eller projekt. När analysen genomförs delas de fyra områdena in i en fyrfältstablå (se figur 2), 
i den vänstra delen av tablån finns styrkor och svagheter, i den högra möjligheter och hot. Den 
vänstra delen riktar in sig på interna förhållanden medan den högra fokuserar på omvärlden, 
detta kan även ses som att den vänstra delen handlar om ”Idag” och den högra om ”Imorgon”. 
20 I denna studie genomfördes en SWOT - analys utifrån det inifrån perspektiv som erhållits 
under intervjuerna med de fyra centrumen. Detta inifrånperspektiv blir därför begränsat och 
kan eventuellt innehålla viss speglad kunskap/insikt samt blir tolkad med författarnas 
värderingar och synsätt. Valet av analysmetod beror på att studien vill belysa ett fenomen 
genom att kartlägga detta fenomen. Genom en SWOT - analys tydliggörs centrumens 
verksamhet på ett övergripande sätt och styrkor, svagheter och möjligheter belyses. I och med 
att de olika centrumens olikheter används detta verktyg för att analysera efter samma kriterier. 
De fyra centrumen presenteras i varsin SWOT - analys och sedan sammanställs dessa fyra i 
resultatdelen. I resultatdelen belyses likheter och skillnader som uppmärksammats i SWOT - 
analysen.  
 

Styrkor Möjligheter 

Svagheter Hot 

Figur 2: SWOT - analysens fyrfältstablå.  

3.6 Metodavgränsning 
I all empiri som används till SWOT – analysen, och beskrivningen av centrumen, är grundade 
på de utvalda representanterna för de olika centrumen samt det är deras upplevelse av 
verkligheten som avspeglas, varav detta därför inte kan tolkas som exakt verklighet. Denna 
avgränsning bör därför förtydligas. I intervjustudien gjordes avgränsningen till valet av referat 
som sammanställningsmetod då detta lämpade sig väl för det vidare arbetet med referaten som 
empiri. Referaten blev lättöverskådliga och kunde även användas för att citera de intervjuade i 
beskrivningarna av centrumen. 

4. En beskrivning av fyra centrum och deras erfarenheter 
I detta kapitel ges först bakgrundsfakta om de olika centrumen följt av en beskrivning för 
varje centrum samt tillhörande SWOT – analys. Kapitlet avslutas med en samlad redogörelse 
för lärdomar från alla centrum.  
 
Huvuddragen i centrumens verksamhet finns sammanställd nedan i figur 3, detta för att få en 
första introduktion till centrumen samt för att kunna se likheter och skillnader på ett 
överskådligt sätt. Sedan följer en fördjupad beskrivning av intervjuerna där informanternas 

                                                 
20  Granberg O. (2003). s. 98-99 
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egen syn av verksamheten återges, denna syn representerar inte den faktiska verkligheten utan 
skildrar hur representanterna från centrumen upplever deras verksamhet. All empiri under 
detta stycke baseras på intervjureferaten som har beskrivits under metoddelen.   
 

 Arena 
Miljölänet 

Västernorrland 

Business Region 
Göteborg 

Sustainable 
Business Hub 

Stockholms 
miljöteknikcenter

Startade (år) 2002 2000 2001 2002 
Huvud- 
initiativtagare 

Länsstyrelsen Göteborgs stads 
näringslivssekretariat

Region Skåne Svenska 
Miljöinstitutet AB 
(IVL) 

Form Projekt Bolag Ideell förening Ideell förening 
Anslutna 
företag 

35 300 90 39 

Figur  3: Sammanställning av de fyra centrumens bakgrundsfakta. 

4.1 Arena Miljölänet Västernorrland 
De aktörer som var med vid skapandet av projektet Miljölänet Västernorrland (som idag gått 
upp i projektet med nya namnet Arena Miljölänet Västernorrland) var i första hand 
Länsstyrelsen som efter en förstudie 2002 konstaterade att stort intresse fanns för miljöteknik. 
Detta intresse grundades i att många stora industrier fanns i regionen, arbetet med att uppfylla 
svenska miljölagstiftningen samt den globala marknadens efterfrågan av miljöteknik. I 
utformandet av organisationen fördes diskussioner med offentliga sektorn, näringslivet samt 
branschorganisationer. Fokus låg på att stötta små och medelstora företag, dessa företag 
samlades i ett nätverk. Till en början riktade nätverket sig endast till företag i Norrland och 
kallades Sustainable North Sweden, efter en tid insåg man att de inte skulle avgränsa sitt 
upptagningsområdet enbart till regionen utan vidgade sig och har idag medlemmar i Jämtland, 
Västerbotten och Norge.  
 
De offentliga aktörerna i form av Länsstyrelsen finns fortfarande kvar som drivande instans 
inom nätverket. De genomför nätverksträffar och efter att genomfört några träffar har de 
kommit till insikten att dessa träffar måste vara med fokuserade för att locka företagen. Detta 
kan citeras på följande vis från intervjureferatet: 

”Det finns vissa grupperingar inom miljöföretagen, t.ex. klimat- och energianpassat och 
skogsråvara samt övriga företag.”  

