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tag i högre grad behöver engageras i det lokala arbetet för en hållbar utveckling. Interorganisatoriska samarbeten 
atten kommit att framhävas som centrala för omvandlingen av begreppet hållbar utveckling till praktisk 
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v att delta i interorganisatoriskt nätverksarbete för hållbar utveckling på lokal nivå. Det interorganisatoriska 
d Alingsås miljönätverk – ses som ett potentiellt sätt att möjliggöra lokalt hållbarhetsarbete som överbryggar 
ktorer.  

 genomförts med representanter från 13 deltagande företag och organisationer i Alingsås miljönätverk. En kortare 
örts med kommunens miljöchef, som är en av miljönätverkets samordnande aktörer. Resultatet indikerar att ett 
organisatoriskt hållbarhetsarbete främst grundar sig i företags och organisationers motiv att öka sin och i vissa fall 
om möten med andra aktörer. Hållbarhetsfrågans komplexitet verkar kunna framstå tydligare för aktörer när de 

ätverk och med detta också betydelsen av interaktion med andra aktörer. Att nätverksdeltagarnas olikhet och 
s av en gemensam grund för erfarenhetsutbyte och dialog, och att en tvåvägskommunikation sker mellan sändare 
föreläsningar, verkar vara kritiska punkter för interorganisatoriskt lärande. Som ytterligare en kritisk punkt 
törerna kan få i nätverket tydligt kan kopplas till deras egen verksamhet.  

og i interorganisatoriska miljönätverk kring vad det som behandlas i nätverket kan leda till i form av praktiska 
föras. Vidare kan det i det specifika fallet Alingsås miljönätverk som ett interorganisatoriskt hållbarhetsarbete 

ensam vision kring hur ett hållbart företag kan skapas.  

att ett interorganisatoriskt nätverksarbete i sig själv kan skapa ringar på vattnet, genom att dess deltagare blir 
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Sammanfattning 
 
I forskning har betonats hur företag i högre grad behöver engageras i det lokala 
arbetet för en hållbar utveckling. Interorganisatoriska samarbeten av olika slag har i 
hållbarhetsdebatten kommit att framhävas som centrala för omvandlingen av 
begreppet hållbar utveckling till praktisk verklighet. Med detta som utgångspunkt är 
syftet med denna studie att nå fördjupade kunskaper om företags och organisationers 
motiv, förväntningar och erfarenheter av att delta i interorganisatoriskt nätverksarbete 
för hållbar utveckling på lokal nivå. Det interorganisatoriska nätverket – här 
exemplifierat med Alingsås miljönätverk – ses som ett potentiellt sätt att möjliggöra 
lokalt hållbarhetsarbete som överbryggar organisationer, branscher och sektorer.  
Halvstrukturerade intervjuer har genomförts med representanter från 13 deltagande 
företag och organisationer i Alingsås miljönätverk. En kortare telefonintervju har 
även genomförts med kommunens miljöchef, som är en av miljönätverkets 
samordnande aktörer.  
 
Resultatet indikerar att ett engagemang i denna typ av interorganisatoriskt 
hållbarhetsarbete främst grundar sig i företags och organisationers motiv att öka sin 
och i vissa fall även andras miljökompetens genom möten med andra aktörer. 
Hållbarhetsfrågans komplexitet verkar kunna framstå tydligare för aktörer när de 
deltar i ett interorganisatoriskt nätverk och med detta också betydelsen av interaktion 
med andra aktörer. Att nätverksdeltagarnas olikhet och varierande inställning 
balanseras av en gemensam grund för erfarenhetsutbyte och dialog, och att en 
tvåvägskommunikation sker mellan sändare och mottagare under nätverkets 
föreläsningar, verkar vara kritiska punkter för interorganisatoriskt lärande. Som 
ytterligare en kritisk punkt framstår att den kunskap som aktörerna kan få i nätverket 
tydligt kan kopplas till deras egen verksamhet.  
 
Det kan finnas ett behov av dialog i interorganisatoriska miljönätverk kring vad det 
som behandlas i nätverket kan leda till i form av praktiska resultat och hur detta kan 
genomföras. Vidare kan det i det specifika fallet Alingsås miljönätverk som ett 
interorganisatoriskt hållbarhetsarbete behövas ökad dialog för en gemensam vision 
kring hur ett hållbart företag kan skapas.  
 
Genom studiens resultat antyds att ett interorganisatoriskt nätverksarbete i sig själv 
kan skapa ringar på vattnet, genom att dess deltagare blir angelägna om att intresset 
för att interagera kring hållbarhetsfrågor skapas hos fler aktörer. Avslutningsvis 
verkar miljöskyddsmyndigheten kunna ha en viktig men krävande ny roll att spela när 
det gäller att engagera och samordna företag och organisationer i interorganisatoriskt 
hållbarhetsarbete på lokal nivå. 
 
Nyckelord: Interorganisatoriskt nätverksarbete, Hållbar utveckling, Interaktion, 
Lärande 
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1. Inledning 
 
I handlingsprogrammet Agenda 21 från Förenta Nationernas konferens i Rio de 
Janeiro 1992, förespråkas gemensamma ansträngningar för en ekologiskt, ekonomiskt 
och socialt hållbar global utveckling. Det betonas hur utmaningen att skapa en hållbar 
utveckling kräver en horisontell delaktighet, där inte bara myndigheter och andra 
offentliga organisationer ingår utan även den privata sektorn (Linder, 2000, von 
Malmborg, 2003). Forskning visar dock att företag i Europa hittills ofta inte varit 
delaktiga i det lokala hållbarhetsarbetet i någon större utsträckning och betydelsen av 
att de i högre grad blir engagerade i arbetet betonas (Lafferty och Eckerberg, 1998). 
Särskilt gäller detta de små- och medelstora företagen (SMF), vilka utgör ett väldigt 
stort antal och vars sammanlagda miljöpåverkan väger väldigt tungt (Hillary, 2000). 
Dessa upplever ofta att de är tillräckligt belastade i sin kamp för att överhuvudtaget 
överleva och att de saknar resurser, kapacitet och kunskap till miljöarbete (Hartman et 
al., 1999, Shearlock et al., 2000, Rowe och Enticott, 1998).  
 
I hållbarhetsdebatten har argumenterats för behovet av att skapa nya vägar och sätt att 
arbeta för en hållbar utveckling. Interorganisatoriskt samarbete mellan olika aktörer i 
samhället har här alltmer kommit att framhävas som centralt för omvandlingen av 
begreppet hållbar utveckling till praktisk verklighet (se t.ex. Hart, 1999, Hartman et 
al., 1999, Murphy och Bendell, 1997). Exempelvis framhålls hur världens företag, 
som de drivande faktorerna för ekonomisk aktivitet och utveckling, måste angripa 
sociala och miljömässiga problem genom nätverk och koalitioner (Hart, 1999). På 
senare tid har också en hel del initiativ tagits världen över till interorganisatoriskt 
arbete av skiftande slag i hållbarhetsfrågor. Kännetecknande för många av dessa är att 
de tenderar att länka samman aktörer från både olika organisationer, branscher och 
sektorer som traditionellt sett varit mer isolerade från varandra (Halme, 2001). Genom 
länkarna bildas så kallade interorganisatoriska nätverk, där aktörerna nås av 
information och idéer från källor utanför sin ”ordinära” värld (Roome, 2001).  
Eftersom de olika aktörerna tillhör olika organisationer tenderar deras inställning till, 
och mål för sitt deltagande i nätverket att vara väldigt olika, vilket komplicerar arbetet 
(Halme, 2001). Samtidigt kan den kunskap som aktörer i nätverket för med sig 
utvecklas och även leda till att helt ny kunskap skapas, genom ett utbyte och en 
interaktion aktörerna emellan (Clarke och Roome, 1998). 
 
Ett exempel på ett samarbete med sådana länkar sker i Alingsås kommun. Här finns 
sedan 1997 ett interorganisatoriskt miljönätverk där cirka 50 företag och andra 
organisationer från olika branscher i både den privata och den offentliga sektorn 
ingår. Nätverket samordnas genom kommunens miljöskyddskontor och Alingsås 
Futurum, som är kommunens och företagens gemensamma samarbetspartner i 
näringslivsfrågor. Syftet med miljönätverket är att stärka och förbättra dels de 
deltagande företagens och organisationernas miljöarbete och miljökunskap, dels 
miljösamordnarens roll i respektive företag eller organisation och dels sambandet 
mellan miljöskyddskontorets och företagens och organisationernas miljöarbete 
(Norling, 2003-09-05). 
 
Hösten 2003 och ett år framåt gör miljönätverket i Alingsås en fördjupande 
projektsatsning med stöd av pengar från Business Region Göteborg AB (BRG), ett 
kommunalt bolag som arbetar för ökad sysselsättning och ett diversifierat näringsliv i 
Göteborgsregionens kommuner. 13 företag och organisationer inom både den privata 
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och den offentliga sektorn - nio är inom kategorin SMF - har beslutat sig för att delta i 
detta projekt (se förteckning i kapitel 7). Dels är det tänkt att projektet ska utveckla 
och stärka miljönätverket med dess ovan beskrivna syfte, och dels syftar projektet till 
att med ett antal fokusområden och konkreta mål bygga upp kunskap och struktur för 
miljöledning hos deltagarna och genom en miljöanpassning av produktion och 
produkter bidra till att utveckla långsiktigt hållbara företag (Norling, 2003-06-25).  
 
Eftersom det har påvisats ett generellt sett lågt engagemang hos företag för 
hållbarhetsarbete i lokalsamhället, och vidare ett behov av ökat samarbete mellan 
olika aktörer i hållbarhetsfrågor, är det av stort intresse att ta del av erfarenheter som 
finns hos deltagare i ett miljönätverk där företag och andra organisationer länkas 
samman. Vilka kan motiven vara till att delta, utifrån det interorganisatoriska 
nätverkets sätt att fungera, och vilka kritiska punkter kan finnas när det gäller 
nätverksdeltagares interorganisatoriska lärande i hållbarhetsfrågor? Att det som 
behandlas i ett interorganisatoriskt nätverk för hållbarhetsfrågor sedan omvandlas till 
praktisk verklighet bör kunna betraktas som en springande punkt i sammanhanget. 
Detta gör det betydelsefullt att undersöka vad nätverksdeltagarna gör med den 
kunskap de får i nätverket och hur nätverksarbetet i sig kan inverka på detta. Av 
intresse ur studiesynpunkt är även upplevelsen hos deltagande företag och 
organisationer av att miljöskyddsmyndigheten samordnar miljönätverket och på så vis 
får en ny och annorlunda roll gentemot dem vid sidan av tillsynsrollen. 

1.1 Syfte  
Syftet med denna studie är att nå fördjupade kunskaper om företags och 
organisationers motiv, förväntningar och erfarenheter av att delta i interorganisatoriskt 
nätverksarbete för hållbar utveckling på lokal nivå. Det interorganisatoriska nätverket 
– här exemplifierat med Alingsås miljönätverk – ses som ett potentiellt sätt att 
möjliggöra lokalt hållbarhetsarbete som överbryggar organisationer, branscher och 
sektorer vars praktiska roll och betydelse behöver studeras. Genom intervjuer med 
representanter från de 13 företag och organisationer i Alingsås miljönätverk som valt 
att gå vidare i nätverksarbetet genom en fördjupande projektsatsning undersöks 
följande frågeställningar: 
 

• Vilka motiv har de intervjuade till att delta i nätverket? 
• Hur ser de intervjuade på vad nätverket ger dem i form av lärande och     

kunskapsutveckling och vad händer med denna kunskap i praktiken? Vilken 
roll spelar nätverkets sammansättning och upplägg för detta?  

• Hur ser de intervjuade på den ökade och nya sorts kontakt med 
miljöskyddsmyndigheten som nätverket innebär?  

• Vilka förhoppningar och förväntningar har de intervjuade på nätverkets 
fördjupande projektsatsning och på framtiden? 

• Hur ser de intervjuade på innebörden av långsiktigt hållbara företag? 
 
Eftersom det påvisade behovet av ökat samarbete mellan olika aktörer i 
hållbarhetsfrågor och ett större engagemang från företag i lokala hållbarhetsfrågor är 
utgångspunkter för denna studie ligger studiens fokus på projektsatsningens 13 
deltagande företag och organisationer. Dessa har på så vis särskiljts från de båda 
samordnande aktörerna, miljöskyddskontoret och Alingsås Futurum. På grund av att 
en av uppsatsens frågeställningar rör de intervjuades syn på den ökade kontakt med 
miljöskyddsmyndigheten som de får genom nätverket och på myndighetens roll i 
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nätverket har även en kortare telefonintervju genomförts med miljöskyddskontorets 
miljöchef.  
 
Primärt inriktar sig inte denna studie på att lyfta fram dolda motiv, motsägelser och 
konfliktpunkter i de intervjuades resonemang utan snarare på ge intervjupersonerna 
utrymme att formulera sin syn och sina angelägenheter och erfarenheter. Inte heller 
handlar det i stort om att värdera företagens och organisationernas miljöarbete, utan 
istället är inriktningen att nå ökade kunskaper om former för detta arbete. Möjliga 
undantag för detta är diskussionen kring vad som sker i praktiken med vad de 
intervjuade lär sig i nätverket (avsnitt 5.2), samt resonemanget kring de intervjuades 
syn på långsiktigt hållbara företag (avsnitt 5.5).  
 
