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Sammanfattning 
 
Redan i början av 1970-talet publicerades den första artikeln som menade att miljön skulle bli 
ett ”vinnande koncept” för företag inom en snar framtid. Idag kan vi se att miljödebatten 
sätter djupa spår i vårt konsumtionsmönster. När företagare väljer att inrikta sig på miljön 
kliver entreprenören in i bilden och identifierar och upptäcker möjligheter på marknaden. 
Fram till nyligen har forskningen inom miljöområdet bara fokuserat på hur man ska uppnå en 
hållbar utveckling, och det är först på senare år som forskare har börjat utforska entreprenörer 
inom området. Hittills har forskningen även fokuserat på etablerade entreprenörer och inte på 
dem som befinner sig vid initieringen och utvecklandet av sitt företag, så kallade 
entreprenörer i vardande. Om större fokus läggs på varför de väljer miljöinriktat företagande 
kan man också försöka förstå hur man ska gå tillväga för att stimulera och uppmuntra denna 
typ av företagande.  
 
Utifrån denna bakgrund har vi utgått från följande problemformulering: ”Varför väljer 
entreprenörer i vardande att inrikta sig på miljömedvetet företagande?” 
 
Studien formades utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt med en växelverkan mellan 
deduktiv och induktiv ansats. Undersökningens empiriska material bygger på sex intervjuer 
med entreprenörer som är i startfasen eller utvecklingsfasen av miljöinriktade konsultföretag. 
Vår förhoppning med uppsatsen är att öka förståelsen för problemet. Den teoretiska 
referensramen syftar till att ge läsaren en bra grund att stå på inom entreprenörskap samt visa 
olika motiv och drivkrafter för entreprenörer med miljöinriktning, så kallade ekoprenörer. 
Analysen syftar till att diskutera och reflektera över den empiriska studien för att upptäcka 
nya kunskaper och utveckla befintlig teori. Studien visar att respondenternas åsikter om miljö 
och hållbar utveckling är en bidragande orsak till att entreprenörer i vardande väljer ett 
miljömedvetet företagande. Detta avspeglar sig också i deras ekonomiska intressen som 
befinner sig på den nivån att de endast vill gå runt med företaget. Respondenterna visade sig 
ha varit verksamma inom en likartad verksamhet inom miljö och hållbar utveckling innan 
initieringen av företaget. Detta bidrog till en hög kompetens och stort nätverk inom området 
vilket bidragit till kunskap om kunder och efterfrågan. Studien observerar att regleringar, 
lagar och förordningar styr verksamheten på ett indirekt sätt då deras kunder är de som måste 
uppnå regleringar och policyer.  
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1 Introduktion 
Varför är området intressant att undersöka? Detta kommer för läsaren att fungera som en 
språngbräda som vi står på och tar sats för att kasta oss in i ämnet. Under introduktionen vill 
vi ge en bakgrundsbild till problemet, vad som gör det till ett problem samt vad som saknas.   

1.1 Bakgrund 
Miljön har varit ett aktuellt ämne under senare hälften av 1900-talet. Under denna period kom 
rapporter som anklagade den rådande ekonomiska utvecklingen för att bidra till en osund 
miljö. Rapporterna menade att den ökade befolkningsmängden och den ekonomiska tillväxten 
tärde på jorden och dess resurser. Redan i 1920-talets Wien och Berlin väcktes en påtaglig 
miljömedvetenhet bland den unga generationen.1 Entreprenörer upptäckte under denna tid 
förändringar i konsumtionsmönster i vilka man såg möjligheter för nya produkter och tjänster 
vilket gjorde att företag med miljöinriktade affärsidéer uppstod. Dessa entreprenörer var 
föregångare och såg möjligheter i att bedriva vad som numera kallas miljöinriktade företag.2  
 