Oftast har företagen små resurser och måste värdera sin tid och detta uppmärksammades efter 
en träff med lågt deltagande. Dock lyckades ett kluster finna varandra själva under en 
nätverksträff och driver ett eget samarbete utanför nätverket. I dagsläget har Länsstyrelsen 
inga planer på att backa ur som huvudaktör utan nya projekt skapas som ska fokusera på 
exportsatsning och fokuserade nätverksträffar. En positiv framgång nätverket uppnått är 
deltagandet på Poleko - mässan i Polen som är den största miljöteknikmässan för centrala och 
östra Europa. Nätverket deltog med 14 företag på mässan 2006 och en uppföljning av denna 
aktivitet visade att 50 % av företagen ville återvända året därpå. Tyvärr kunde nätverket inte 
genomföra denna aktivitet under 2007 då de omorganiserades och sökte nya projekt pengar 
under denna perioden. Därför läggs nu stort fokus på att genomföra denna väl efterfrågade 
aktivitet detta år. En viktig lärdom nätverket tog till sig efter denna aktivitet var: 
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”Detta skulle ha skötts på ett mer professionellt sätt och det är en lärdom vi tar med oss 
samt att säkra aktiviteterna på mer långsiktigt sätt. 

 De svagheter som tidigare uppmärksammats är att vi inte grundad exportsatsningarna 
politiskt. Nu kommer vi kombinera att jobba på politiskt- och näringslivsnivå.” 

Att satsa fokus även på en politisk nivå motiveras med att då kan det lättare etableras 
internationella kontakter och möjligheten till export ökar. 
 

4.1.1 SWOT – analys av Arena Miljölänet Västernorrland 
Nedan presenteras SWOT – analysen av Arena Miljölänet Västernorrland i en fyrfältstablå 
(se figur 4).  
 

Styrkor 
 Samarbete över regionens gränser. 

 
 Baserade skapandet av centrumet på 

en förstudie. 
 
 Dragit lärdomar av tidigare projekt. 

 
 Skapat en arena för företag att mötas, 

ett kluster fann varandra själva via en 
aktivitet centrumet genomförde. 

 
 Ett starkt kontaktnät. 

 Gott samarbete med Länsstyrelsen. 

Möjligheter 
 Dra lärdomar av tidigare arbete, lära 

av de aktiviteter som gått mindre bra, 
bland annat genom att inrikta 
aktiviteter på specifika 
ämnesområden för att öka värdet för 
medlemmar att delta på aktiviteterna. 

 Skapa mer uthållighet och på detta 
sätt kvalitetssäkra verksamheten. 

 Skapa en mer kommersiell 
organisation. 

Svagheter 

 Misslyckades med att uppfylla vissa 
önskade aktiviteter 2007. 

Hot 

 Eftersom verksamheten bedrivs i 
projektform finns risken att arbetet 
blir tidsbegränsat och vid 
omorganisationen till nya projekt kan 
delar av verksamheten bli lidande. 

Figur 4: SWOT - analys av Arena Miljölänet Västernorrland.  
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4.2 Business Region Göteborg 
Business Region Göteborg grundar sig från första början i Göteborgs stads 
näringslivssekretariat och där initiativet till centrumet kom från att de länge hade arbetat för 
att stötta näringslivet. De 13 kommunerna i regionen visade ett intresse för att ha ett forum att 
samarbeta inom. År 2000 startade BRG sin verksamhet och det blev då i formen utav ett 
bolag. Verksamheten växte inte fram från en grundlig utredning utan har successivt växt fram 
organiskt och de främsta initiativen kom från politiskt håll samt från det faktum att många 
företag i regionen hade önskat denna verksamhet.  
 
Fokus för BRG ligger främst i näringslivsutvecklingen. Detta kan tydligt skådas i det faktum 
att verksamheten utvecklat sig i alltmer skilda branschprojekt såsom bilindustrin, biomedicin, 
biokemi, cleantech och design, allt som allt cirka 10 stycken områden. Verksamhetens främsta 
roll är att hjälpa de anslutna företagen att exempelvis finna mark och lokaler, något som kan 
vara svårt utan kontakter men som blir möjligt genom nätverket. Några huvudinriktningar för 
BRG:s arbete knyter an till företagsutveckling och där de erbjuder företagen kunskap gällande 
hur man utvecklar och får sitt företag att växa samt att marknadsföra sin verksamhet på ett 
lyckat sätt. En annan inriktning fokuserar främst på att se till de små och medelstora företagen 
och erbjuda dem den kompetens de söker. I dagsläget har de några huvudsakliga projekt i drift 
där de bland annat samarbetar med regionala aktörer. Utöver detta drivs även ett projekt där 
man hjälper företagen med export och där man nu även har kontakter i Frankrike, Polen, USA 
och Norge.  
 