Intervjuerna utfördes då projektsatsningen precis hade startats upp, vilket gör att ingen 
utvärdering kan göras i denna studie av projektsatsningens resultat. Istället undersöks 
de intervjuade företagens och organisationernas motiv och förväntningar gällande 
detta. Det är betydelsefullt att en uppföljning sker av vad projektsatsningen har 
resulterat i då den avslutas i september 2004.  

1.2 Disposition 
Efter inledningen redogörs i ett avsnitt för studiens teoretiska ramar. Därefter ges en 
kortfattad bakgrund till- och beskrivning av Alingsås miljönätverk. Efter detta 
kommer metodavsnittet, där tillvägagångssättet för studien beskrivs. Detta följs av 
resultat- och diskussionsdelen, och avslutningsvis slutsatser och reflektioner. 
 
2. Interorganisatoriskt arbete för hållbar utveckling 
 
Interorganisatoriska nätverk, där individer och organisationer länkas samman genom 
ett flöde av kunskap, information och idéer, och partnerskap, där formaliserat 
samarbete sker mellan två eller fler organisationer utifrån gemensamma, uppnåeliga 
och ofta mätbara mål, har på senare tid kommit att betraktas som viktiga objekt för 
empiriska studier (Long och Arnold, 1995, Hartman et al., 1999, Clarke och Roome, 
1999, von Malmborg, 2003). En anledning till detta är att det har observerats att 
nätverk och partnerskap genom att fungera interorganisatoriskt har en viktig roll när 
det gäller nytänkande och nyskapande (Roome, 2001). Samarbeten av dessa slag 
anses resultera i ett kollektivt kunskapsförvärvande som benämnts interorganisatoriskt 
lärande. Under vissa omständigheter utvecklas den kunskap som olika aktörer i 
samarbetet för med sig genom ett utbyte med andra aktörer. De nya relationer som 
skapas mellan aktörerna kan även leda till att helt ny kunskap skapas (Clarke och 
Roome, 1998). De olika aktörerna har genom att de tillhör olika organisationer och 
kanske är från olika samhällssektorer olika syn på, inställning till, och mål och 
strategier för både det de ser som målet med sitt deltagande i samarbetet och det som 
är målet med samarbetet i sig (Halme, 2001). Till skillnad från organisatoriskt lärande 
som fokuserar på lärande hos organisationer eller likartade grupper, innefattar 
interorganisatoriskt lärande den effekt interaktionen mellan olika organisationer i ett 
nätverk har på lärandet  (Hamel, 1991, Larsson et al.,1998). Gray (1989, sid. 5) 
beskrev processen som: 
 
...a process through which parties who see different aspects of a problem can constructively explore 
their differences and search for solutions that go beyond their own limited vision of what is possible. 
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I litteraturen har konstaterats att aktörer engagerar sig i interorganisatoriska 
samarbeten av olika slag när deras möjligheter att lösa ett problem på egen hand är 
begränsade (Gray, 1989, Kouwenhoven, 1993). Dessa typer av samarbeten har därför 
fått en betydande roll i arbete med miljöledning och frågor som överhuvudtaget 
kretsar kring hållbar utveckling. Internationellt sett har en hel del studier genomförts 
kring partnerskap och nätverk i hållbarhetsfrågor (se t.ex. Rowe och Enticott, 1998, 
Sinding et al., 1998, Wylynko, 1998, Clarke och Roome, 1999, Hart, 1999, Hartman 
et.al., 1999, Shearlock et al., 2000, Halme, 2001, Roome, 2001, Shaw och Kidd, 2001 
och von Malmborg, 2003). Hållbarhetsfrågan framställs här bland annat som ett 
enormt så kallat metaproblem bestående av problemområden, där ansatser för att 
försöka lösa ett problem i ett problemområde sannolikt även påverkar andra problem i 
området, och där det är långt ifrån tillräckligt att endast en organisation agerar 
(Roome, 2001). Nutidens lagstiftning och regleringar kring miljö- och 
hållbarhetsfrågor anses ha givit myndigheten ensam ett för stort ansvar i detta 
sammanhang (Sinding et al., 1998, Wylynko, 1998, Hartman et al., 1999). Rowe och 
Enticott (1998) betonar hur myndigheters förmåga att få det lokala hållbarhetsarbetet i 
positiv riktning är nära sammankopplat med deras möjlighet att engagera företagen i 
detsamma. Hart (1999) framhåller vidare vikten av att världens företag, vilka är 
motorer för ekonomisk aktivitet och utveckling, genom nätverk och koalitioner måste 
skapa sätt att angripa sociala och miljömässiga problem. Detta belyser betydelsen av 
att ett miljönätverk som i fallet Alingsås länkar samman företag och andra 
organisationer i dessa frågor. 
 
Av intresse är vidare att lokala och regionala miljöskyddsmyndigheter i Sverige från 
att tidigare enbart ha varit tillsynsutövare har fått fler roller allteftersom en förändring 
skett i svensk miljöpolitik och hantering av miljöfrågor (Burström, 2000, von 
Malmborg, 2003). Som en del ingår att vara en slags stödenheter som servar aktörer i 
både privat och offentlig sektor med information och rådgivning i miljöfrågor, och 
även att vara samarbetspartners i projekt av olika slag. Detta kan sägas avspegla sig i 
Alingsås miljönätverk, där kommunens miljöskyddsmyndighet hela tiden varit 
drivande (Norling, muntligen 2004-05-04). Miljönätverket som ett sätt för företag och 
organisationer i Alingsås kommun att engagera sig i lokala hållbarhetsfrågor, kopplat 
till den roll miljöskyddsmyndigheten spelar i det hela blir här mycket intressant ur 
studiesynpunkt.  
 
Detta kapitel har givit en presentation av den övergripande teoretiska kontexten kring 
ämnet för denna studie. Vidare referenser till studier kring interorganisatoriskt 
samarbete kommer att ske löpande i kapitel 5. Vissa av dessa referenser kommer att 
ske till studier av partnerskap, vilka i sitt sätt att fungera till viss del skiljer sig från 
nätverk, genom att i högre grad vara rena samarbeten med tydligt utstakade mål (se 
t.ex. Long och Arnold, 1995, Hartman et al., 1999, von Malmborg, 2003). Fokus i de 
studier av partnerskap till vilka här kommer att ske referenser ligger främst på 
förutsättningar för hur- samt för vem partnerskap i hållbarhetsfrågor kan fungera 
effektivt och varför, utifrån intervjuer och textanalyser (se Hartman et al., 1999, von 
Malmborg, 2003). Detta skiljer sig till viss del från hur denna studie fokuserar på det 
interorganisatoriska nätverket som ett sätt att möjliggöra lokalt hållbarhetsarbete, 
utifrån deltagande aktörers motiv, förväntningar och erfarenheter av detta. Samtidigt 
är partnerskapet precis som nätverket ett interorganisatoriskt samarbete och därför 
bedöms här vissa av dess förutsättningar gälla även för nätverk.  
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3. Alingsås miljönätverk  
 
I Alingsås kommun finns många mindre företag inom såväl produktions- som 
tjänstesektorn och i staden finns en gammal näringslivstradition med samarbete 
mellan företagen (Norling och Raginia, 1996-09-05). Grunden till Alingsås 
miljönätverk kan sägas ha lagts i och med ett pilotprojekt som under namnet 
”Miljöanpassat företag” startade i kommunen 1997. Projektet kom till i samråd mellan 
miljöchefen på miljöskyddskontoret och Energibolaget i Alingsås och genomfördes 
med hjälp av projektanslag från NUTEK. Behovet av kompetensutveckling på 
miljöområdet inom kommunens näringsliv ansågs stort och ett konkret syfte med 
projektet var bland annat att engagera kommunens SMF i att miljöcertifiera sig enligt 
ISO 14001 eller EMAS (Larsson, 2002-01-16). Vidare ville man öka kunskapen om 
miljöarbete i företag på kommunal nivå och inom andra företagsinriktade 
organisationer, ge Alingsås en tydlig miljöprofil i regionen och stärka de lokala 
företagens konkurrenskraft. I projektet deltog elva företag och andra organisationer 
med avsikten att arbeta med miljöledning. Därutöver följde tio företag arbetet och 
närvarade bland annat vid föreläsningar. Vid utgången av 1998 hade projektet 
resulterat i att sex företag bestämt sig för att certifiera sig enligt ISO 14001 eller 
EMAS och än fler tänkte etablera någon form av branschanpassad diplomering 
(Norling, 1999-02-01). 
 
I dagsläget består Alingsås miljönätverk av cirka 50 företag och andra organisationer. 
Styrgruppen består av kommunens miljöchef och två representanter från näringslivet 
(Norling, 2003-06-25). Nätverket har frukostmöte första torsdagen i varje månad med 
undantag för januari, juni och juli månad. Mötena, vilka ofta är centrerade kring en 
föreläsning eller ett seminarium, varar i drygt två timmar och avslutas sedan med fika. 
Med jämna mellanrum görs även studiebesök. I första hand vänder sig träffarna till de 
personer som har miljöansvaret i företagen och organisationerna (Larsson, 2002-01-
16, Norling, 2003-09-05).  
 
Miljönätverket står vidare tillsammans med Alingsås Futurum och Alingsås kommun 
bakom kommunens egen form av miljödiplomering för SMF, den så kallade 
Alingsåsmodellen. Tillsammans har dessa tre aktörer bildat ett miljödiplomeringsråd, 
där de bland annat fastställer utbildning i miljöledning för miljödiplomeringen, 
fastställer kriterier för självdeklaration av miljödiplomeringen och fattar beslut om 
utfärdande av miljödiplom (Larsson, 2002-01-16). Den första gruppen företag och 
organisationer diplomerades år 2000. Därefter har ytterligare ett antal grupper 
genomgått eller påbörjat utbildning och diplomering, där antalet deltagare i varje 
grupp är begränsat till sju företag. Miljödiplomet är giltigt i ett år efter revision och 
godkännande och kan betraktas som ett första steg mot certifiering 
(http://www.alingsas.se/miljo/indexmiljo.htm, 2003-06-11). 
 
Den fördjupande projektsatsning i Alingsås miljönätverk som är aktuell i denna studie 
grundar sig i en av Business Region Göteborg AB (BRG) initierad kartläggning av 
kommuners arbete med miljöfrågor gentemot näringslivet i Göteborgsregionen under 
år 2001. Denna visade på ett stort behov av att etablera lokala miljönätverk i regionen 
(se Larsson, 2002-01-16). Utifrån kartläggningens resultat påtalades vikten av att öka 
kommunernas möjligheter nå ut med miljökunskaper och skapa engagemang hos 
företagen, och som ett bidrag till detta initierade BRG ett pilotprojekt. Projektet, som 
involverar tre befintliga nätverk i Göteborgsregionen - Alingsås miljönätverk är ett av 
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dessa - startade i september 2003 för att bedrivas under ett år. Nätverken anordnar 
under genomförandefasen nätverksträffar, studiebesök och workshops, där även 
externa konsulter och föreläsare bjuds in. BRG fungerar som en resurs under 
projekttiden och arbetsmodellerna som utvecklas genom projektet kommer att spridas 
till övriga kommuner i Göteborgsregionen (Business Region Göteborg, 2003-09-10). 
I Alingsås miljönätverk har 13 av miljönätverkets cirka 50 företag och organisationer 
beslutat sig för att delta i denna fördjupande projektsatsning. Majoriteten av dessa kan 
enligt kommunens miljöchef Bo Norling (muntligen 2004-05-04) betraktas som 
miljönätverkets mest trogna och miljöintresserade deltagare och är antingen 
miljöcertifierade eller miljödiplomerade. I Alingsås syftar projektet dels till att 
utveckla och stärka miljönätverket i sig, dels till att bygga upp deltagarnas kunskap 
och struktur kring miljöledning och genom detta bidra till att utveckla långsiktigt 
hållbara företag (Norling, 2003-06-25). I fokus för dessa syften står 
energieffektivisering, miljöanpassning av produkter och produktion, hur lokala 
miljömål kan bidra till långsiktigt hållbara företag samt miljödiplomering av fler 
företag (som inte deltar i projektsatsningen). För dessa områden finns vidare konkreta 
mål uppsatta.  
 
4. Metod 

4.1 Beskrivning av metod 
Metoden utfördes kvalitativt och baserades på intervjuer. Eftersom det var motiv, 
förväntningar och erfarenheter som skulle studeras hos nätverksdeltagarna blev den 
kvalitativa analysen lämplig, då denna kan identifiera ännu inte kända företeelser, 
egenskaper och innebörder och i dessa upptäcka variationer, strukturer och processer 
(Starrin och Svensson, 1996). Både planeringen och det praktiska genomförandet av 
den kvalitativa undersökningen präglas av liten styrning och öppenhet för ny kunskap. 
En styrka med denna ansats är vidare att den kan ge en djupare förståelse av den 
företeelse som studeras och kan även beskriva helheten av problemets sammanhang 
(Holme och Solvang, 1997). Detta är passande för en studie som denna där syftet är 
att nå just fördjupade kunskaper om aktörers syn på att delta i interorganisatoriskt 
nätverksarbete för hållbar utveckling på lokal nivå.  
 