Vidare kom miljövänliga produkter på 1970-talet att få en större framgång än tidigare. Större 
medvetenhet om kroppsligt och själsligt välbefinnande infann sig där motion och miljövänliga 
produkter ansågs värdefullt. Ur detta växte miljöinriktade småföretag fram, drivna av 
entreprenörer med fokus på lättproducerade varor såsom mat, kläder och kosmetika. Vissa 
expanderade till multinationella företag, exempelvis glassföretaget Ben and Jerrys och 
kosmetikföretaget The Body-shop. Sedan 70-talet har dessa entreprenörer ansetts vara 
pionjärer för ett miljöinriktat företagande.3 Dessa pionjärer gav inspiration och vägledning åt 
andra entreprenörer. Genom att ha en mer miljövänlig inriktning på produktionen insåg 
många entreprenörer att man kunde profilera sig, vinna marknadsandelar och vara effektivare 
genom att välja teknologi som var skonsam mot miljön.4  
 
Under 80-talet kom dock miljöhänsynen i skymundan för att inte hindra den ekonomiska 
tillväxten. I slutet på 80-talet kom dock flera larmrapporter som pekade på ökade 
luftföroreningar, växthuseffekten och en ökad skövling av regnskogen vilket åter förde upp 
miljöaspekten på den globala agendan.5 I slutet av 80-talet kom även den så kallade 
Bruntlandrapporten på initiativ av Norges dåvarande statsminister. Rapporten diskuterade hur 
en hållbar utveckling skulle uppnås. Rapporten behandlade hållbar utveckling utifrån tre 
grundstenar: en ekonomisk, en social och en miljömässig. Dessa tre grundstenar som 
diskuterades i rapporten var huvudtemat för att uppnå en hållbar utveckling i samhället.6   
 
Uppmärksamheten kring Bruntlandrapporten bidrog till att intresset för miljöfrågor ökade. 
Miljövänliga produkter och tjänster började efterfrågas av konsumenter vilket gjorde att 
många företag ansåg att de var tvungna att möta efterfrågan. Allmänhetens ökade intresse för 
miljön bidrog även till att många politiska partier och organisationer med miljöfokus fick ökat 

                                                
1 Petersen. H. (2002)The competitive strategies of ecopreneurs; Striving for leadership by promoting 
sustainability, Greener Management International, Issue 38, s. 175 
2 ibid s 175 
3 Mirvis, P.H. (1994) Environmentalism in Progressive Businesses, Journal of Organizational Change 
Management, Volume 7, Number 4, s.84 
4 Schaper, M. (2002) Understanding the green entrepreneur, Greener Management International, Issue 38, s. 6 
5 Peattie, K, (1995) Environmental marketing management: Meeting the green challenge, Pitman Publishing, 
London, s. 4-6 
6 Report of the world commission on environmental and development: our common future 
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inflytande i samhället. Massmedierna började i sin tur rapportera om miljöproblemen och 
uppmärksamheten kring den globala miljön fick ett uppsving.7  
 
USA:s förre vice president Al Gore kom 1992 med boken Jorden i en vågskål (Earth in 
balance). Budskapet i boken var att varna allmänheten för den globala miljöförstörelsen vilket 
snart skulle komma att medföra stora konsekvenser och leda till världens undergång. Gore 
menade att den industrialiserade civilisationen kolliderar med jordens ekosystem. Al Gore har 
haft en väldig genomslagskraft både socialt och politiskt.8 Sedan bokens utgivning har han 
ägnat sig åt miljöfrågor och anses vara en av de personer i världen som gjort mest för att 
sprida kunskap och bedriva diskussioner inom miljöområdet. 2008 tilldelades därför Al Gore, 
tillsammans med FN:s klimatpanel, Nobels fredspris.9  
 
”I dagsläget sätter miljödebatten prägel på vårt konsumtionsmönster och det är något både 
entreprenörer och större affärskedjor har tagit fasta på”, skriver nättidningen E24. 
”Marknaden för miljöinriktade produkten har nästintill exploderat de senaste åren.”10 Företag 
och entreprenörer följer miljödebatten och fokuserar på en miljöinriktning av företaget. När 
företag startas eller går över till inriktning på miljövänliga produkter och tjänster kommer 
entreprenören in i bilden. Entreprenören upptäcker och identifierar möjligheter på marknaden: 
utveckling av nya produkter, effektivisering av produktion och så vidare.11 
 
Den moderna miljösynen är enligt Beveridge och Guy att ekonomin och miljön är förenade 
med varandra. De menar att det inte är möjligt att vara ekonomiskt driven utan att tänka på 
miljön och vice versa. Vidare menar de att det rådande ekonomiska systemet utvecklar en 
hållbar lösning på miljöproblem eftersom det driver på miljövänliga innovationer. Med den 
utgångspunken kan man se marknaden som en drivande kraft för en miljövänligare industri 
genom en ökad efterfrågan på dessa produkter.12  
 