Anledningen bakom att fokusera på näringslivsutvecklingen grundar sig i att vilja bidra till att 
skapa nya arbeten och utveckla kompetensen inom sitt område men även att bli bäst inom sitt 
område där det sekundärt även bidrar till en hållbar tillväxt. Dessutom har BRG valt att 
fokusera sin verksamhet på att vara med vid starten av nya projekt för företagen och där deras 
kompetens erbjuds för att få igång arbetet. När det successivt rullar på av sig självt så kan de 
dra sig tillbaka vid en tidpunkt där de anser att det är en självgående marknadsutveckling.  

 
BRG har valt att organisera sin verksamhet genom att fokusera på företagen och inte som 
många andra liknande verksamheter där det kan läggas mer fokus på forskningen på 
högskolan. Dessutom arbetar de inte med drivkraften att uppnå Sveriges miljömål utan ser 
detta som en bonus av den företagsutveckling de bidrar till. I övrigt betonas även det faktum 
att de valt att se mer till affärsdriven miljöutveckling och inte till miljödriven affärsutveckling 
och där de efterlyser kompetens inom affärsutveckling. Detta kan citeras enligt följande;  
 

”Detta grundar sig i att kunskapen inom tekniken redan finns men inte entreprenörer 
som bygger företag.” 

I andra regioner satsas det på miljötekniska centrum med bredare branschupptagning. 
Problemet med detta är dock att det känns gammalt enligt BRG och är inte en väg de valt att 
gå eftersom det innebär för många tekniska utgångspunkter. Dessutom kan det bli problem att 
få in pengar och intressenter. Därför tror BRG mer på att få in intresset i företagen och få dem 
själva att agera ihop med högskolorna och där då BRG kan bistå med att hjälpa till med att 
slussa ut dessa idéer på marknaden då de blir aktuella. Det kan citeras på följande sätt:  

”Vi gör utvärderingar men mäter inte direkt framgångsfaktorer. Glada företag som 
växer är viktigt. Så längre det inte görs affärer så är samarbetet misslyckat. Öka 
arbetstillfällena och omsättningen samt att ha nöjda kunder är framgång för oss.” 
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En framgångsfaktor för verksamheten, både i dagsläget och även i framtiden är det faktum att 
cleantech efterfrågas alltmer på marknaden. Detta kommer enligt BRG bredda marknaden och 
efterfrågan på hållbara lösningar kommer bara bli större.  

En annan stark faktor till framgången med verksamheten är det faktum att de har haft bra 
kontakt med sina lokala politiker och där de anser att utan denna hjälp hade de svävat för sig 
själv och varit mycket mer sårbara. Samt att de anser att Sverige är ett bra land att driva 
miljöteknikföretag i eftersom det är lätt att få gehör hos politiker och därmed enklare att driva 
arbetet framåt.  

4.2.1 SWOT – analys av Business Region Göteborg 
Nedan presenteras SWOT – analysen av Business Region Göteborg i en fyrfältstablå 
(se figur 5). 
 
Styrkor 
 Varit aktiva länge 
 Har breddat sin verksamhet till nya 

branscher.  
 Politiskt stöd i ryggen från lokala 

politiker. 
 Samarbetar med andra liknande 

verksamheter. 
 Mycket rutin i att hjälpa sin 

medlemsföretag. 
 Tror mer på att få in intresset i 

företagen och få dom själva att agera 
ihop med högskolorna 

 Samarbetet i projekt med tunga 
aktörer. 

 Aktiv för att få internationella 
intressenter. 

 Lyssna och arbeta nära de företag man 
arbetar för. 

 

Möjligheter 
.  
 Finna nya branscher, något dom 

kunnat göra tidigare.  
 Tar in hjälp från universitet då det 

behövs. Skulle kunna ge mer om man 
hade ett kontinuerligt samarbete 

Svagheter 
 Jobbar inte med drivkraften att uppnå 

Sveriges miljömål utan ser dessa som 
en bonus av företagsutvecklingen.  

 I vissa projekt så går arbetet så fort att 
det är svårt att få in delar såsom 
samarbete med andra regioner och att 
ha en lärande organisation.  

 Gör utvärderingar men mäter inte 
direkt framgångsfaktorer. 

Hot 
 Andra centrum kan ofta se mer till 

tekniken och forskningen på 
högskolan medan BRG ser till 
företagen. Har inte haft någon 
strategi för att koppla ihop sin 
verksamhet med forskningen. Både 
fördel och nackdel. 

 Svårt att få ett helhetsbegrepp och 
systematisera deras arbetssätt 

Figur 5: SWOT - analys av Business Region Göteborg. 
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4.3 Sustainable Business Hub 
Sustainable Business Hub skapades 2001 på initiativet av Region Skåne samt ett antal företag. 
De valde att starta en ideell förening där medlemmarna, alltså miljöteknikföretagen, själv äger 
föreningen. Drivkraften till det var att utveckla regionens miljötekniska företag. Region Skåne 
finns med i föreningen som medlem samt finansiär och denna roll kommer de fortsätta att ha. 
 