Intervjuaren uppfattas i den kvalitativa intervjutraditionen som medskapare till 
intervjuns resultat. Intervjun utgörs här av en interaktion mellan intervjuare och 
intervjuperson, där dessa reagerar på och påverkar varandra. Den kvalitativa 
intervjutraditionen vänder sig på så vis bort från föreställningen att det är möjligt att 
för varje enskild fråga nå den intervjuades sanna svar. Istället är utgångspunkten att en 
individs kunskaper och synsätt uppstår ur en komplex väv av relationer med andra 
individer och intervjun som en interaktion i sig ger impulser för att skapa nya 
reaktioner. Det blir här en viktig uppgift för intervjuaren att hjälpa den intervjuade att 
få ökad kontroll över processen där hans eller hennes ord ges mening (Starrin och 
Svensson, 1996). 

4.2 Tillvägagångssätt 

4.2.1 Val av studieobjekt 
Valet föll på att intervjua representanter från de företag och organisationer som valt 
att delta i miljönätverkets fördjupande projektsatsning. Syftet med detta var att varje 
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intervjuperson utifrån syftet skulle kunna intervjuas om sin syn både på sitt företags 
eller sin organisations deltagande i miljönätverket hittills och på den fördjupande 
projektsatsning som precis hade inletts. Vidare gjordes antagandet att de företag och 
organisationer i nätverket som valt att delta i den fördjupande projektsatsningen borde 
höra till de av nätverkets deltagare som har ett större intresse av att med hjälp av 
miljönätverket gå längre med sitt hållbarhetsarbete. En sådan förutsättning är viktig 
för att denna studie utifrån sitt syfte ska kunna fokusera på det interorganisatoriska 
nätverket som ett potentiellt sätt att möjliggöra lokalt hållbarhetsarbete. Nio stycken  
av dessa företag och organisationer kan räknas in i SMF-kategorin, vilket är intressant 
i och med att betydelsen av att i högre grad engagera SMF i lokalt europeiskt 
hållbarhetsarbete särskilt betonats i forskning (se avsnitt 1). På samma gång är det av 
intresse för studiens bredd att det bland de intervjuade även ingår två företag som är 
för stora för att tillhöra kategorin SMF samt två organisationer som tillhör den 
offentliga sektorn. Den ena av dessa är ett kommunalt företag, med liknande 
förutsättningar som SMF, och den andra är en offentlig förvaltning. På så vis finns 
variation gällande både organisation, bransch, sektor och storlek bland dessa 13 
nätverksdeltagare. Detta kan betraktas som mycket intressant kopplat till diskussionen 
i kapitel 3 om interorganisatoriskt lärande som en effekt av interaktionen mellan olika 
organisationer med olika bakgrund.  
 
Vidare genomfördes en kortare telefonintervju med miljöskyddskontorets miljöchef, 
Bo Norling. Eftersom en av syftets frågeställningar rör de intervjuades syn på den 
ökade kontakt med miljöskyddsmyndigheten som de får genom nätverket och på 
myndighetens roll i nätverket intervjuades Norling angående hans egen syn på detta. 
Detta var också ett sätt att bredda perspektivet och inte bara höra företagens syn på 
den fördjupade projektsatsningen och nätverksarbetet. 

4.2.2 Intervjuer 
Tolv intervjuer genomfördes med representanter från de 13 utvalda företagen eller 
organisationerna. Vid tidpunkten för intervjuerna befann sig de intervjuade  - 
majoriteten med en flerårig erfarenhet av nätverksarbetet  - precis i startgroparna för 
att sätta igång med den fördjupande projektsatsningen. 
 
Intervjuerna tog cirka 45 minuter vardera och spelades in på kassettband. För att de 
intervjuade skulle känna sig så trygga så möjligt utfördes intervjuerna på deras 
respektive arbetsplats. Intervjufrågorna, som utgick från syftets frågeställningar, 
berörde de intervjuades motiv till att delta i nätverket och deras syn på kunskap och 
lärande i nätverket, nätverkets sammansättning och upplägg, en ökad kontakt med 
kommunens miljöskyddsmyndighet, innebörden av hållbara företag och vidare 
förväntningar på projektsatsningen (se bilaga 1). Intervjuerna var halvstrukturerade, 
där en rad frågor var formulerade i förväg, men där frågornas form och ordningsföljd 
kunde förändras och anpassas om så krävdes (Kvale, 1997). Genom detta kan 
intervjuerna sägas ha varit vägledda konversationer, där intervjun visserligen utgick 
från frågeformuläret, men där frågor även utvecklades efterhand som en följd av 
tidigare frågor och svar (Starrin och Svensson, 1996). Frågorna var vidare 
ickestandardiserade och var ämnade att inbjuda till diskussion och locka fram 
intervjupersonernas syn och tankar om ämnet för studien på ett okonstlat sätt. 
Möjligen var en svaghet här att intervjuerna inte blev helt lika i sin karaktär, utan 
anpassades till varje intervjusituation. Men samtidigt var inte det centrala syftet att 
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helt och hållet kunna jämföra intervjuerna sinsemellan, utan intervjuerna var ämnade 
att ge ett samlat intryck av de intervjuades syn på studiens ämne.  
 
När samtliga intervjuer hade genomförts transkriberades inspelningarna. Hur mycket 
av det inspelade intervjumaterialet som transkriberas beror bland annat på syftet med 
undersökningen (Kvale, 1997). Här transkriberades de delar av inspelningarna som 
bedömdes som väsentliga för syftet att nå fördjupade kunskaper kring företags och 
organisationers syn på interorganisatoriskt nätverksarbete för hållbar utveckling på 
lokal nivå.  
 
Vid två av intervjuerna deltog två personer enligt önskan, då båda upplevde sig vara 
engagerade och insatta i miljönätverket. En möjlig negativ konsekvens av detta kunde 
vara att någon av de två hämmades av den andra under intervjun. Detta motverkades 
dock så mycket som möjligt under intervjun genom en fördelning av talutrymmet. 
Den positiva inverkan det hade på intervjuns resultat att två personer tillsammans 
kunde föra en diskussion kring sitt företags medlemskap i miljönätverket och på så vis 
skapa ett längre och djupare resonemang, bedömdes väga tyngre. Vidare intervjuades 
en person angående två av de deltagande företagen, eftersom personen i fråga driver 
båda. Det ena drivs visserligen ihop med ytterligare en person, men det var bådas 
önskan att den förstnämnda personen skulle intervjuas angående båda företagen.  
 
En av intervjupersonerna visade sig under intervjun ännu inte ha deltagit som 
representant för sitt företag på något nätverksmöte, eftersom han under sin tid som 
miljöansvarig på företaget inte haft tid och möjlighet. Företaget har tidigare 
representerats på nätverksmöten och i den fördjupande projektsatsningen som precis 
startat ska företaget delta med sin miljöansvarige som representant. Den erfarenhet 
som denna intervjuperson baserade sina svar på skilde sig på så vis från övriga 
intervjupersoners. Tanken var från början att samtliga intervjuade skulle intervjuas 
både om sin syn på sitt deltagande i miljönätverket hittills och på den fördjupande 
projektsatsningen. Bedömningen gjordes dock här att denna intervjuperson skulle 
kunna ge ett givande perspektiv genom att vara den enda av de intervjuade som precis 
ska börja delta aktivt i nätverket.  
 
Telefonintervjun med Norling tog cirka tjugo minuter och berörde den intervjuades 
syn på sin roll i Alingsås miljönätverk och på innebörden av den ökade och nya sorts 
kontakt han som myndighetsperson inom miljöskyddsområdet får med nätverkets 
deltagare. Samma förutsättningar rådde för telefonintervjun som för övriga intervjuer, 
med undantag för att någon inspelning av praktiska skäl ej gjordes av denna intervju. 
Istället fördes anteckningar, vilka sedan renskrevs. Det är därför inte möjligt att återge 
telefonintervjun i detaljer, och därav kan inte heller citat användas från intervjun. 
Detta kan ha gjort att för ämnet väsentliga delar i den intervjuades resonemang inte 
kom med i det antecknade materialet. Eftersom det är projektsatsningens 13 
deltagande företag och organisationer som är utgångspunkter för studien och intervjun 
med Norling endast var tänkt att bidra med en annan vinkel, gjordes bedömningen att 
en telefonintervju som antecknades direkt var tillräcklig. För att i så hög grad som 
möjligt säkra anteckningarnas tillförlitlighet sändes de även tillbaka Norling för 
granskning.   
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4.2.3 Analys av intervjumaterial 
Intervjumaterialet analyserades genom en så kallad helhetsanalys. Denna form av 
analys kan delas in i tre faser. I den första fasen sker ett val av teman eller 
problemområden utifrån helheten av den insamlade informationen - i det här fallet 
intervjumaterialet. Utifrån dessa formuleras i den andra fasen frågeställningar att 
arbeta vidare med genom att problemområdena konkretiseras. I den tredje fasen sker 
en systematisk analys av intervjumaterialet utifrån de frågeställningar som 
formulerats (Holme och Solvang, 1997). De teman som i denna studie bedömdes som 
framträdande i analysen utifrån helheten av intervjumaterialet delar in kapitel 5 i olika 
kategorier. Under varje kategori har temat konkretiserats och en analys har 
genomförts genom att mönster i intervjumaterialet har tolkats, citat har lyfts fram som 
stödjande exempel och refereringar har gjorts till tidigare forskningsresultat på 
området. 
 
En styrka med att i det här fallet använda sig av helhetsanalys var att genom att 
analysen grundade sig på intervjumaterialets helhet kunde så många för ämnet 
väsentliga aspekter som möjligt i intervjumaterialet tas med i analysen. En generell 
svaghet med detta sätt att analysera är att det är forskaren själv som avgör vilka 
problemområden som kan anses centrala i intervjumaterialet. Risken finns alltid att 
aspekter som kan vara betydande för studiens syfte inte upptäcks av forskaren. 
Forskarens bedömningar och tolkningar ligger generellt till grund för hur materialet 
analyseras (Holme och Solvang, 1997). 
 
5. Resultat och diskussion 

5.1 Motiv till att delta i nätverket  
De intervjuade har blivit medlemmar i Alingsås miljönätverk på flera olika sätt. Några 
har varit med sedan nätverkets start, ett par har gått med i nätverket senare i syfte att 
delta i kursen i miljödiplomering, ett företag har gått med i samband med sin 
miljöcertifiering och ett annat har varit medlem sedan nätverkets start men blivit mer 
aktivt på senare tid i samband med att företagets miljöarbete har kommit igång mer.  
 
I en studie genomförd av von Malmborg (2003) undersöks förutsättningarna för 
partnerskap i hållbarhetsfrågor mellan aktörer från både den offentliga och den privata 
sektorn. Resultaten pekar på att aktörers motiv för att delta i sådana partnerskap kan 
relateras dels till ekonomiska fördelar och konkurrenskraftighet inom de närmaste 
åren, dels till strategisk kompetens samt dels även till sociala aspekter. Kompetens 
och sociala aspekter kan båda samtidigt relateras till ekonomiska fördelar, men då på 
längre sikt. När det gäller intervjuade i Alingsås miljönätverk tycks alla utom två från 
SMF (varav den ena är den intervjuperson som ännu inte deltagit i något 
nätverksmöte) samt de intervjuade från det kommunala företaget och den offentliga 
förvaltningen till stor del delta för att få information och kunskap om miljö att ta med 
sig tillbaka till sina respektive arbetsplatser. Detta belyser nedanstående citat; 
 
Man har ett problem då va. I och med att man träffar andra företagare; hur har dom löst detta 
problemet? Man får tips om hur man kan lösa rent praktiska små problem, får lite nya uppslag och så  
(respondent 7). 
 
Härigenom kan strategisk kompetens urskiljas som motiv. Vidare tycks sociala 
aspekter dels ha betydelse för dessa intervjuade på så vis att de tycker att det är 
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givande att höra lite allmänt om situationen hos andra företagare, dels som ett medel 
för att nå ökade kunskaper om miljö. Hos intervjupersonen från den offentliga 
förvaltningen tycks sociala aspekter även ha betydelse genom förhoppningar om att 
en dialog med lokala SMF i nätverket ökar kunskap och förståelse dels kring hans 
förvaltningsområde, avfallshantering, och dels allmänt kring förutsättningarna hos en 
offentlig förvaltning. Inställningen att särskilt kunna öka en sådan förståelse hos SMF 
speglar hur Alingsås miljönätverk överhuvudtaget är inriktat särskilt på att öka 
engagemang och kunskap hos kommunens SMF i miljö- och hållbarhetsfrågor (se 
kapitel 3).  
 