Med den här utgångspunkten kan företag efterhand bli mer miljöinriktade som ett strategiskt 
val i företagets affärsutveckling. Vissa entreprenörer etablerar dock företag med affärsideér 
som präglas av miljöinriktningen. Gartner menar att man kan se etableringen av en 
organisation som en organisationstillblivelseprocess (organizational emergence). Processen 
behandlar hur en organisation uppstår från initiering till lansering. Med detta vill Gartner ge 
en bild av hur en individ skapar en organisation.13 Vidare diskuteras detta som entreprenörer i 
vardande (nascent entrepreneur). Dessa individer befinner sig i planeringsstadiet eller 
startfasen av ett företag.14   

1.2 Problemdiskussion 
Hållbar utveckling har varit ett begrepp sedan Bruntlandrapporten och är idag ett välkänt 
forskningsområde. Forskningen har hittills fokuserat på olika typer av miljöfrågor för att nå 
                                                
7 Ottman, J.A, (1998) Green Marketing: Opportunity for innovation, Andra upplagan, NTC Business Books, 
Linconwood, s.  
8 Lomborg Björn (1998) Världens verkliga tillstånd., första upplagan SNS förlag, s. 245 
9 Nobelprice.org (2008-10-03) 
10 http://www.e24.se/branscher/konsumentvaror/artikel_36339.e24 (2007-03-25) 
11 Schaper, M. (2002) s. 6 
12 Beveridge, R, Guy, S, (2005)The rise of eco-preneur and the messy world of environmental innovation, s. 
Local Environment, vol. 10, Issue. 6, s. 666-667 
13 William B.G, Candida G.B, (2004) Entrepreneurship as Organizing - Emergence, Newness, and 
Transformation, Academy of Management Entrepreneurship Division Doctoral Consortium.  s. 2-3 
14 Wagner, J. (2004) Nascent Entrepreneurs, Institute of the Study of Labor IZA Discussion paper No 1293, 
September, s. 1.ff   
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en hållbar utveckling i samhället. Det var först i början på 90-talet som entreprenörskap 
började kopplas ihop med miljöfrågor, forskare började utveckla begrepp som environmental 
entrepreneur och green entrepreneur. Dessa studier har lett fram till begreppet ekoprenör 
(översättning av ordet ecopreneur), vilket kortfattat kan förklaras som en entreprenör med 
miljöinriktning. Då ämnet är relativt nytt finns det begränsad forskning inom ekoprenörskap, 
och övervägande delen av dessa studier är av teoretisk art. Den begränsade forskningen inom 
området ger oss endast en ytlig överblick över fenomenet ekoprenörskap.  
 
Inom ekoprenörskapsforskningen har vi identifierat ett kunskapsbehov om entreprenörer i 
vardande. Shaper menar att entreprenörskapsforskningen tenderar till att enbart identifiera 
framgångsrika entreprenörer. Forskare bortser från entreprenörer i vardande eftersom det ofta 
kan vara svårt att identifiera och utvärdera entreprenörer i utvecklingsstadiet av företagandet. 
Vidare menar han att det är i planerings- och startfasen som motivation och drivkraft är som 
mest märkbara.15 Vardandet beskrivs som den fas då influenser och faktorer påverkar hur 
företagandet formas samt identifieringen av möjligheter på marknader.16 I vardande ges 
således en bild av hur möjligheter och tillgångar identifieras på marknaden för att fungera 
som motiv och drivkrafter. I och med att forskare ofta förbiser entreprenörer i vardande kan 
resultat bli missvisande då inte alla aspekter är inkluderande i kunskapen om 
entreprenörskap17. Vi kopplar samman dessa två relativt okända områden, det vill säga 
ekoprenörskap och entreprenörer i vardande.  
 