De områden som var mesta aktuella i uppstartsfasen var hållbar energi- och miljöteknik samt 
cooperate social responsibility (CSR). Sedan uppstarten har dessa områden blivit mindre 
aktuella och större fokus har lagts på cleantech lösningar. Det föreningen i dagsläget ser som 
ett utvecklingsområde är att öka samarbetet med kommunerna i regionen, att ha med dessa 
som medlemmar i nätverket är ett önskemål. Detta är viktigt för att kunna bidra med kunskap 
till kommunerna samt för att nå flera företag via denna länk. Samt för att kunna jobba mer 
med offentlig upphandling och se till att ställa tuffare miljökrav under upphandling, då detta i 
sin tur leder till att företag kan utvecklas inom dessa efterfrågade områden. 
 
För att mäta framgångsfaktorer så genomförs vid varje aktivitet både kvantitativa 
utvärderingar, genom att se antalet deltagare på aktiviteten, samt kvalitativa 
enkätutvärderingar av deltagarna på aktiviteten. Resultatet av dessa enkäter har oftast varit 
positiva, men varierar lite från gång till gång. Detta är ett bra redskap för att kunna mäta 
föreningens framgång och nytta bland sina medlemmar.  

4.3.1 SWOT – analys av Sustainable Business Hub 
Nedan presenteras SWOT – analysen av Sustainable Business Hub i en fyrfältstablå 
(se figur 6). 
Styrkor 
 Har under tid utvecklats i den riktning 

som medlemmarna efterfrågat. 
 
 Kvantitativa och kvalitativa 

utvärderingar genomförs efter varje 
aktivitet centrumet genomför. 

 
 Huvudinriktning är att ge stöd och 

hjälpa medlemsföretagen att 
organisera sig.  

 
 Drivkraft att utveckla regionens 

miljöteknik företag. 
 

Möjligheter 
 Genomföra aktiviteter som 

medlemmarna kan se direkt 
användning av. 

 
 Ser positivt på framtida utveckling 

inom miljöteknik området. 

Svagheter 
 Har ännu inte skapat samarbete med 

regionens kommuner men har för 
avsikt att arbeta med detta.  

 
 De utvärderingar som genomförts 

efter varje aktiviteter har haft 
varierande resultat. 

 

Hot 
 Inga hot identifierades. 

Figur 6: SWOT - analys av Sustainable Business Hub.  
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4.4 Stockholms miljöteknikcenter 
En av de främsta aktörerna till utvecklingen av SMTC var Östen Ekengren på Svenska 
Miljöinstitutet AB (IVL). Tidigare fanns Kretsloppscentrum som var ett samarbete mellan 
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och IVL. Det centrumet var grunden till SMTC.  

Centrumet är en ideell förening som köper tjänster av IVL. Det föll sig naturligt för SMTC att 
arbeta med avfall och vatten eftersom kretsloppscentrumet hade haft dessa som huvudsakliga 
arbetsområden. I dagsläget är det fortfarande dessa områden de främst fokuserar på. I början 
inriktades arbetet på att engagera företag i nätverket genom att satsa på värdeskapande  
aktiviteter. 
 
I och med att centrumet existerar i Sveriges huvudstad besöks staden av många internationella 
företag och detta leder till att arbetet inriktar sig på att förmedla kontakter än skapa dem. 
Detta bidrar även till att utbudet av seminarium och föreläsningar redan är stort och centrumet 
inte behöver erbjuda detta till sina medlemmar.  
 
En stark drivkraft som färgar verksamheten är strävan efter att ha ett fungerande nätverk för 
att successivt öka produktiviteten. För att bidra till detta så utvecklas i dagsläget en produkt 
eller tjänst där intressenter ska kunna boka studiebesök via Internet. Med detta verktyg önskar 
de att kunna koppla besök till affärer på ett effektivare sätt än tidigare. Verksamheten satsar 
mycket kraft på effektivisering. Det nya webbverktyget ska även fungera som ett hjälpmedel 
för att kunna belysa trender inom nätverket och fungera som ett verktyg vid diverse 
utvärderingar.  
 
Framgångsfaktorerna för SMTC är de antal affärer som företagen generar. Det vill säga hur 
mycket pengar som går in för de anslutna medlemsföretagen i nätverket. En sekundär 
framgång som ses som en följdeffekt av det faktum att man ökar företagens omsättning är den 
miljönytta som även genereras i samband med detta. 
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4.4.1 SWOT – analys av Stockholms Miljöteknikcenter 
Nedan presenteras SWOT – analysen av Stockholms Miljöteknikcenter i en fyrfältstablå 
(se figur 7). 
 