Möjligheter till ökade ekonomiska vinster och konkurrenskraftighet inom en nära 
framtid är ingenting som under intervjuerna med aktörerna ovan framhålls som motiv 
till att delta. Möjligtvis skulle det kunna vara ett indirekt motiv hos företagen, i och 
med att ökade kunskaper om miljöfrågor kan leda till att företag på längre sikt bättre 
kan anpassa sig till ökade miljökrav i samhället och på marknaden. Exempelvis 
framhåller Medina-Munoz och Garcia-Falcon (1998) hur SMF kan få 
konkurrensfördelar genom att utveckla sitt hållbarhetsarbete på lokal nivå.  
 
För de intervjuade från de två större företagen samt för en miljökonsult från SMF 
tycks inte information och ökade praktiska kunskaper om miljö för egen del vara 
dominerande motiv till att delta. Istället trycks det på en annan aspekt av lärande, 
nämligen att man genom att vara delaktig i nätverket vill skapa dialog i miljöfrågan, 
utbyta erfarenhet och bredda perspektiven. De intervjuade ger här intryck av att 
betrakta dialog och erfarenhetsutbyte som något som kan ge dem en djupare förståelse 
för miljöfrågor. Sociala aspekter kan på så vis också här sägas vara ett medel för att 
nå en slags ökad strategisk kompetens – denna gång i form av fördjupade kunskaper 
och nya perspektiv i miljösammanhang, som på sikt kan inverka positivt på dessa 
intervjupersoners sätt att hantera miljöfrågor på sina respektive företag. Vidare skulle 
även i detta fall ekonomiska fördelar möjligtvis kunna tänkas vara ett indirekt motiv 
på samma sätt som ovan, men det betonas inte heller här som betydande. Hos 
intervjupersonerna från de två större företagen är det enligt deras utsagor tydligt att 
motivet att skapa dialog och utbyta erfarenhet också är kopplat till viljan att stödja de 
mindre företagen i deras miljöarbete. Detta speglar återigen miljönätverkets särskilda 
inriktning på att öka miljöengagemanget hos just SMF. Båda företagen framhåller 
vikten av att ta sitt ansvar som ett större företag i en liten stad genom att ta tillvara på 
sin möjlighet att stödja och utöva inflytande i viktiga frågor, vilket framgår av 
följande citat; 
 
/Som/ ett seriöst företag och framför allt stort företag i en liten stad då tycker jag att man bör engagera 
sig i vissa kommunala frågor (respondent 14).  
 
Vidare framgår att det hos dessa två företag finns förhoppningar om att genom att ta 
sitt ansvar och vara drivande i  miljönätverket förstärka sitt goda rykte, vilket följande 
citat av en av dessa företagsrepresentanter belyser;  
 
Och sen har det ju varit också att det har väl varit ett sätt att ja visa samhället att även vi engagerar oss 
för sånt som är lokalt och viktigt. Tycker nog att vi har fått den responsen (respondent 13). 
 
Citatet skulle kunna tolkas som att ett gott rykte ger belöning från samhället, i vilken 
även ekonomiska fördelar kan rymmas. Representanten från det andra stora företaget 
avfärdar dock att en förstärkning av sitt goda anseende i Alingsås skulle vara till 
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någon större gagn för hans företag ur ekonomisk synvinkel. Detta kan utläsas i citatet 
nedan;  
 
Rent kommersiellt tror jag inte vi har så stor nytta av det i Alingsås…. det vi omsätter i Alingsås är ju 
en mindre del av omsättningen (respondent 14). 
 
Sammantaget skulle de olika aspekter av lärande och kompetens som eftersträvas 
bland de intervjuade kunna härledas till deras olika förutsättningar. 
Miljökonsultföretaget och de två större företagen har alla tre, utifrån vad som 
framkommer under intervjuerna, ett miljöarbete som är väl etablerat sedan länge. 
Generellt sett anses SMF ännu inte ha infört miljötänkande i sina verksamheter i 
samma utsträckning som större företag (Hartman et al., 1999). Studiens SMF och det 
kommunala företaget kan, när de beslutade sig för att bli medlemmar i nätverket, 
förmodas ha upplevt ett större behov av att med hjälp av miljönätverket öka sin 
praktiska kunskap kring miljöfrågor för att på så sätt förbättra sitt eget miljöarbete. 
Samma sak tycks vidare gälla för intervjupersonen från den offentliga förvaltningen, 
vars behov av en ökad kompetens i miljöfrågor tycks kunna kopplas till ett 
kommunalt krav på att förvaltningens miljöarbete ska förbättras. Det kan antas att de 
större företagen och miljökonsultföretaget däremot redan ansåg sig ha tillgodogjort 
sig denna slags miljökunskap och på så vis upplevde ett behov av och en möjlighet att 
utifrån denna kunskap utveckla och utvecklas genom utbyte med andra aktörer i 
nätverket.  
 
Det interorganisatoriska nätverket har beskrivits som något vars betydelse ligger i att 
länka samman individer och organisationer genom ett flöde av kunskap, information 
och idéer (se kapitel 2). Miljönätverket i Alingsås kan utifrån vad som framkommit 
under intervjuerna rörande de intervjuades motiv betraktas som ett konkret exempel 
på detta, genom att framstå som en mötesplats för aktörer med olika förutsättningar 
och kunskap. Att ökade ekonomiska fördelar som motiv tycks vara mer framträdande 
hos de intervjuade i von Malmborgs studie än i Alingsås miljönätverk skulle kunna 
grunda sig i att det är partnerskap som de intervjuade aktörerna där deltar i. Eftersom 
partnerskap i jämförelse med nätverk i högre grad är rena samarbeten med 
gemensamma, utstakade och konkreta mål skulle detta kunna innebära en större 
möjlighet hos partnerskapets deltagare än hos deltagare i nätverk att kunna förutsäga 
och hoppas på eventuella ekonomiska fördelar av sitt deltagande. I stället antyder 
intervjuerna att aktörers engagemang i den typ av interorganisatoriskt 
hållbarhetsarbete som sker i Alingsås miljönätverk främst tycks grunda sig i deras 
motiv att öka sin och i vissa fall även andras kompetens i miljösammanhang med 
hjälp av sociala aspekter. Detta i sin tur kan hänga samman just med det 
interorganisatoriska nätverkets funktion som en mötesplats som länkar samman olika 
aktörer, där fokus naturligt främst riktas på interaktionen och den kunskap som kan 
skapas ur denna.  
 
Sammanfattningsvis; ett engagemang i ett interorganisatoriskt hållbarhetsarbete som 
Alingsås miljönätverk tycks utifrån intervjuerna främst grunda sig i företags och 
organisationers motiv att öka sin och i vissa fall även andras kompetens i 
miljösammanhang med hjälp av sociala aspekter. Detta kan hänga samman med just 
det interorganisatoriska nätverkets funktion som en mötesplats som länkar samman 
olika aktörer, där fokus naturligt främst riktas på interaktionen mellan aktörer och den 
kunskap som kan skapas ur denna.  
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I intervjuer med representanter från SMF, det kommunala företaget och den offentliga 
förvaltningen verkar den kompetens som eftersträvas genom ett deltagande främst 
vara en ökad praktisk kunskap kring miljöfrågor för ett förbättrat miljöarbete på det 
egna företaget/organisationen. I intervjuerna med de större företagen och 
miljökonsultföretaget tycks motiven även vara inriktade på en fördjupad 
miljökunskap genom dialog, erfarenhetsutbyte och breddade perspektiv.  

5.2 Nätverkets praktiska betydelse  
När de intervjuade (med undantag för den intervjuperson som ännu inte deltagit i 
något nätverksmöte) beskriver vad deras deltagande i miljönätverket kommit att 
innebära för dem, understryker samtliga hur nätverket genom föreläsningar och 
studiebesök ger allmän, aktuell kunskap om miljö, ofta lokalt förankrad; 
 
Ja, nätverket har ju gjort att för det första då så har vi ju själva kommit i kontakt med många olika 
frågeställningar som har belyst då miljö.  Man får ju input då via nätverket, hur resonerar man i dom 
och dom frågorna, det mesta från transporter till avfallshantering…. (respondent 13). 
 
Flera intervjuade från SMF-kategorin (respondent 6, 8, 10, 11) betonar hur 
nätverksmötena motiverar dem och hjälper dem att inte tappa greppet om miljöfrågan 
och miljöarbetet på sitt företag då de samtidigt som de är miljöansvariga har flera 
andra områden att ägna sig åt i företaget. Detta belyser citatet nedan; 
 
Att man alltid är fokuserad tycker jag är så bra för man har det alltid uppdaterat en gång i månaden, hur 
viktigt det är, så det inte bara liksom blir liggandes sådär va och det tycker jag är viktigt och bra. Ju 
mer man pratar om det ju mer alla är medvetna om det ju lättare blir det ju. Så att det tror jag är en 
fördel att träffas så, på nätverket (respondent 8).  
 
Samtliga intervjuade från SMF som har deltagit i nätverket hittills beskriver vidare 
hur man på nätverksmötena får många värdefulla uppslag, tips och råd av de andra 
nätverksmedlemmarna. Några (respondent 3, 6, 11) betonar också särskilt att det i och 
med nätverksträffarna och samvaron med de andra medlemmarna blir tydligt att man 
som miljöansvarig inte är ensam med sina funderingar gällande miljöarbete, vilket ger 
en ökad känsla av trygghet; 
 
Det är ju en viss trygghet så att säga man vet att man ja man har ungefär samma problem och man vet 
att det finns olika lösningar och man ser möjligheter och man ser olika sätt att se på olika problem, så 
att det är en styrka i det hela (respondent 11). 
 
Man får utifrån intervjuerna intrycket att representanter från SMF, det kommunala 
företaget och den offentliga förvaltningen i enlighet med sina motiv anser sig kunna 
öka sina praktiska, konkreta kunskaper kring miljöarbete genom nätverket.  Vidare 
framgår i resonemanget hos flera av dessa (respondent 3, 8-12) tillsammans med de 
två större företagen och miljökonsultföretaget att de upplever att de genom 
nätverksmötena får nya perspektiv i miljösammanhang. Detta kopplar de till stor del 
till den kontakt och det utbyte de får med andra företagsrepresentanter i samband med 
inhämtandet av kunskap. Exempelvis tar ett par intervjuade upp hur de genom 
nätverket och den personliga kontakten med olika aktörer har fått en ökad insikt i hur 
perspektiven i miljöfrågor kan skilja sig åt från företag till företag beroende på vilka 
förutsättningar man har (respondent 3 och 13). Detta framgår i nedanstående citat; 
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Sen så tycker jag väl att jag har lärt mig oerhört mycket. Det är många frågor som diskuteras där man 
liksom kan förstå att det här som jag tycker inte är nåt problem det är faktiskt ett problem (respondent 
13). 
 
Även om en stor andel av intervjupersonerna inte framhåller dialog och 
erfarenhetsutbyte med andra nätverksdeltagare som ett dominerande motiv till att 
delta i nätverket betonar alltså flertalet av dem den betydelse dessa aspekter har 
kommit att få för dem i nätverket. Utifrån sitt resonemang ger de intryck av att ha fått 
upp ögonen för denna betydelse allteftersom de deltagit. De tycks på så vis börja se 
behovet av att i miljösammanhang tillförskaffa sig något annat än enbart konkret och 
praktisk kunskap. Detta skulle kunna vara ett resultat av att synsätt och inställning till 
hållbarhetsfrågor hos aktörer i ett interorganisatoriskt nätverk kan skilja sig en hel del 
åt just genom att dessa tillhör olika organisationer och kanske även olika 
samhällssektorer (se Halme, 2001). Dessa faktorer kan medföra en ökad insikt hos 
nätverkets aktörer i den komplexitet som tillskrivits hållbarhetsfrågan (se t.ex. 
Roome, 2001). Vidare stämmer de intervjuades betoning av betydelsen av dialog i 
nätverket med nya perspektiv som resultat väl överens med den roll som tillskrivits 
interorganisatoriska nätverk när det gäller nytänkande och nyskapande genom 
effekten av interaktionen mellan olika organisationer i nätverket (se Hamel, 1991, 
Larsson et al.,1998, Clarke och Roome, 1998, Roome, 2001, ). Här kan också inflikas 
att det ofta är problematiskt att utveckla strategier för att påverka SMF-sektorn som 
helhet till en miljömässig förbättring eftersom den är väldigt heterogen och innefattar 
verksamheter med fundamentalt olika förutsättningar (Ammenberg och Hjelm, 2003). 
För ett engagemang i interorganisatoriska miljönätverk borde sådana faktorer inte 
behöva betraktas som hinder, utifrån vad som framkommit i resonemanget ovan.  
 
Samtidigt indikerar de resonemang som förs av flera intervjuade från SMF 
(respondent 6, 8-10) att nätverket betraktas som ett sätt att genom kallelsen varje 
månad regelbundet bli påmind om sitt miljöarbete och varför det är viktigt, vilket 
framgår av följande citat; 
 
Fokuset kan inte bara vara på miljöfrågorna, därför så är det viktigt att det händer nånting som flyttar 
fokuset tillbaks upp. Du får inte missförstå mig när jag säger fokus, alltså huvudfokuset, man måste ha 
fokus på många saker när man driver ett företag men man det är viktigt då liksom att hålla rätt nivå 
(respondent 11). 
 