Redan etablerade företag väljer ofta att övergå till en miljöinriktad produktion för att bevara 
sin konkurrenskraft och personal. Konkurrenskraften försämras om inte efterfrågan 
tillgodoses vilket gör att de inte kan behålla sina anställda.18 Det är dock vanligt att kunskap 
och ekonomiska resurser sätter gränser för vad företag är kapabla att genomföra själva inom 
miljöområdet19. Detta har bidragit till att miljökonsulter ofta anlitas av företag som strävar 
efter att nå hållbar utveckling inom produktionen. Miljökonsulter kan ses som en driven grupp 
ekoprenörer som genom sin expertis systematiskt bedriver företagsplanering, implementering 
och kontrollaktiviteter av organisationer. Deras avsikt är att förbättra ett företags 
miljömedvetenhet och att långsiktigt arbeta med hållbarhetsutveckling.20 Vi finner det därmed 
intressant att utforska miljökonsulter som befinner sig i vardande och som säljer tjänster till 
företag och konsumenter i syfte att de ska bli mer miljöinriktade. Genom att studera 
miljökonsulter hoppas vi ytterligare öka förståelsen för ämnet. Dessutom vill vi skapa en 
förståelse för fenomenet för att inspirera och stimulera entreprenörer och samhället i stort till 
ett miljöinriktat entreprenörskap. På grund av det stora kunskapsglapp som finns, både 
nationellt och internationellt, fann vi det intressant att utgå från följande 
problemfrågeställning: 
 
 

1.3 Problemställning 
Varför väljer entreprenörer i vardande att inrikta sig på miljömedvetet företagande? 

                                                
15 Schaper, M. (2002), s. 11 
16 Gartner, W. B., Brush, C, B. (1999) s. 2-3 
17 Schaper, M. (2002), s. 11 
18 Riksdagen (1997), På väg mot ett ekologiskt hållbart samhälle, Regeringens skrivelse 1996/97:50 
19 Ammenberg, Jonas, 2004, ”Miljömanagement”, Studentlitteratur, Lund s 236 
20 Linnanen, L, (2002) An insider’s experiences with environmental entrepreneurship, Greener Management 
International, Issue 38 s.73 
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1.4 Syften 
Huvudsyftet med uppsatsen är att skapa förståelse för motiv och drivkrafter som ligger till 
grund för miljöinriktat företagande. För att uppnå vårt huvudsyfte har vi formulerat följande 
delsyften:  

 att diskutera begreppet ekoprenörskap mot bakgrund av entreprenörskapsbegreppet 
 att genom en empirisk studie av miljökonsulter få en förståelse för motiv och 

drivkrafter bakom deras företagande 
 att förstå möjliga barriärer för entreprenörer i startfasen med miljöinriktade 

konsultföretag. 
 

1.5 Begreppsförklaring 
Hållbar utveckling: Att möta dagens krav utan att kompromissa med kommande generationers 
förmåga att tillgodose sina egna behov21. 
 
Miljömedveten: I uppsatsen syftar miljömedveten på individer som vet vilka handlingar som 
inte utgör en belastning på miljön samt i största mån väljer att utföra handlingar som belastar 
miljön så lite som möjligt.  
 
Miljövänlig: Produkter och tjänster som produceras utifrån ett hållbart utvecklingsperspektiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
21World Commission on environment and development, (1987) Commission on Environment and Development, 
Our Common Future, Oxford University Press, Oxford, UK. 
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1.6 Disposition av uppsatsens fortsatta gång 

Teoretisk metod 
 

Entreprenörskaps 
teorier 

 

Empiri 
 

Praktisk metod 
 

Sanningskriterier 

Förutsättningar, kunskapssyn och 
angreppssätt presenteras och visas hur de 
påverkat studien.  

Kapitlet beskriver motiv och drivkrafter för 
entreprenörer med miljöinriktat 
företagande. 

Kapitlet vill förmedla en bild till läsaren 
hur studiens insamling av det empiriska 
materialet har sett ut.  

Vårt empiriska material presenteras via en 
sammanställning av vad som framkommit i 
intervjuerna. 

Insamlat empiriskt material reflekteras och 
diskuteras gentemot tidigare behandlad 
teori samt utifrån egna reflektioner. 
 

Ekoprenörskap 
 

Tillbakablick 
och slutsats 

 

Hur trovärdigt är resultatet i studien? Det 
förmedlas bland annat genom att diskutera 
hur tillförlitlig och giltig studien varit.  