Styrkor 
 
 Tidigare erfarenhet inom avfall och 

vatten och mycket kunskap inom detta 
område. 

 Väldigt mån om de affärsintressenter 
som funnit SMTC. 

 Utvecklar tjänster/produkter för sina 
kunder – Webbverktyget.  

 Lokaliseringen i Stockholm.  
 Drivkraften nöjda medlemsföretag.  
 Ser i första hand till sina 

medlemsföretag och den ekonomiska 
vinning de gör. 

 Med många starka miljöteknikföretag 
kommer man fungera mer som en 
lobbyist och få en starkare röst 
gentemot Stockholm stad och 
stadshuset.  

 Relativt ensamma om 
bokningsverktyget. 

 Stockholm i sig är ett starkt 
varumärke. Får mycket gratis från att 
Stockholm försöker marknadsföra sig 
som en grön stad. 

 

Möjligheter 
 Utveckla sin verksamhet till 

transportsektorn.  
 
 Öka partnerskapet med 

webbverktyget 

Svagheter 
 
 Centrumet har ingen fysisk plats. 

  
 Har varit dåliga med att koppla besök 

till affärer. 
  
 Miljönyttan kommer sekundärt efter 

det ekonomiska. 
 

Hot 
 Kan vara ett hot i sig att alltför 

mycket förlita sig på den 
marknadsföring Stockholm i sig 
erbjuder varav de inte själva lägger 
någon resurs på att marknadsföra sin 
verksamhet. 

Figur 7: SWOT – analys av Stockholms Miljöteknikcenter.  
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4.5 Samlade lärdomar från de fyra centrumen 
I detta stycke har de lärdomar som uppmärksammades under intervjuerna samlats, detta dels 
för att få en god överblick för intressenter som ska skapa nya centrum samt för de redan idag 
verksamma centrumen. Att lyssna till varandras lärdomar är viktigt, att inte begå samma 
misstag utan att i förväg ta del av varandras kunskap kan vara till stor hjälp. Lärdomarna 
beskrivs i punktform nedan. 
 
 Att arbeta i nätverk är mycket viktigt men detta ska då genomföras med ett tydligt 

syfte för att inte bara skapa forum utan innehåll. Det belyses även att det är viktigt att 
skilja på att hitta miljöfördelar i sin verksamhet och att vara ett miljöteknikföretag. 
 

 Viktigt att göra aktiviteter med högt kundvärde för medlemmarna, att de känner att 
den tid och eventuella kostnad aktiviteterna innebär är givande. Att medlemmarna har 
nytta av de aktiviteterna centrumet genomför.  

 
 Det är även viktigt att ha en långsiktighet i sitt arbete, att kunna genomföra utlovade 

aktiviteter och skapa en kontinuitet i aktiviteterna för att behålla trovärdighet och tillit 
bland sina medlemmar.  

 
 En lärdom är att skapa ett ”win-win” koncept mellan centrumet och dess medlemmar. 

Centrumet ska lyssna mycket på företagen för att känna av vad de tänker och önskar.  
 

 Det är viktigt att få ett helhetsbegrepp och systematiserat arbetssätt, ett centrum 
upplevde detta svårt och delar som att alltid ha en lärande organisation och skapa 
samarbeten med andra regioner var delar som blev mindre prioriterade. Dess 
motgångar ser centrumet tydligt idag och använder dessa lärdomar i sitt framtida 
arbete.  
 

 En annan aspekt är att centrumen bör driva företagsutvecklingen framåt genom att 
driva en kommersiell organisation istället för i projektform. Det problem ett centrum 
upplevde med projektform var att de påverkades negativt av att det var en begränsad 
tid projektet fanns innan de omorganiserades och startade ett nytt projekt. För att få 
kontinuitet bör detta undvikas.  
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5. Sammanställning av SWOT - analyserna 
I detta kapitel presenteras resultatet från SWOT - analysen genom att belysa likheter mellan 
centrumen. De resultat som presenteras här utvecklas sedan i diskussionsdelen.  

  
Alla fyra centrum har starka nätverk och fokuserar på att vara lyhörda gentemot sina 
medlemsföretag och i största mån uppfylla deras önskemål. Det är detta som skapar och 
formar deras verksamhet, dock ser tillvägagångssätten olika ut. En annan gemensam styrka är 
att alla centrum bedriver verksamhet inriktad på export och att knyta internationella kontakter 
åt sina medlemmar. Vi upplever att alla dessa gemensamma nämnare tyder på att nätverken 
ser positivt på att vara flexibla vad avser den ständigt utvecklingen inom miljöteknik, då detta 
är en bransch som är under ständig utveckling. BRG och SMTC har likheter med att deras 
styrkor är att de har många av landets starkaste industrier och företag i sina regioner och detta 
underlättar utvecklingen av miljöteknik. 
 