Utifrån citatet kan tolkningen göras att miljöfrågorna lätt trycks undan av annat 
vardagligt arbete i företaget, vilket även följande citat indikerar; 
 
Ja, det är viktigt att liksom hela tiden bli lite påmind och lite aktiverad så att säga va, för annars är det 
stor risk att det faller i glömska ju. Så att det är ju på nåt sätt att det här nätverket är ett trevligt sätt att 
hålla sig lite a jour och lite aktiverad kring det här (respondent 6). 
 
En väsentlig fråga blir här hur väl den miljökunskap och de nya perspektiv på 
miljöfrågor som de intervjuade tycker sig få genom nätverket förankras i deras 
respektive företag och organisationer? Vad sker på företagen och organisationerna 
mellan nätverksmötena? Utifrån de intervjuades beskrivningar av hur de för vidare det 
de får ut av nätverket verkar det som om de flesta inte förmedlar vad de lärt sig eller 
kommit fram till på nätverksmötena direkt till resten av sitt företag eller sin 
organisation. De exempel som ges av de intervjuade kring vad de gör med sin nya 
miljökunskap på arbetsplatsen handlar i huvudsak om att underbygga sina egna 
argument för att kunna driva miljöfrågor av olika slag och att överhuvudtaget öka den 
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egna förmågan att kunna arbeta med miljöfrågor och  miljöledning. Företaget eller 
organisationen tycks mest få del av ”det nya” indirekt, ofta genom det arbete som 
utförs på arbetsplatsen av den som representerar företaget eller organisationen på 
nätverksmötet. Nätverksarbetet tycks på så vis primärt resultera i ett personligt 
lärande för den som representerar sitt företag eller sin organisation på nätverksmöten. 
Detta belyser citaten nedan; 
 
Alltså, jag går ju inte tillbaka och förmedlar vad som sägs på mötena - jag tar dom som inputkällor till 
mig själv (respondent 13). 
 
Det blir väl liksom i det dagliga pratet som det kommer fram på något sätt. Vi har ju inget speciellt 
möte där du berättar eller jag berättar eller så…..(respondent 8). 
 
I organisationsteorin betraktas organisatoriskt lärande som avgörande för 
organisatorisk förändring av olika slag (se t.ex. Jacobsen och Thorsvik, 1998). Det har 
vidare betonats att organisatoriskt lärande relaterat till miljöarbete och miljöledning i 
en organisation kräver en mellan organisationens medlemmar väl utvecklad och tydlig 
kommunikation som leder till samförstånd (se t.ex. Post och Altman, 1994, Burström 
von Malmborg, 2002). Detta antyder att för att de intervjuade deltagarna i Alingsås 
miljönätverk riktigt ska kunna förankra de ökade miljökunskaper och nya perspektiv 
de har med sig från nätverket på sin arbetsplats kan det behövas en  tydligare 
kommunikation kring detta mellan dem och resten av deras respektive företag eller 
organisation.  
 
Sammanfattningsvis; flera intervjuade från SMF framhåller att nätverksmötena 
motiverar dem och hjälper dem att inte tappa greppet om miljöfrågan och miljöarbetet 
på sitt företag. Det betonas även att det i och med nätverksträffarna blir tydligt att man 
som miljöansvarig inte är ensam med sina funderingar gällande miljöarbete, vilket ger 
en ökad känsla av trygghet. De intervjuade som har hoppats på att kunna öka sina 
praktiska, konkreta kunskaper kring miljöarbete genom nätverket tycks också, enligt 
egen utsago, ha kommit att kunna göra detta. Att flertalet intervjuade betonar dialog, 
erfarenhetsutbyte och vidgade perspektiv som en betydelsefull innebörd av nätverket i 
stort skulle kunna tyda på att hållbarhetsfrågans komplexitet framstår tydligare i ett 
interorganisatoriskt nätverk. Det stämmer också väl överens med den betydelse som i 
litteraturen tillskrivits effekten av interaktionen mellan olika organisationer i ett 
sådant nätverk. Dock indikerar intervjuerna att den kunskap de intervjuade får med 
sig från nätverksmötena vissa fall behöver förankras bättre i deras respektive företag 
eller organisation.  

5.2.1 Nätverkets sammansättning  
Samtliga intervjupersoner som deltagit i nätverket hittills framhåller att de är nöjda 
med nätverkets  sammansättning. Det påpekas att det nog är de mest miljöengagerade 
företagen och organisationerna i Alingsås som deltar i nätverket och i ännu högre grad 
i projektsatsningen, vilket citatet nedan belyser; 
 
På det viset så är det ju egentligen rätt företag som är med i nätverket för det är ju dom som är 
intresserade. Det är ju ingen som blivit tvingad att vara med på något sätt alltså. Och dom som inte är 
intresserade dom har förmodligen inte ens hört talas om det här helt enkelt (respondent 6). 
 
De intervjuades olika motiv till att delta (se avsnitt 5.1) skiljer sig som sagt en del. 
Detta både avseende vilken typ av kompetens som eftersträvas och varför, och 
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huruvida motiven endast är inriktade på vad man själv ska få ut av sitt deltagande 
eller även på vad andra deltagare (och då främst SMF) får ut av det hela. Detta medför 
att de intervjuade har olika inställningar till sitt nätverksdeltagande, vilket i 
litteraturen har framhävts som betydande faktorer för interaktionen mellan dem 
(Hamel, 1991, Larsson et al.,1998). I en studie genomförd av Halme (2001) har 
lärandeprocesser studerats i nätverk kring hållbarhetsfrågor inom turistbranschen, där 
aktörer från både den offentliga och den privata sektorn deltar. Slutsatsen dras här att 
för att det i interaktionen mellan aktörerna i ett sådant interorganisatoriskt nätverk ska 
kunna uppnås en bredare förståelse kring frågor rörande hållbar utveckling bör dessa 
aktörer vara så olika som situationen kräver på samma gång som de bör vara så lika 
som är möjligt. Med detta menas att aktörernas olikhet inte är något hinder i ett 
interorganisatoriskt nätverk (vilket redan tidigare nämnts i denna studie) utan ökar 
möjligheten för lärande genom interaktionen av deras olika erfarenheter och olika 
tolkningar av kunskap. Men på samma gång måste aktörerna i ett nätverk också kunna 
skapa en gemensam grund för sitt lärande och på så sätt måste en viss likhet finnas 
mellan dem. Flertalet intervjuade i Alingsås miljönätverk ger i sina resonemang 
intryck av att att de i många fall – även om de tillhör olika branscher och sektorer – 
har mycket att ge varandra (respondent 2, 3, 5-14). Detta kan tyda på att de 
intervjuade själva upplever att de trots viss olikhet i motiv, inställningar och roller har 
någon form av gemensam grund tillsammans med nätverkets övriga deltagare. 
Nedanstående citat från en av de intervjuade får illustrera detta; 
 
Man har lite olika fokus men ändå, grundproblemen är desamma och alla har vi avfall, alla har vi 
kunder som vi måste ta hand om och så vidare, så att det är en intressant sak att liksom veta hur olika 
problem tacklas (respondent 3). 
 
Att flertalet intervjuade visat sig uppleva att de genom kontakt och utbyte med andra 
företagsrepresentanter får nya perspektiv i miljösammanhang bör kunna stödja denna 
slutsats.  
 
Samtidigt nämner ett par av de intervjuade från SMF (respondent 1 och 4) att de även 
upplever ett behov av att arbeta i nätverk med mer ”likasinnade”. Detta skulle kunna 
grunda sig i att de till skillnad från flera andra intervjuade inte verkar delta i något 
nätverk eller samarbete inom sin egen bransch.  Även i Halmes studie framhöll vissa 
företag inom de studerade nätverken för hållbarhetsfrågor i turistbranschen att de 
upplevde nätverksarbetet som mer effektivt gällande att komma fram till lösningar på 
problem av olika slag när nätverket bestod av deltagare från liknande branscher. En 
springande punkt kan i fallet Alingsås miljönätverk vara att nätverket är bransch- och 
sektorsöverskridande, och på samma gång som det syftar till att stärka och förbättra 
varje enskilt företags och organisations miljöarbete har det också inriktningen att 
stärka hela Alingsås kommuns miljöprofil. Detta måste avspegla sig såväl i nätverkets 
sammansättning som i vad nätverksarbetet riktar in sig på och vilket utbyte som kan 
ske företag och organisationer emellan.  
 
För att sammanfatta avsnittet; intervjuerna antyder att även om deltagarna i Alingsås 
miljönätverk är mycket olika och har varierande motiv och inställningar till sitt 
nätverksdeltagande så tycks de samtidigt uppleva att det i nätverket i sin helhet finns 
en gemensam grund för erfarenhetsutbyte och dialog. Sådana förutsättningar kan 
möjliggöra att det i interaktionen mellan deltagarna uppnås en bredare förståelse kring 
hållbarhetsfrågor. 
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5.2.2 Nätverkets upplägg 
Föreläsningarna beskrivs av de intervjuade som ganska konkreta och lagom långa. 
Både under och efter en föreläsning på ett nätverksmöte brukar det finnas tid och 
möjlighet att ställa frågor till föreläsaren, vilket en av de intervjuade särskilt 
framhåller som positivt (respondent 9). Detta kan relateras till hur Halme i sin studie 
betonar hur det för att ny kunskap ska skapas i interaktionen mellan olika aktörer 
måste finnas en tvåvägskommunikation. Risken med att en person håller en 
föreläsning för exempelvis deltagare i ett nätverk är att endast en 
envägskommunikation sker – från sändare (föreläsare) till mottagare (åhörare). 
Sändaren måste därför möjliggöra en återkoppling från mottagarna av det han eller 
hon vill lära ut. Vidare framhåller Halme hur en ”lärarattityd” tenderar att motivera 
mottagningsförmågan för kunskap mindre hos aktörer än en ”studentattityd”. Ju 
mindre någon av aktörerna i exempelvis ett nätverk framstår som lärare för de andra, 
desto högre är mottagningsförmågan till ny kunskap hos aktörerna och desto lättare 
sker en tvåvägskommunikation mellan aktörerna. Detta skulle kunna vara en 
bakomliggande orsak till att en stor andel av de intervjuade i Alingsås miljönätverk  
(respondent 6, 7, 8, 11-14) betonar den efter föreläsningen följande fikastunden som 
en mycket viktig del. Det framhålls av flera hur man i denna del av nätverksmötet kan 
föra diskussioner som upplevs kravlösa men ändå givande. Detta framgår av citatet 
nedan; 
 
… just det att man kan sitta och prata miljö där och så man fikar ju och dricker kaffe och då kan man 
bara stå och diskutera lite sådär, vad tycker du och hur gör ni, så att det tycker jag är jättebra att man 
kan prata lite bara sådär lite löst. Och det hade inte blivit av annars….(respondent 8). 
 
En stor del av de intervjuade (respondent 3, 7-12) framhåller vidare att de studiebesök 
som anordnats i nätverket har upplevts spännande och inspirerande. Detta belyser 
följande citat;  
 
Det är en väldig tankeställare just dom här studiebesöken som har varit både på reningsverket och på 
vattenverket och ett antal sådana här, det ger en väldig tankeställare, jaså, det är så det fungerar ungefär 
va. Nej så det, det har varit en bra inspirationskälla….(respondent 12) 
 
Här kan en koppling göras till hur Halme understryker vikten av att den information 
som ges i ett nätverk relateras till deltagarnas dagliga verklighet. Detta eftersom en 
deltagare ofta inte kan ta till sig kunskap om han eller hon inte har erfarenhet av 
sammanhanget där kunskapen skapats. Hon menar vidare att nya sätt att tänka och 
agera i miljöfrågor inte skapas genom enbart undervisning utan det krävs också 
gemensamma praktiska upplevelser i nätverket.  
 
Att den information och kunskap som ges i nätverket tydligt kopplas till aktörernas 
egen verksamhet verkar vara betydande också så tillvida att detta gör att delaktigheten 
i nätverket framstår som meningsfull för aktörerna. Två intervjupersoner från SMF – 
varav den ena är den person som ännu inte deltagit i nätverket - understryker att de för 
att kunna se att de får ut något av sitt deltagande vill känna att det som behandlas i 
nätverket är så pass konkret att det sedan kan omvandlas till verklighet ute på 
företaget (respondent 4 och 9) . Den person som ännu inte deltagit i nätverket lägger 
fram ovan nämnda som ett önskemål, medan den som har deltagit istället tar upp det 
som en viktig anledning till varför han ser positivt på nätverkets funktion; 
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För mig är det viktigt att man kan se att man har nånting i andra änden och det är ju ändå pengar man 
lägger i den här gruppen, även om det bara är i form av tid. Men den tiden den kan jag ju lägga på 
nånting annat som kanske ger mig mer härute; att bara prata med folk härute, ett extra 
informationsmöte eller nånting. Jag vill ha tillbaka mer än vad jag lägger in i resurser (respondent 4). 
 