I det här kapitlet vill vi visa hur 
entreprenörskap kan ses som en process.  

Analys 
 

Presentation av vad vi funnit i studien, 
dessutom behandlas även förslag på vidare 
forskning. 
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2 Teoretisk metod 
Syftet med detta kapitel är att beskriva vilka grunder vi författare har haft när vi gjort denna 
studie. Detta gör vi framförallt genom att förklara våra förutsättningar, vår kunskapssyn och 
vårt angreppssätt.  

2.1 Ämnesval 
Ur ett ämnesvalt perspektiv är förutom entreprenörskap även miljöaspekten intressant. I 
dagens samhälle ligger mycket fokus på hur vi tillsammans ska kunna förbättra miljön. Var 
dag hör vi från medierna att miljön försämras och att vi måste kompromissa mellan vår 
levnadsstandard och en sundare miljö. Vem i dagens Sverige har inte insett att miljön har 
blivit ett problem? Detta är även något vi tagit fasta på och vill uppmärksamma i uppsatsen 
vilket gör studien högst aktuell. Många menar att företagen ska gå i bräschen för miljön. I 
detta sammanhang tänker nog många på de större företagen men vi anser att det även gäller 
små och ensamföretagarna. Vi har länge observerat små drivna entreprenörer som startar olika 
typer av miljöinriktat företagande och funderat på varför de väljer att arbeta med miljön. Vad 
är det egentligen som motiverar och driver entreprenörerna? Intresse för området 
entreprenörskap och miljö låg till grund för val av ämne och att vi med vår uppsats även 
kunnat bidra till ett forskningsprojekt inom hållbar utveckling vid Handelshögskolan i Umeå.  

2.2 Förförståelse 
”Man är inte född med ett förhållningssätt till världen”22. Citatet syftar på att föreställningar 
och erfarenheter som forskaren har kan påverka studien och dess resultat. De erfarenheter och 
föreställningar vi bär med oss i studien grundar sig bland annat på vår utbildning och 
arbetserfarenhet. Då är det relevant att förmedla den kunskap och de erfarenheter vi går in 
med i uppsatsen och hur det kan påverka studien. Vi bär med oss två grundläggande 
föreställningar, teoretisk och praktisk förförståelse, om hur omgivningen ser ut och dess roll i 
samhället, vilket kan speglas i uppsatsen.23  

2.2.1 Teoretisk förförståelse  
Utveckling av teoretisk förförståelse utgör en viktig del av kunskapsprocessen, den utformar 
till viss del forskningsstrategin. Vår teoretiska förförståelse kan ha inverkat då den påverkat 
vilka glasögon vi valt att se på vårt empiriska material med. Det är även möjligt att vi i vårt 
undermedvetna valt att handskas mer eller mindre med teorier vi sedan tidigare haft kunskap 
om.24 Vi har båda studerat företagsekonomi vid Umeå universitet. Dock har vi olika inriktning 
på våra program, marknadsföring respektive entreprenörskap. Det är svårt att avgöra vilken 
roll våra olika inriktningar haft på studien, vi har till exempel inte uppmärksammat några 
uppenbara skillnader i våra tankesätt. Vi kan dock inte utesluta att vår teoretiska förförståelse 
påverkat studien. Detta kan bero på att vi möjligen lagt olika mycket vikt på insamlat material 
samt att vår tidigare vetskap om existerande teorier kan ha inverkat på materialinsamlingen. 
Våra förhoppningar är dock att vår teoretiska förförståelse ska ha tillfört en bredare inblick i 
problemet då vi bidrar med olika spetskunskap och aspekter till problemet. 

                                                
22 Johanson Lindfors, M-J, (1993) Att utveckla kunskap Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, Studentlitteratur, Lund, s.25 
23 Arbnor, I, Bjerke, B, (1994) Företagsekonomisk metodlära, Studentlitteratur, Lund s.25 
24 Johanson Lindfors, M-J, (1993), s.75 
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2.2.2 Praktisk förförståelse 
Förutom teoretisk förförståelse kan även kunskaper vi fått genom personliga erfarenheter 
påverka studien25. Exakt hur våra tidigare arbetserfarenheter har påverkat studien är oklart, 
men viktigt är ändå att reflektera över vilken möjlig inverkan de kan ha haft. Ingen av oss har 
tidigare jobbat med eller i något miljöprojekt eller miljöföretag. Detta kan ha en negativ 
inverkan på uppsatsen då praktisk erfarenhet inom området hade kunnat ge oss en bredare 
inblick i problemet och att vi möjligen hade sett problemet från en annan synvinkel. Vår 
avsaknad av erfarenhet inom miljöprojekt och miljöföretag kan dock ha en positiv inverkan i 
den mening att vi går in i studien med ett öppet synsätt vilket varit svårare med tidigare 
praktisk erfarenhet.  
 