En likhet som präglar alla centrums verksamhet är att företagsutveckling framstår som den 
primära drivkraften medan miljöansvaret blir sekundär efter den ekonomiska drivkraften 
företagsutveckling innebär. Alla nätverk har även uppmärksammat problem med 
genomförandet av sina aktiviteter dock har problemen uppstått i olika faser av aktiviteterna, 
så som kontinuitet, deltagande och uppföljning. Både BRG och Sustainable Business Hub har 
uppmärksammat svagheter vad avser samarbete med olika aktörer så som kommuner i 
regionen och andra regioner.  
 
Alla centrum ser positivt på framtidens utveckling inom miljöteknikbranschen, de ser dock 
olika potential i olika områden inom miljöteknik. Ett samarbete som vi vill uppmärksamma är 
det som BRG haft med universitetet. BRG har en del samarbete med universitet idag men 
detta skulle kunna utvecklas till ett mer kontinuerligt samarbete.  
 
De likheter de olika centrumen upplevt är att arbetssättet har varit problematiskt och därför 
kan upplevas som ett hot mot verksamheten. Problemen med arbetssätten skiljer sig åt då 
centrumen befinner sig i olika faser av sin verksamhet och bedrivs i olika former.  
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6. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras och vidareutvecklas resultaten av studien samt tolkningar mellan 
resultatet och tidigare forskning presenteras. 
 
Alla tillfrågade centrum använder sig av olika sätt att utvärdera sin verksamhet och mäta 
resultat/framgångar. För några var det viktigaste hur mycket mer pengar de genererade för 
sina medlemsföretag medan andra centrum nämnde antalet deltagare på deras arrangemang 
som värdefulla faktorer att åstadkomma. Återigen tydliggör detta att centrumens strukturer är 
så pass skilda att det blir väldigt svårt att jämföra resultat centrumen emellan. Vi har även 
upplevt att syftet med de utvärderingar som görs är att de används till internt bruk i första 
hand, att centrumen ska använda resultaten som ett verktyg för att utveckla sin verksamhet 
och tydliggöra svagheter för sig själv. Om detta är ett medvetet val av centrumen har vi inte 
kartlagt men denna aspekt bör tas med när utvärderingar genomförs, vad är syftet med 
utvärderingen, vem eller vilka ska använda sig av dess resultat, är delar som kan vara viktiga 
att tydliggöra vid utvärderingarna.  
 
Något som även är viktigt för de ingående företagen i nätverket är att uppmärksamma, och 
som inte är alltför vanligt i dagsläget, är att fokusera på begreppet ”värde” och dess förekomst 
i olika formuleringar som exempelvis kundvärde och relationsvärde. Ofta vet inte företagen 
hur de ska definiera ”värde” och hur de mäter detta begrepp, trots att det ändå är ett sådant 
viktigt begrepp för företagens potentiella framgång.21 Istället för begreppet ”värde” har vi som 
författare valt att använda begreppet ”framgång” eftersom det känns mer relevant i detta 
sammanhang. Det kan vara av intresse vid nyskapandet av centrum, för att se hur de kan bidra 
med hjälp till företagen samt hur de kan erbjuda rätt kompetens för att hjälpa företagen att 
utvärdera sina verksamheter. Under denna kartläggning har det tydligt framkommit att det 
funnits problem i att mäta framgångsfaktorer och göra uppföljningar av diverse slag. Något 
som därav bidragit till viss ineffektivitet och frustration. Ifall denna kompetens skulle vara 
möjlig så skulle den kunna förhindra denna ineffektivitet och kunna bidra till ett mer 
systematiskt arbete för företagen där de kan se hur man gör uppföljningar av diverse slag, 
något som kan göra att de får en bättre struktur i sina verksamheter. Om de kan mäta sina 
framgångsfaktorer skulle detta göra att de kontinuerligt kan driva arbetet framåt genom det 
faktum att de kan se hur långt de kommit samt under vilka punkter de kan utvecklas, eller där 
de inte lagt tillräckligt med resurser. Att kunna mäta framgångfaktorerna för de ingående 
företagen skulle båda gynna företagen själva och sekundärt även hela nätverket. Om företagen 
kan mäta sina framgångsfaktorer skulle det även underlätta för att göra uppföljningar på 
nätverkets arbete, något som borde vara högt prioriterat.  

De fyra olika centrumen som ingått i kartläggningen har väldigt olika organisation, de har valt 
olika vägar att samarbeta kring samma syfte. För alla centrum visar tydligt att de jobbar med 
miljöteknik dock har de olika sätt att marknadsföra detta på. Vi upplever att de anledningar 
som ligger bakom satsningen på miljöteknik skiljer sig åt. Vissa centrum har bildats för att 
stötta en bransch som växer just nu, då det egentliga huvudsyftet blir att bedriva 
näringslivsutveckling. Enligt Burtis, Epstein, och Hwnag finns samma tendenser i liknande 
verksamheter i USA. Det finns redan idag ett stort utbud av aktuell miljöteknik och möjlighet 
för att en fortsatt utveckling inom branschen. Om denna utveckling fortsätter öka skulle detta 
resultera i flera arbetstillfällen och en ekonomisk tillväxt.22  Vidare förklaras att den region 