Den av dessa två intervjupersoner som redan har deltagit i nätverket hör till de av 
företagen som har en inriktning på att genom nätverket öka sin egen praktiska 
kunskap kring miljöarbete. Kanske kan denna inriktning göra att det upplevs som 
viktigare att kunna förutse konkreta resultat av sitt nätverksdeltagande jämfört med 
om man enbart ser nätverket som ett tillfälle att skapa dialog i miljöfrågan, utbyta 
erfarenhet och bredda perspektiven. En betoning på betydelsen av konkreta inslag i 
nätverket skulle även kunna vara en reaktion på en tendens i det interorganisatoriska 
nätverksarbetet att fokus naturligt riktas mot interaktionen mellan aktörerna i större 
utsträckning än på möjliga gemensamma konkreta mål och resultat, vilket redan tagits 
upp i tidigare resonemang.  
 
Även om ett par intervjuade sålunda lägger en tydligt vikt vid möjligheten att kunna 
omvandla det de lär sig i nätverket till praktisk verklighet tycks en övervägande 
majoritet av de intervjuade (respondent 1-9, 11-14) ha väldigt lite att säga om hur 
denna omvandling bör gå till. Tidigare resonemang kring att majoriteten av de 
intervjuade endast tycks förmedla sin nya kunskap indirekt till resten av sitt företag 
eller sin organisation tyder på att de inte agerar specifikt i syfte att förankra denna 
kunskap hos sina medarbetare på arbetsplatsen. I sin helhet skulle detta vidare kunna 
antyda att de intervjuade inte heller har funderat så långtgående kring innebörden av 
hur de omvandlar sin kunskap till praktisk verklighet på sin arbetsplats. En slutsats 
kan här vara att det finns behov av att det i ett interorganisatoriskt miljönätverk även 
förs en dialog kring vad det som behandlas i nätverket kan leda till i form av praktiska 
resultat och hur detta kan genomföras. 
 
Sammanfattningsvis; samtliga intervjuade som deltagit i nätverket tycks enligt egna 
utsagor uppleva nätverkets aktiviteter som givande. En av de intervjuade belyser 
särskilt vikten av att en tvåvägskommunikation sker mellan sändare och mottagare 
under föreläsningarna, vilket enligt Halme är avgörande för att ny kunskap i sådana 
sammanhang ska kunna skapas. Interorganisatoriskt lärande i ett nätverk som 
Alingsås miljönätverk tycks vidare kunna stimuleras både av studiebesöken som 
gemensamma praktiska upplevelser och av fikastunden där deltagarna kan diskutera 
lättsamt med varandra. Av ett par intervjupersoner från SMF framhålls att det är 
positivt att den information och kunskap som ges i nätverket kan kopplas till deras 
egen verksamhet. Flertalet intervjuade verkar dock inte ha funderat så mycket kring 
innebörden av hur de omvandlar sin nya miljökunskap till verklighet ute på sina 
respektive arbetsplatser. Detta indikerar behovet av att det i ett interorganisatoriskt 
miljönätverk förs en dialog kring vad det som behandlas i nätverket kan leda till i 
form av praktiska resultat och hur detta kan genomföras. 

5.3 Kontakten med miljöskyddsmyndigheten 
Intervjuade företag i von Malmborgs (2003) studie av förutsättningar för partnerskap 
visade sig ha svårt att förlika sig med att miljöskyddsmyndigheten kommit att få 
delvis förändrade roller gentemot dem. Företagen kunde acceptera 
miljöskyddsmyndigheten i rollen som tillsynsutövare, men hade inget stort förtroende 
för myndigheten och kunde inte känna sig riktigt bekväma med att ingå samarbete 
eller partnerskap med dem. Samtidigt verkade företagens uppfattning om 
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miljöskyddsmyndigheter inte alltid vara baserade på egna erfarenheter utan snarare på 
rykten och förutfattade meningar. Till skillnad från företag i von Malmborgs studie 
framhåller flertalet intervjuade (respondent 2, 3, 7-9, 11-14) i Alingsås miljönätverk 
att de genom miljönätverket får en förbättrad relation med miljöskyddsmyndigheten 
och att detta är något de upplever som positivt. Ingen verkar egentligen ha något 
problem med att miljöskyddsmyndigheten i det här läget har två roller för dem – både 
som ”morot” och som ”piska” – och alla verkar ense om att det är moroten som är 
framträdande i nätverket och att distansen till miljökontoret och myndighetens 
anonymitet minskar i och med nätverket. Några intervjuade från SMF (respondent 7-
9) understryker hur mycket detta underlättar när de behöver kontakta myndigheten i 
något ärende; 
 
Och sen är det ju alltid bra att träffa liksom kolleger man träffar dom ifrån miljöskyddskontoret. Det är 
ju alltid lättare sen när man ska ringa och fråga någonting när man har känt dom så att säga, vet vilka 
de är så att säga (respondent 9). 
 
Ett par påpekar även att det ju är frivilligt att delta i nätverket och att de företag och 
organisationer som deltar är tillräckligt öppna och intresserade för att inte se 
miljöskyddsmyndigheten som ett hot utan snarare som en resurs och ett stöd 
(respondent 5 och 6). Intervjuade i Alingsås miljönätverk verkar alltså jämfört med 
företagen i von Malmborgs studie ha en mer positiv inställning till denna nya form av 
kontakt med den lokala miljöskyddsmyndigheten. Dels skulle detta kunna härledas till 
att miljöskyddsmyndigheten som nätverkets samordnare står lite ”utanför” nätverket 
och dess deltagare. Kanske upplever inte företag en sådan roll som samordnare lika 
kontroversiell gentemot rollen som tillsynsutövare, jämfört med om myndigheten som 
i von Malmborgs studie blir en ren samarbetspartner med företag i hållbarhetsfrågor. 
Dels är ett par av de intervjuade från kommunala organisationer vilket kan göra att 
just dessa upplever samarbete med det kommunala miljöskyddskontoret som mer 
naturligt än vad de kanske hade gjort om de tillhörde den privata sektorn. Båda två 
visar tendenser på detta genom att då och då under intervjuerna peka på en viss 
samhörighet mellan sin egen organisation och miljöskyddskontoret som en kommunal 
myndighet. Men framför allt verkar de intervjuades inställning kunna härledas till en 
mycket positiv attityd till miljöchefen i Alingsås, Bo Norling, som sköter 
samordningen av nätverket tillsammans med Alingsås Futurum. Några (respondent 7, 
8, 11) talar om Norling som en eldsjäl och understryker behovet av en sådan i detta 
sammanhang;  
 
Ja, det är ju klart att det är ju Bo Norling som är sammankallande. Det är han som är motorn i det hela 
och det är ju hans engagemang mycket som avgör hur det blir. Han sitter ju i en position där han kan 
styra utformningen rätt så mycket. Och det krävs någon eldsjäl för att hålla igång det här, det är ju så i 
alla sammanhang i alla såna nätverk och organisationer så krävs det i alla fall en eldsjäl. Och finns det 
en eldsjäl så brukar det smitta av sig på många andra (respondent 11). 
 
I en telefonintervju (2004-05-04) beskriver Bo Norling själv hur han upplever att 
denna ökade och nya typ av kontakt han får med företag och organisationer genom 
nätverket ger mycket positiva effekter för myndighetsrollen. Detta bland annat genom 
att myndighet och företag ökar sin förståelse för varandras roller och situation, vilket 
sedan underlättar kontakten vid exempelvis tillsynsbesök. Han pekar särskilt på hur 
det ju hör till ett av nätverkets övergripande mål att stärka sambandet mellan 
miljöskyddskontorets och företagens miljöarbete och att en viktig del av detta är just 
att skapa bra kontakt dem emellan. Norling bekräftar vidare den bild de intervjuade 
nätverksdeltagarna har målat upp av honom som spindeln i nätet för Alingsås 
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miljönätverk. Han påpekar att Alingsås Futurums samordnarroll i jämförelse med 
hans egen är mer inriktad på marknadsföring och att Futurum kan beskrivas som ett 
paraply som täcker fler nätverk än Alingsås miljönätverk. Vidare framhåller han att 
hans ”spindelroll” är en följd av att han var med och startade upp nätverket. 
Beskrivningen av honom som nätverkets eldsjäl känner han inte riktigt igen sig i, 
däremot påpekar han att han är uthållig, vilket är en nödvändighet. Det som är svårast, 
menar han, är att få en kontinuitet i nätverkets aktiviteter – speciellt att lyckas anordna 
givande föreläsningar - varigenom deltagande företag och organisationer engageras 
och motiveras.   
 
Intervjuerna med både nätverksdeltagarna och Bo Norling pekar på hur en betydande 
aspekt när det gäller att engagera aktörer i lokalt hållbarhetsarbete genom ett 
miljönätverk kan vara vem det är som samordnar projektet i fråga. Vidare kan det 
handla om hur denna person lyckas med att göra detta på ett motiverande och 
engagerande vis. Detta stämmer väl överens med hur Gray (1989) understryker att 
interorganisatoriskt samarbete för en hållbar utveckling kräver mer än exempelvis 
ekonomiska eller tekniska lösningar, och att en stor vikt måste läggas vid ledarskap 
kring beslutsfattande och relationer. Hartman et al. (1999, sid. 257) betonar vidare hur 
interorganisatoriska samarbeten kräver ledarskap som;  
 
…have the credibility and entrepreneurial initiative to bring the right individuals, organizations and 
constituents together constructively to create visions, solve problems and reach agreements.  
 
von Malmborg (2003) framhåller hur samtliga partnerskap som varit fokus i hans 
studie mellan aktörer från den offentliga och den privata sektorn initierats av 
myndigheter. Han pekar på hur detta indikerar att företag inte vänder sig till 
myndigheter när de upplever ett behov av samarbete inom exempelvis miljöområdet. 
Däremot kan de delta i partnerskap och samarbeten som initierats av myndigheter. 
Han understryker också att det i detta fall verkar finnas en slags makt - beroende 
relation mellan företag och myndighet i när det gäller just vissa samarbetsfrågor, där 
företaget är den starkare. Detta eftersom företag generellt sett har fler aktörer att välja 
mellan för samarbete än vad myndigheten har. Medan myndigheten i varje region 
måste vända sig till regionens företag för olika typer av samarbeten i hållbarhetsfrågor 
har företagen möjlighet att vända sig till många fler aktörer både inom och utanför 
regionen i syfte att vinna samma sak som de velat vinna på partnerskap med 
myndigheten.  
 
Här kan en parallell dras även till Alingsås miljönätverk där miljöskyddsmyndigheten 
för att kunna skapa ett interorganisatoriskt hållbarhetsarbete i Alingsås kommun är 
beroende av att kommunens företag och organisationer deltar. Samtidigt antyder de 
intervjuade företagen och organisationerna utifrån sitt resonemang kring vikten av en 
god relation med miljöskyddskontoret att de i sin tur är beroende av en god kontakt 
med myndigheten i och med dess roll som tillsynsutövare. Detta antyder en slags 
ömsesidig beroendeställning mellan myndighet och företag/organisationer när det 
gäller Alingsås miljönätverk. Det går dock inte att blunda för att kommunens 
miljöskyddsmyndighet tillsammans med Energibolaget i Alingsås initierade 
miljönätverket (se avsnitt 2) och att miljöskyddsmyndigheten tycks vara nätverkets 
mest drivande kraft och helt avgörande för nätverkets existens. Oavsett 
beroendeställning indikerar intervjuerna att miljöskyddsmyndigheten kan ha en viktig 
men krävande ny roll att spela när det gäller att engagera och samordna företag och 
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organisationer i interorganisatoriskt hållbarhetsarbete på lokal nivå. Slutsatsen 
bekräftas av citaten nedan; 
 
Det är ju inte för någon annan självklart att hålla i en sån här verksamhet, utan hade inte kommunen 
varit med så hade det säkert inte funnits alls (respondent 6). 
 
Även om det är ett litet nätverk då va så ska det administreras utav någon och det är ju ett jobb. 
Problemet i dag med företag och småföretag då speciellt är att tiden inte räcker, det är alltid ont om tid 
och då är det någon som tar tag i det va, och det har ju Bosse Norling gjort väldigt bra (respondent 7). 
 
För att sammanfatta avsnittet; intervjuerna pekar på att den nya roll som 
miljöskyddsmyndigheten får genom att samordna ett projekt som Alingsås 
miljönätverk kan göra att nätverkets deltagande företag och organisationer upplever 
att myndighetens anonymitet minskar. De intervjuades allmänt positiva inställning till 
denna kontakt verkar vidare till stor del kunna härledas till en mycket positiv attityd 
till nätverkets samordnare, Bo Norling, som är miljöchef i Alingsås. Själv betonar 
Norling i sin tur de för myndighetsrollen positiva effekterna av kontakten med 
nätverkets deltagande företag och organisationer. Vidare beskriver han sig själv som 
nätverkets spindel i nätet och betonar att det gäller att vara uthållig i denna roll, som 
för övrigt är ett resultat av att han deltog i att starta upp nätverket. Sammantaget pekar 
de intervjuades resonemang på vikten av vem som engagerar aktörer i ett 
interorganisatoriskt projekt som Alingsås miljönätverk och hur denna person gör 
detta. Forskning antyder hur en slags makt - beroende relation mellan företag och 
myndighet i vissa samarbetsfrågor på exempelvis miljöområdet kan ligga till grund 
för att myndigheten oftast är initiativtagare till samarbete och partnerskap på området. 
Överhuvudtaget indikerar intervjuerna att miljöskyddsmyndigheten kan ha en viktig 
men krävande ny roll att spela för att engagera företag och organisationer i 
interorganisatoriskt hållbarhetsarbete på lokal nivå.  