Ingen av oss har startat eget företag vilket både kan upplevas som negativt och positivt. Detta 
kan vara en fördel då vi kan inta en opartisk ställning till vårt insamlade material, men utgör 
samtidigt en nackdel då vi i praktiken inte upplevt starten av ett företag. Detta medför att det 
kanske är svårare för oss att identifiera motiv och drivkrafter för entreprenörer i stort. Hade vi 
haft praktiskt erfarenhet av att starta företag är det möjligt att vi valt att se på problemet med 
andra ögon.  
 
Våra tidigare arbetserfarenheter är främst inom servicesektorn respektive detaljhandeln. En av 
oss har även en viss erfarenhet från konsultverksamhet i form av ett halvårs praktik vid 
svenska exportrådet i Riga. Erfarenhet från konsultverksamheten skulle kunna påverka synen 
på konsulttjänster, i den mån att det finns en möjlighet att vi snarare väljer att se på tjänsterna 
som konsult än ur ett kundperspektiv. Att vi tillför två olika syner på konsulttjänster bedömer 
vi som berikande för uppsatsen då konsulter ses utifrån två olika perspektiv. 

2.3 Kunskapssyn 
Med det här avsnittet vill vi spegla vilken syn på världen vi har. Det vill säga, vilken 
verklighetsuppfattning vi har och därmed vår syn på världen och kunskap. Då vi anser att 
problemet i uppsatsen inte skapas på ett rationellt sätt, utan snarare är en process som formas 
och skapas över tiden, vill vi försöka förstå vad som påverkar detta. Vi går alltså in i studien 
med målsättningen att skapa förståelse för problemet, vilket vi gör genom att försöka tolka 
beteenden och handlingar inom ämnesområdet. Detta lutar åt den hermeneutiska 
kunskapssynen då hermeneutiken menar att forskare som söker förståelse försöker finna 
mening och betydelse för sitt problem. Ofta bygger denna typ av forskning på empiriska 
iakttagelser eller observationer för att gå forskningsobjektet på djupet och därmed uppnå en 
djupare förståelse. Vid ett syfte eller problem i vilket forskaren har för avsikt att generalisera 
och finna kausalitetssamband bygger studien vanligen på ett större antal empiriska 
iakttagelser eller observationer.26 Som tidigare nämnts vill vi skapa förståelse vilket gjorde att 
vi ansåg att en kvalitativ studie var bäst lämpat för uppsatsen. Hermeneutiker menar att 
helhetsperspektivet i studier är centralt. Detta innebär att varje del av forskningsobjektet som 
studeras endast kan förstås i en helhet, en så kallad holistisk syn. För att komma åt vårt 
problem vill vi därför försöka förstå varje del i sitt sammanhang. Varje del av en helhet har 
särskilda drag, men för att undersöka vårt bestämda problem är det av intresse att förstå hur 
varje del formas, skapas och anpassas till sitt sammanhang.27  
 

                                                
25 Johanson Lindfors, M-J, (1993), s.76 
26 Ibid s.46 
27 Eneroth, B, (1994),”Hur mäter man vackert”? Grundbok i kvalitativ metod, Natur och kultur, Göteborg, s. 77 
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Ytterligare argumentation för vår hermeneutiska hållning fås genom Patel et al. som menar att 
den förförståelse och de tankar, känslor och intryck forskaren bär med sig in i studien är en 
tillgång och inte ett hinder när denne tolkar och förstår forskningsobjektet. Vidare är 
hermeneutikens syn på relationen mellan undersökaren och subjektet att undersökarens 
värderingar inte kan hållas skilda från subjektets. Hermeneutiken syftar till att förstå 
människors livsöden genom att tolka intentioner, hur de beter sig och avsikter som ger uttryck 
i handling och språk.28 Med detta vill vi ha sagt att våra värderingar och förförståelse för 
problemet kan komma att påverka hur vi tolkar och förstår forskningsobjekten. Detta ser vi 
dock inte som något negativt utan som ett verktyg för att tolka det empiriska materialet. Vi 
menar att studiens ingång, tillvägagångssätt, resultat med mera är subjektivt, det vill säga 
personliga tolkningar, vilket är viktigt att läsaren känner till. För att ytterligare förklara 
utgångspunkten för studien kommer vi redogöra för uppsatsperspektivet och hur detta 
kommer att forma uppsatsen.  