                                                 
21  Lindgreen, A. Wynstra, F. (2005). s. 733 
22  Burtis, P. Epstein, B. Hwnag, R. (2004). s. 13 
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eller stat som lyckas locka till sig starka investerare och entreprenörer kommer lyckas mer 
eller mindre av sig själv att skapa ett framgångsrikt miljöteknik kluster/centrum vilket i sin tur 
leder till dynamiskt ekonomisk utveckling och på samma gång förbättrar miljön.23 Dessa 
tendenser har vi även sett under vår kartläggning där ett centrum tydligt markerar att den 
viktigaste framgångsfaktorn för dem är att genera ekonomiskt vinning för deras 
medlemsföretag, varav att viljan till miljönytta kommer i andra hand. Dock finns även 
tendenser till att miljönyttan är det primära syftet. Detta blev tydligt när ett av centrumen 
motiverade deras centrumbildning som en följd av att bidra till uppfyllandet av de nationella 
miljömålen. Dock tyder den generella uppfattningen från alla centrum i denna studie på att de 
främst ser till näringslivsutvecklingen och därför ses miljönyttan som en bonus utöver 
näringslivutvecklingen. I och med att dessa miljöteknikcentrum kan jämföras med andra 
näringslivssatsningar inom vilken annan bransch som helst kan det vara oundvikligt att inte ha 
ekonomisk utveckling som det primära målet. Att stötta en teknikutveckling utan att basera 
den på ekonomiska verktyg kan vara omöjligt. Miljöteknik är en ny bransch där dessa 
strukturer testas. Beroende på vilket angreppssätt som används för att närma sig frågan 
varierar förståelsen av vilken miljönytta branschen egentligen har. Miljöteknik är redan från 
början ett vagt och omdiskuterat begrepp som skapar förvirring för inblandade aktörer och 
detta kan vara en anledning till att vi sett olika trender i centrumen vad avser miljönyttans 
betydelse.  

Alla centrum i kartläggningen har talat om specifika områden de anser sig vara fokuserade på 
eller besitta spetskompetens inom. Detta blir ett sätt att marknadsföra sitt centrum, det kan 
antingen vara ett strategiskt beslut eller ett relativt omedveten baserat på vilken kunskap 
företagen i nätverken besitter. Enligt den amerikanska studien har delstaterna i USA valt att 
marknadsföra sin miljöteknik med fokus på deras spetskompetens.24 Jämfört med 
miljöteknikcentrumen i Sverige har de inte på detta sätt valt att profilera sig på samma 
uppdelade sätt. En styrka med att göra detta är att företagen i nätverket kan ta stor del av 
varandras arbete då de arbetar inom samma område. Dock kan detta även ses som en svaghet, 
att företagen liknar varandra så pass att de har svårt att samarbeta. Detta undgår de svenska 
centrumen då deras upptagningsområde sträcker sig över så många olika områden och den 
eventuella inbördes konkurrensen undviks. I förstudien gjord till MTC i 
Norrköping/Linköping har de valt att profilera sig med temat och/eller systemfilosofin 
Industriell ekologi. Detta innebär att vända miljöproblemen till affärsmöjligheter. Valet att ha 
ett tema bottnar i att miljöteknik är så spretigt område att förvirring lätt uppkommer samt att 
spetsa till budskapet och bidra till högre attraktionskraft.25 Vi upplever att detta är ett 
alternativt sätt att tydliggöra sin regions unikhet. I Sverige kommer det nog inte se ut som i 
USA vad avser uppdelningen av miljöteknik områden i de olika staterna. Dock kan det i 
framtiden komma att bli vanligare med profilteman som MTC Norrköping/Linköping har valt 
att identifiera.  

En gemensam struktur för alla centrum är att deras arbete baseras på ett nätverk. I en artikel 
gällande nätverk belyses vikten av att ha en stark vision i nätverket. Enligt författarna är det 
viktigt att ledningen måste utveckla en förståelse för relationen som sammanfogar nätverket. 
Ju tydligare nätverksvision desto större är chanserna för nätverket att se strategiska 
förändringar som de olika aktörerna i nätverket kan bidra med. 26  Dock är det endast ett av de 
undersökta centrumen som var tydliga med att deras arbete grundades på en förstudie där 
                                                 
23  Burtis, P. Epstein, B. Hwnag, R. (2004). s. 14 
24  Burtis, P. Epstein, B. Hwnag, R. (2004). s. 41-42 
25  Drotz, A. Jakobsson,  S. (2007a). s. 12 
26  Hedaa, L. Ritter, T. (2005). s. 423 
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formande av en vision kan/bör ha ingått. Vi har inte tagit del av denna förstudie men är väl 
insatta i den som gjorts för MTC och drar efter läsandet av denna slutsats att en väl 
genomförd förstudie är till stor hjälp för att bygga en nätverks vision. Visserligen har de 
centrum som baseras på annan start struktur inte påvisat betydande lägre resultat men i och 
med att resultaten från centrumen är en problematik i sig väljer vi att inte dra några slutsatser 
baserade på centrumens resultat.  
 