5.4 Förhoppningar och förväntningar kring den fördjupande projektsatsningen 
och framtiden  
Vid tiden för intervjuerna har nätverkets fördjupande projektsatsning precis satt igång, 
med syftet att utveckla och stärka miljönätverket, bygga upp kunskap och struktur för 
miljöledning hos deltagarna och långsiktigt bidra till att utveckla hållbara företag. 
Ingen av de intervjuade verkar egentligen ha satt upp något konkret mål för sitt 
företag eller sin organisation inför projektet. Flertalet intervjuade representerar företag 
som är certifierade eller diplomerade och flera (respondent 5, 6, 9, 11) kopplar sina 
förhoppningar inför projektet till sitt arbete enligt detta;  
 
…är man miljödiplomerad så har man en dokumenterad nivå och då tycker jag att då är det vårt ansvar 
att uppdatera oss och då är väl… det här är väl en slags uppdatering (respondent 11). 
 
Förhoppningarna inför projektsatsningen hos den intervjuperson som ännu inte 
deltagit i något nätverksmöte är att öka sin miljökunskap och att få hjälp med att lösa 
praktiska problem i sitt miljöarbete. Detta är något han även tidigare betonat genom 
att lyfta fram att ett nätverksdeltagandet måste kunna ge honom något konkret som 
sedan är möjligt att förverkliga ute på företaget (se avsnitt 5.2.2). Hans inställning kan 
på så vis allmänt sägas förstärka de motiv flertalet övriga intervjuade från SMF verkar 
ha för att delta i nätverket (se avsnitt 5.1). Samtidigt visar inställningen att han här 
inte har tagit till sig specifikt vad fördjupningen i projektsatsningen innefattar. Detta 
är han inte ensam om; i stort sett verkar endast de två större företagen och 
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miljökonsultföretaget ha satt sig in i vad projektsatsningens fördjupning innefattar 
kunskapsmässigt, det vill säga fokuseringen - genom konkreta mål - på 
energieffektivisering, miljöanpassning av produkter och produktion och hur lokala 
miljömål kan bidra till långsiktigt hållbara företag. För resten av de intervjuade får 
man utifrån intervjuerna intrycket att de förväntar sig samma sak av projektsatsningen 
som de gör av nätverket i allmänhet om än i en lite mer intensiv och fördjupande 
form.  
 
En stor del av de intervjuade har främst tagit fasta på projektsatsningens mål att 
utveckla och stärka miljönätverket (respondent 2, 7, 8, 13, 14). Det framhålls att 
projektsatsningen genom bidrag har mer pengar att använda än vad nätverket annars 
har. Man understryker att projektsatsningen möjliggörs genom att företag och 
organisationer vill delta i den och att de mer påkostade aktiviteterna som man då kan 
ha förhoppningsvis lockar till sig fler företag. Man ser på så vis att man gör nätverket 
en tjänst genom att delta i projektsatsningen. Detta visar allmänt på en tydlig vilja att 
miljönätverket ska fortleva, utökas och utvecklas, vilket framgår av citatet nedan;  
 
… idag känner vi ju att det finns en anledning att bland annat se till att andra som inte är med i dom här 
nätverken får upp ögonen för vilken betydelse det har att man har kontakter i dom här frågorna, att man 
får möjlighet till tid och utveckling (respondent 13). 
 
Miljönätverkets utveckling och utökning tycks på så vis vara minst lika central för 
dessa deltagare som den kunskap de kan komma att få genom projektsatsningen. Som 
redan framkommit framhålls av en stor del av de intervjuade från båda kategorierna 
hur de upplever att utbytet med andra aktörer i nätverket ger dem nya perspektiv och 
ett bredare synsätt i miljösammanhang. Detta och att flera av de intervjuade 
allteftersom de deltar i nätverket tycks komma att uppskatta betydelsen av denna 
interaktion med andra aktörer skulle kunna vara en anledning till att de lägger så stor 
vikt vid projektsatsningens mål att utveckla och stärka miljönätverket i förhållande till 
att bygga upp sin kunskap och struktur för miljöledning. Detta visar på hur ett 
interorganisatoriskt nätverk för lokalt hållbarhetsarbete i sig själv kan skapa ringar på 
vattnet genom att dess deltagare alltmer ser det betydelsefulla i vad interaktionen med 
övriga deltagare kan ge dem och blir angelägna om att bidra till att intresset skapas 
hos fler aktörer.  
 
Sammanfattningsvis; flertalet intervjuade tycks inte riktigt ha satt sig in i vad 
projektsatsningens fördjupning innefattar kunskapsmässigt och förväntningarna 
verkar i minst lika hög grad cirkulera kring målet att stärka och utveckla nätverket. 
Detta skulle kunna härledas till att en stor del av de intervjuade alltmer tycks se det 
betydelsefulla i vad interaktionen med övriga deltagare kan ge dem och därigenom 
blir angelägna om att bidra till att intresset för att delta skapas hos fler aktörer.  

5.5  Gemensamma visioner kring hållbara företag? 
En generell hypotes rörande partnerskap och interorganisatoriska nätverk är att 
framgången för dessa typer av samarbeten i hög grad påverkas av om deltagarna har 
en delad vision kring hur det problem är beskaffat som är fokus i samarbetet (Benson, 
1975, Trist, 1983, Gray, 1989, Hartman et al., 1999). När det gäller 
interorganisatoriskt samarbete i hållbarhetsfrågor kan det därför vara betydande att 
undersöka om det bland aktörerna finns en gemensam syn på hållbar utveckling (von 
Malmborg, 2003). 
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Eftersom det i det ena övergripande målet med projektsatsningen särskilt specificerats 
att projektsatsningen ska bidra till att utveckla långsiktigt hållbara företag tillfrågades 
de intervjuade om hur de skulle beskriva ett hållbart företag. Svaren skiljer sig till viss 
del åt. Flera intervjuade (respondent 1, 2, 5, 9) beskriver ett hållbart företag som ett 
företag som kan bedriva sin verksamhet utan att förstöra miljön, även på lång sikt;  
 
…och sen är det nåt farligt då som kommer ner i jorden och skadar grundvattnet. Till exempel då va. 
Och då, det är ju inte hållbar utveckling då. Och genom att skaffa oss kunskap kan vi motverka detta då 
så att vi inte gör nånting som på lång sikt skadar miljön (respondent 5). 
 
En intervjuperson beskriver ett hållbart företag endast ur ekonomisk synvinkel;  
 
…i grund och botten tror jag ändå att för att vara ett hållbart företag det är att du har en koppling som 
uppfyller kundens förväntningar…en förutsättning för att vi ska överleva, det är att vi hela tiden blir 
bättre och billigare än våra konkurrenter ….(respondent 4) 
 
Ett par intervjuade beskriver vidare det som ett företag i vars verksamhet det finns ett 
långsiktig tänkande kring ekonomiska och miljömässiga aspekter (respondent 6 och 
8), medan ytterligare ett antal (respondent 3, 10-14) beskriver ett företag i vars 
verksamhet ett samspel sker mellan miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter;  
 
Det finns arbetsmiljö och det finns miljöcertifiering…. det är ju två skilda saker men du får ingen 
hållbar utveckling om du inte satsar på båda…. Du får ju inte göra detta på bekostnad av ekonomin 
men du kan ju göra det på bekostnad av minskad vinst om du förstår mig då va. Du ska ju inte tänka 
miljömässigt så mycket så du inte har råd med det. Så långt får man ju aldrig gå så att du tänker för 
mycket och konkurrenterna struntar i dig och sånt där, det håller ju heller inte för då har du ju ingen 
hållbar utveckling…. (respondent 12). 
 
Flera av de intervjuade från SMF (respondent 4, 8, 11, 12) ger intryck av att se den 
ekonomiska aspekten som den springande punkten för ett företags hållbarhet. Vidare 
verkar man utgå från egna erfarenheter i större utsträckning när man talar om den 
ekonomiska sidan av hållbarhet än när man tar upp den miljömässiga sidan. Detta 
genom att ge en mer utförlig beskrivning av vad som kan betecknas som ekonomisk 
hållbarhet.  Detta kan relateras till von Malmborgs studie (2003), där de intervjuade 
från SMF först och främst framhåller den ekonomiska dimensionen av hållbarhet – 
produktutveckling och konkurrenskraft - som betydande, genom att understryka hur 
det handlar om att överleva som företag.  
 
Sammantaget ger synen på innebörden av ett hållbart företag inte intryck av att vara 
enhetlig hos de intervjuade i Alingsås miljönätverk. Dels betonas olika aspekter av 
hållbarhet olika mycket under olika intervjuer – om de överhuvudtaget nämns – och 
dels varierar det hur breda perspektiv de intervjuade verkar ha i sin syn på hållbarhet 
och hållbara företag . De intervjupersoner som för en diskussion kring både 
miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter av hållbarhet ger intryck av att ha ett 
lite bredare perspektiv på ämnet i fråga än de övriga. Dessa kopplar alla tre aspekterna 
till sin egen verklighet och betonar bland annat arbetsmiljö som en viktig social 
aspekt.  
 
Resultatet kan jämföras med Halmes (2001) studier av sex olika nätverk kring 
hållbarhetsfrågor inom turistbranschen. Inte i någon av dessa nätverk visade det sig 
finnas någon enhetlig syn på hållbar utveckling bland  deltagarna och dessutom gav 
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den syn som fanns intryck av att vara ganska fragmentarisk. Halme påpekar att detta i 
stor utsträckning speglar samhället i övrigt, där man i ansträngningar för att öka 
förståelsen för begreppet hållbar utveckling utgår från mindre delar av vad begreppet 
innefattar istället för att försöka använda sig av ett helhetstänkande.  
 
Den forskning som tagits upp i detta avsnitt indikerar sammantaget att för att Alingsås 
miljönätverk som ett interorganisatoriskt nätverk i hållbarhetsfrågor ska kunna nå 
framgång, kan det bland dess deltagare behövas ökad dialog för en gemensam vision 
kring hur ett hållbart företag kan skapas. von Malmborg (2003) betonar även hur 
företag – och särskilt SMF - inte sällan behöver lyfta blicken och i högre grad se sig 
själva som del av ett större sammanhang och agera med samhället i fokus. Detta kan 
också antydas i några av intervjuerna med representanter från SMF i Alingsås 
miljönätverk, vilka där ger intryck av att ha ett ganska snävt synsätt på innebörden av 
hållbara företag och överhuvudtaget begreppet hållbar utveckling. I en strävan mot ett 
bredare perspektiv bör det dock kunna vara till god hjälp att delta i ett miljönätverk 
som överskrider både organisationer, branscher och sektorer och som dessutom 
medför en ökad och samtidigt ny sorts kontakt med kommunens 
miljöskyddsmyndighet. 
 
6. Slutsatser och reflektioner 
 
Vad kan då sägas om företags och organisationers motiv, förväntningar och 
erfarenheter av att delta i interorganisatoriskt nätverksarbete för hållbar utveckling på 
lokal nivå, samt om det interorganisatoriska nätverket som ett sätt att möjliggöra 
lokalt hållbarhetsarbete? 

6.1 Motiv 
Slutsatserna visar hur Alingsås miljönätverk kan betraktas som ett konkret exempel på 
det interorganisatoriska nätverket som något vars betydelse ligger i att länka samman 
individer och organisationer genom ett flöde av kunskap, information och idéer. Ett 
engagemang i denna typ av interorganisatoriskt hållbarhetsarbete tycks främst grunda 
sig i företags och organisationers motiv att öka sin och i vissa fall även andras 
kompetens i miljösammanhang med hjälp av sociala aspekter. Detta kan hänga 
samman med just det interorganisatoriska nätverkets funktion som en mötesplats som 
länkar samman olika aktörer, där fokus naturligt främst riktas på interaktionen mellan 
aktörer och den kunskap som kan skapas ur denna. Eventuella ekonomiska fördelar 
kan däremot vara svårare för deltagarna att  förutsäga och skapa sig förhoppningar om 
jämfört med i partnerskap, där det i högre grad tycks finnas gemensamma, utstakade 
och konkreta mål.  
 