2.4 Perspektiv 
Perspektivet reflekterar hur författaren betraktar verkligheten. När man betraktar verkligheten 
kan man välja vissa aspekter som man anser relevanta och avspegla verkligheten. Genom att 
medvetet inta ett perspektiv analyseras problemet utifrån en viss synvinkel. Genom att till 
exempel analysera samma problem utifrån ett kundperspektiv eller ledningsperspektiv läggs 
större eller mindre vikt vid olika frågor.29  
 
I uppsatsen ser vi på problemet från entreprenörens perspektiv. Genom entreprenörens 
perspektiv vill vi få deras syn på problemet. Genom perspektivet hoppas vi kunna få en högre 
trovärdighet och förståelse för de motiv och drivkrafter som ligger till grund för miljöinriktat 
företagande.  

2.5 Angreppssätt 
Forskarens angreppssätt innebär hur han eller hon har för avsikt att tolka det empiriska 
materialet. I princip innebär induktion att forskaren går från empiri till teori för att generera ny 
kunskap. Enkelt uttryckt innebär deduktion det motsatta, att gå från teori till empiri med 
utgångspunkt att testa befintliga teorier.30 Vi har för avsikt i denna uppsats att använda oss av 
en växelverkan mellan angreppssätten. Det deduktiva i uppsatsen speglar sig i att vi kommer 
att beskriva det vi förväntar oss se längre fram i studien. Med detta menas att vi ämnar bygga 
upp en teori vilken är tänkt att beskriva problemet som vi har för avsikt att undersöka.  
 
Vidare karaktäriseras vårt deduktiva förhållningssätt av att studien startar med 
litteraturinsamling. Att använda vår teoretiska ram som startpunkt för studien anser vi är ett 
bra utgångsläge då vi kommer att utveckla och reflektera över en viss del av vår insamlade 
teori gentemot vår empiri. Dessutom anser vi att vår litteraturstudie gett oss ytterligare 
förståelse för problemet, vilket gjort det möjligt att utveckla lämpliga och relevanta 
frågeställningar till respondenterna. Detta eftersom vårt teoretiska ramverk ligger till grund 
för den avslutande modellen (figur 4) som i sin tur legat fungerat som underlag för 
framtagandet av intervjuguiden. Att bara hålla oss till det deduktiva synsättet anser vi dock 
skulle innebära stora begränsningar eftersom det endast gör det möjligt att förklara problemet 
utifrån existerande teorier. Vi bedömer att begränsningarna ligger i att det antagligen inte är 
                                                
28 Patel, R, Davidsson, B, (1994) Forskningsmetodikensgrunder, att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, studentlitteratur, Lund s. 26 
29 Lundahl, U, Skärvad, P-H, (1999)Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Studentlitteratur, 
Lund s. 62-63 
30 Johanson Lindfors, M-J, (1993) s. 54ff. 
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möjligt att nå någon större insikt och förståelse för problemet genom att endast använda redan 
känd kunskap.31  
 
Induktion är alltså deduktionens motpol, och innebär att man skapar nya teorier utifrån 
empiriska iakttagelser32. Oftast kopplas induktion samman med hermeneutiken. Detta 
eftersom några av de centrala delarna i hermeneutiken är förståelse och tolkningar där 
förståelsen handlar om att skapa kunskap för bland annat betydelser och sociala 
konstruktioner. Forskare vid induktiva studier kommer med andra ord att, genom sina egna 
idéer och föreställningar, färga de teorier som genereras. Våra tolkningar av empiriska 
material är något vi ser som ett verktyg för att hjälpa oss att generera ny kunskap genom att gå 
från empiri till teori.33 Det induktiva i uppsatsen framträder då vi inte utesluter att ny kunskap 
uppkommer genom bland annat tolkningar av insamlat material. Vi har nämligen som 
målsättning att genom vår ökade förståelse för problemet skapa ny kunskap och därmed 
utveckla befintliga teorier inom området.  
  