En positiv effekt för företag i samma nätverk är att de kan genom sitt arbete och agerande 
bidra till att driva de andra företagens arbete framåt. Detta är en vanlig företeelse i nätverk 
och speciellt utmärkande i relationerna till kunder, tillverkare och underleverantörer. Det vill 
säga kontakter för ett företag som även kan vara till nytta för de andra och som kan hjälpa 
eller underlätta de andra företagens arbete. En annan viktig punkt i ett framgångsrikt nätverk 
är att företagen inte ska sköta eller driva de andra ingående företagen i nätverket utan istället 
vårda samarbetet däremellan.27 Dessa påståenden borde vara av intresse för verksamma och 
planerade centrum. Det är precis som författarna nämner viktigt att företagen i nätverket inte 
försöker kontrollera varandra, något som kan skapa missnöje, ineffektivitet och andra 
negativa trender. Det är därför viktigt att företagen istället koncentrerar sig på att försöka 
skapa, behålla och vårda de kontakter de får i nätverket. Kontakter som kan generera många 
fördelar om de sköts på rätt sätt, fördelar i fråga om inspiration, planering, samarbete, 
strategier och anpassning samt är något vi författare har uppmärksammat vid denna 
kartläggning. Dessa punkter är idag viktiga i affärsvärlden och som kan bli mer slagkraftiga i 
form av lyckade samarbeten. Samarbeten som kan ske så länge företagsrelationerna hålls 
friska och på en bra nivå och som är en tydlig faktor till framgångarna för de centrum som 
uppmärksammats i denna studie. Därför är dessa argument för framgång viktiga att veta redan 
då man ansluter sig till ett nätverk och något som även borde belysas från MTC:s ledning för 
att underlätta för de företag som vill ansluta sig, speciellt om de är ovana att arbeta i nätverk.  
 
Triple Helix modellens beskrivning av samarbete identifierades endast hos ett av centrumen i 
kartläggningen. I och med att vi ser denna form av samarbete som en styrka som skulle kunna 
gynna miljöteknikföretag så borde mer resurser läggas på att utveckla ett sådant samarbete. 
Oavsett om centrumet ska bildas eller är aktivt så är det en relativt enkel åtgärd att vidta och 
som kan förbättra potentialen för centrumen. 
 

                                                 
27  Ritter, T. Wilkinson, I. Johnston, W. (2004). s. 178 
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7. Slutsatser 

Under detta kapitel presenteras de slutsatser som kan dras utifrån denna studie. Slutsatserna 
presenteras i punktform med en kort beskrivning. 
 
 Centrumens val av organisation skiljer sig åt. Vissa driver i projektform, bolagsform 

eller som ideell förening. Vilket sätt som är bäst går dock inte att avgöra utifrån denna 
studie.  

 
 Vissa tendenser tyder på att näringslivsutvecklingen kommer i första hand, 

miljönyttan sekundärt.  
 
 En viktig faktor för framgång är att konstant knyta nya kontakter, både med företag 

och investerare.  
 
 Miljöteknik är ett diffust begrepp som behöver bli mer tydligt förankrad i samhället 

och näringslivet.  
 
 Det är viktigt att fokusera på de regionala styrkor centrumen besitter för att profilera 

sin spetskompetens.  
 
 Det är viktigt att centrumen lever upp till sina åtaganden gentemot sina 

medlemsföretag. 

 För att undvika ineffektivitet bör successiva uppföljningar göras av företagens 
verksamheter. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 
 Startfråga: Kan du beskriva hur centrumet växte fram? 

 
 Delfrågor: Hur såg organisationen ut från början, vilka aktörer tog initiativet? Vilka 

områden började ni jobba med? Vilka var drivkrafterna? 
 
 Förändringsfråga: Har arbetet i centrumet förändrats med tiden? och i sådana fall hur? 

Vad är sådana fal centrumets huvudsakliga verksamhet? 
 
 Delfrågor: Om de offentliga aktörerna har varit drivande i skapandet hur såg det ut när 

de sedan drog sig tillbaka? Har det tillkommit några nya drivkrafter? Har någon 
drivkraft blivit starkare? 

 
 Lärdomsfrågor: Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra i centrumets 

arbete? 
 
 Delfrågor: Har det gjort några utvärderingar av centrumets verksamhet? Mäter ni 

centrumets framgång? I sådana fall hur då? 
 
 Utvecklingsfrågor: Hur ser ni på den framtida verksamheten för centrumet? 

 
 Delfrågor: Kommer nya områden läggas till? Gamla tas bort? Kommer partnerskapet 

att utökas/minskas? 
 