Intervjuer med representanter från SMF, det kommunala företaget och den offentliga 
förvaltningen i Alingsås miljönätverk visar hur den typ av kompetens som eftersträvas 
genom ett deltagande kan vara en ökad praktisk kunskap kring miljöfrågor för ett 
förbättrat miljöarbete på det egna företaget/organisationen. Intervjuerna med de större 
företagen och miljökonsultföretaget visar hur deltagare i sina motiv även kan vara 
inriktade på att fördjupa sin miljökunskap genom att skapa dialog, utbyta erfarenhet 
och bredda perspektiven.  
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6.2 Nätverkets praktiska betydelse 
Flera av intervjuerna med SMF belyser hur interorganisatoriska nätverksmöten kan 
upplevas som motiverande och betraktas som en hjälp att inte tappa greppet om 
miljöarbetet på sitt företag. Vidare belyser de hur nätverksmöten kan ge en ökad 
känsla av trygghet genom att det blir tydligt att man som miljöansvarig på sitt företag 
inte står ensam med sina funderingar kring miljöarbete. Aktörer som hoppas kunna 
öka sina praktiska, konkreta kunskaper kring miljöarbete genom interorganisatoriska 
nätverk tycks också kunna göra detta, utifrån vad som framkommer under intervjuer i 
denna studie.  
 
Genom intervjuerna antyds vidare att hållbarhetsfrågans komplexitet kan framstå 
tydligare för företag och organisationer när de deltar i ett interorganisatoriskt nätverk 
och med detta också betydelsen av dialog och interaktion med andra aktörer. Genom 
att det tycks vara just deltagarnas olika förutsättningar som leder till nytänkande och 
nyskapande i nätverket är en slutsats att SMF-sektorns heterogenitet inte bör utgöra 
ett hinder för engagemanget hos sådana företag i denna typ av lokalt 
hållbarhetsarbete.  
 
För att göra en vidare reflektion; denna egenskap hos det interorganisatoriska 
nätverket skulle dessutom kunna betraktas som en styrka inför framtiden, kopplat till 
ett resonemang fört av Roome (2001). Han betonar här hur samhället generellt sett går 
mot en ökad fragmentisering och diversifiering, och att det därför blir allt viktigare att 
samhällets aktörer bildar nätverk där en bredare förståelse för varandras synsätt och 
perspektiv kan skapas i lärandeprocessen.  

6.3 Kritiska punkter för interorganisatoriskt lärande och för nätverkets 
praktiska betydelse 
Forskning tillsammans med intervjuerna belyser vikten av att nätverksdeltagarnas 
olikhet och varierande inställning balanseras av en gemensam grund för 
erfarenhetsutbyte och dialog för en bredare förståelse i hållbarhetsfrågor hos 
deltagarna. Forskning pekar vidare på att en tvåvägskommunikation mellan sändare 
och mottagare under nätverkets föreläsningar också kan vara en kritisk punkt för att 
ny kunskap ska kunna skapas, vilket även antyds i en av intervjuerna. Lärande i ett 
interorganisatoriskt nätverk verkar, utifrån intervjuer och forskning, kunna stimuleras 
både av fikastunder där deltagarna kan diskutera lättsamt med varandra och av 
studiebesök som gemensamma praktiska upplevelser. Forskning belyser vikten av att 
den kunskap som aktörerna kan få i ett interorganisatoriskt nätverk tydligt kan 
kopplas till deras egen verksamhet, eftersom det kan göra att de lättare tar till sig 
kunskapen i fråga. I ett par av intervjuerna antyds att aktörer genom detta även kan 
uppleva sin delaktighet som mer meningsfull, i alla fall om det ingår i deras motiv att 
öka sin konkreta miljökunskap.  
 
Forskning tillsammans med intervjuerna indikerar att för att de intervjuade i denna 
studie riktigt ska kunna förankra den miljökompetens de har med sig från nätverket på 
sin arbetsplats kan det behövas en tydligare kommunikation kring detta mellan dem 
och resten av deras respektive företag eller organisation. Mot bakgrund av detta kan 
intervjuerna vidare anses indikera behovet av att det i ett interorganisatoriskt 
miljönätverk förs en dialog kring vad det som behandlas i nätverket kan leda till i 
form av praktiska resultat och hur detta kan genomföras. 
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6.4 Miljöskyddsmyndigheten som samordnare 
Studien pekar på hur den nya roll vid sidan av tillsynsrollen som 
miljöskyddsmyndigheten får genom att samordna ett lokalt nätverk som Alingsås 
miljönätverk kan göra att deltagande företag och organisationer upplever att 
myndighetens anonymitet minskar. Till skillnad från företag i en studie av partnerskap 
för hållbarhetsfrågor framhåller flertalet intervjuade i Alingsås miljönätverk att de 
genom miljönätverket får en god relation med miljöskyddsmyndigheten och att detta 
är något de upplever som mycket positivt. Denna inställning verkar framför allt kunna 
härledas till en mycket positiv attityd till miljöchefen i Alingsås, Bo Norling, som 
sköter samordningen av nätverket tillsammans med Alingsås Futurum. För resultatet 
av nätverksarbete i hållbarhetsfrågor på lokal nivå tycks det således kunna ha stor 
betydelse vem som engagerar aktörer i ett nätverk för lokalt hållbarhetsarbete och hur 
denna person gör detta. Forskning antyder även hur en slags makt - beroende relation 
mellan företag och myndighet i vissa samarbetsfrågor på exempelvis miljöområdet 
kan ligga till grund för att myndigheten oftast är initiativtagare till samarbete och 
partnerskap på området. Sammantaget indikerar intervjuerna att 
miljöskyddsmyndigheten kan ha en viktig men krävande ny roll att spela när det 
gäller att engagera och samordna företag och organisationer i interorganisatoriskt 
hållbarhetsarbete på lokal nivå.  

6.5 Den fördjupande projektsatsningen och framtiden 
De intervjuades förväntningar på nätverkets fördjupande projektsatsning verkar i 
minst lika hög grad cirkulera kring målet att stärka och utveckla nätverket som kring 
den fördjupade miljökunskap (uppbyggd på konkreta mål utifrån en inriktning på 
områdena energieffektivisering, miljöanpassning av produkter och produktion och hur 
lokala miljömål kan bidra till långsiktigt hållbara företag) som projektsatsningen kan 
ge. En anledning till detta skulle kunna vara att en stor del av de intervjuade alltmer 
tycks se det betydelsefulla i vad interaktionen med övriga deltagare kan ge dem och 
blir angelägna om att bidra till att intresset för att delta skapas hos fler aktörer.  
Detta indikerar hur ett interorganisatoriskt nätverksarbete för hållbarhetsfrågor med 
förutsättningar som liknar de som finns i Alingsås miljönätverk i sig själv kan skapa 
ringar på vattnet.  
 
Slutsatsen att det interorganisatoriska nätverkets sätt att fungera kan göra det svårt för 
deltagande aktörer att förutsäga konkreta mål och exempelvis mer direkta ekonomiska 
fördelar av sitt deltagande har tidigare dragits i denna studie. En vidare reflektion 
kring resonemanget ovan i detta avsnitt är att det belyser hur ett interorganisatoriskt 
hållbarhetsarbete som Alingsås miljönätverk om än långsiktigt och kanske mer 
smygande ändå kan mynna ut i något konkret. 
 
Ytterligare en reflektion som här kan göras är att ingen tydlig skillnad kan märkas när 
det gäller de två större företagens och de två kommunala företagens förhoppningar om 
nätverkets fortlevnad i jämförelse med SMF. Att Alingsås miljönätverk i sin helhet 
har en särskild inriktning på att öka engagemang och kunskap hos SMF i miljö- och 
hållbarhetsfrågor tycks på så vis inte medföra att nätverkets betydelse är mindre för de 
två större företagen och de två kommunala företagen än för SMF. Inte heller kan 
något samband uttydas mellan vilka aspekter av lärande och kompetens som betonas i 
de intervjuades motiv till att delta och hur stor betydelse man tillskriver nätverket. En 
tanke kan vara att genom att samtliga aktörer i ett interorganisatoriskt nätverk kan 
vara väldigt olika sinsemellan (även inom exempelvis SMF-kategorin) kan detta 
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också skapa en tillåtande stämning för att utifrån sina egna förutsättningar kunna få ut 
mesta möjliga av nätverksmötena. 

6.6 Innebörden av ett hållbart företag 
Vissa av intervjuerna indikerar det som tidigare har framhållits i forskning rörande att 
företag - och särskilt SMF - kan behöva bredda sitt perspektiv i sin syn på hållbara 
företag och överhuvudtaget begreppet hållbar utveckling. Vidare verkar det inte råda 
någon enhetlig syn bland de intervjuade på vad som är innebörden av ett hållbart 
företag. Forskning antyder att för att Alingsås miljönätverk, som ett 
interorganisatoriskt hållbarhetsarbete, ska kunna nå framgång i ett arbete för hållbar 
utveckling kan det bland dess deltagare behövas ökad dialog för en gemensam vision 
kring hur ett hållbart företag kan skapas. 
.  

6.7 Avslutande kommentarer 
I denna studie har organisationers motiv, förväntningar och erfarenheter av att delta i 
interorganisatoriskt nätverksarbete för hållbar utveckling på lokal nivå undersökts. 
Utifrån Alingsås miljönätverks specifika förutsättningar har ett antal generella 
slutsatser kunnat dras, vilka bidrar till en ökad förståelse kring möjliga förutsättningar 
för ett givande nätverksarbete av denna typ mellan företag och organisationer. Detta 
har stor relevans för det som var studiens avstamp, nämligen behovet av ökat 
samarbete mellan olika aktörer i hållbarhetsfrågor tillsammans med vikten av ett 
större engagemang från företag i lokala hållbarhetsfrågor. Det är dock betydande för 
ämnet i fråga att olika typer av interorganisatoriska nätverk i hållbarhetsfrågor med 
olika sammansättningar, ledarskap och teman studeras, vilket även bland annat 
Roome (2001) understryker. Vidare är en i sammanhanget mycket betydelsefull 
aspekt som inte har berörts i denna studie hur företag och organisationer från början 
förmås att delta i interorganisatoriska nätverk för lokalt hållbarhetsarbete. Detta kan 
betraktas som en viktig inriktning på fortsatta studier inom området.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor 
 
 
Deltagande företag och organisationer 
 

1. Kan du ge en allmän beskrivning av ditt företag?  
 

2. Vilken är din roll i företaget? 
 

3. Hur länge har ditt företag arbetat med miljö? (Vilka är skälen till detta?)  
 

4. Hur länge har ditt företag varit medlem i Alingsås miljönätverk?  
 

5. Vad fick ditt företag att bli medlem? (På vilket sätt är detta en del av det 
samlade miljöarbetet?)  

 
6. Vad har detta inneburit för ditt företag? (Exempelvis för miljöarbetet? 

Ekonomin? Relationerna med andra företag/med kommunen/inom företaget? 
Förändrad syn?) 

 
7. Vad fick ditt företag att delta i miljönätverkets extra projektsatsning som 

startade i september i år? (På vilket sätt är detta en del av det samlade 
miljöarbetet?)  

 
8. Vad förväntar sig ditt företag av detta projekt?  

 
9. Vad är som du ser det målet med projektsatsningen? Vad ska det resultera i 

mer konkret?  
 

10. Hur förhåller sig ditt företag till de mål som är uppsatta för projektsatsningen? 
(Egenkontroll, miljödiplomering, miljöprogram, synpunkter på lokala 
miljömål, energibesiktning – energieffektivisering) 

 
11. Hur tror du att din kompetens på miljöområdet kommer att förändras genom 

projektet? 
 

12. Hur kommer du föra vidare det du får ut av projektet till ditt företag?  
 

13. Tror du att ditt företag kommer att vara mottagligt för den kunskap du får 
genom projektet?  

 
14. Hur ser du på det samarbete med kommunen och andra aktörer som 

projektsatsningen innebär för ditt företag? (Aktiviteter, mötesplatser, övrigt 
samarbete o.s.v.) 

 
15. Vilken roll anser du att ditt företag har i projektet? 

 
16. Vilken roll anser du att kommunen har i projektet? Hur ser du på denna roll i 

relation till rollen hos övriga aktörer?  
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17. Vilken betydelse har det för samarbetet med kommunen i projektet att 
kommunen även är tillsynsmyndighet? Är det möjligt för kommunen att 
förena tillsynsrollen med en mer pådrivande, progressiv, strategisk roll? 
(Pekpinne – Morot?) 

 
18. Vilken betydelse tror du projektgruppens sammansättning kommer att ha för 

hur projektet fungerar och för dess resultat? 
 

19. Hur ser du sammantaget på att arbeta med miljöfrågor i nätverk? Fördelar, 
nackdelar? Möjliga alternativ?  

 
20. Ett långsiktigt syfte med projektet är att bidra till att utveckla hållbara företag. 

Hur ser du på detta i förhållande till ditt företag? Vad är ett hållbart företag för 
dig? Kan det uppnås och i såfall hur? (Menar man med hållbart ekologiskt 
hållbart eller även social och ekonomisk hållbarhet?)  

 
 Bo Norling 
 

1. Vilken roll anser du att du har i nätverket? 
 

2. Hur ser du på innebörden av den ökade och på samma gång nya sorts kontakt 
du som miljöskyddsmyndighet i och med din roll i nätverket får med dess 
deltagande företag och organisationer?  

 