Som vi nämnt används en växelverkan mellan induktion och deduktion i studien, kallat den 
gyllene medelvägen34. Risken med den gyllene medelvägen är dock att det är svårt att bortse 
från befintliga teorier när ny kunskap ska genereras vilket medför att vi möjligen blir alltför 
”trångsynta”. Medvetna om detta har vi som målsättning att hålla våra sinnen öppna för nya 
kunskaper.  

2.6 Litteratursökning  
Litteratursökningen förknippas med det systematiska letandet och inhämtandet av material35. 
För att uppsatsen ska uppnå det vetenskapliga värde vi eftersträvar har vi i första hand sökt på 
vetenskapligt granskade artiklar, också kallade Peer Revieweds. Detta för att i viss mån kunna 
säkerställa artiklarnas vetenskapliga förankring. Vi har sökt på artiklar nära förknippat med 
vår problemformulering och våra syften. Sökmotorer via Umeå universitetetsbibliotek har 
varit: Emerald, Business Sources Premier, Libris, Album och även ESBRI (Entrepreneurship 
and Small Business Research Institute). De sökord vi har använt oss av har främst varit: 
”ecopreneurship”, ”ecopreneur”, ”green entrepreneurship”, ”green entrepreneur”, 
”environmental entrepreneur” och ”environmental entrepreneurship”. 
 
Förutom att söka via databaser har vi funnit relevanta artiklar genom att studera referenser 
som andra forskare använt sig av. Detta gjorde vi dels för att gå tillbaka till ursprungskällan 
för att finna material vi inte funnit via sökningar i databaserna. Det är väsentligt att gå tillbaka 
till ursprungskällan och inte förvränga och feltolka materialet genom att inta en annan 
författares perspektiv. Förvrängningar och feltolkningar kan uppkomma vid 
andrahandsreferering vilket beror på att för varje led en källa passerar finns risk för 
feltolkning av ursprungsförfattarens förhållningssätt vilket gör källan mindre trovärdig.36 I de 
fall då vi har funnit ny litteratur via artiklarnas referenser har vi varit medvetna om att vi kan 
ha påverkats av dennes författares tankegångar. 
 

                                                
31 Johanson Lindfors, M-J, (1993), s. 57 
32 Arbnor, I, Bjerke, B, (1994) s.107 
33 Patel, R, Davidsson, B, (1994) s. 20ff 
34 Johanson Lindfors, M-J, (1993) s. 57 
35 Ibid s. 87-88 
36 Alvesson, M, Sköljberg K, (1994) Tolkning och reflektioner – vetenskapsfilosofi och kvantitativ metod, 
Studentlitteratur, Lund s.125 -127 
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Vi har i relativt stor utsträckning använt oss av boken Making Ecopreneurs – Developing 
Sustainable Entrepreneurship som ingår i Corporate Social Responsibility series. Boken 
består av ett flertal artiklar som sammanställts från Greener Management International och 
behandlar ämnet ekoprenörskap. Att vi har använt boken beror på att artiklar samlade i boken 
ger grundläggande kunskaper inom ämnet.  
 

2.7 Kritik mot vår litteratur 
Litteraturinsamlingen och litteratursammanställningen är viktiga bidrag för att studien ska 
tillskrivas vetenskapligt värde. Litteraturinsamlingen bör ha skett på ett vetenskapligt sätt och 
olika litteraturstudier ställts emot varandra. Kritik av litteraturen brukar delas in i två faser: 
teorisökning och teorianvändning.37 Vid teorisökning har vi i stor utsträckning använt oss av 
peer reviewed-artiklar. Därigenom har vi kunnat säkerställa oss om den vetenskapliga 
förankringen. Vid litteratursammanställningen har vi även försökt jämföra olika teorier för att 
skapa djup och bredd i litteraturen. 
 
Teorianvändning berör forskarens sätt att använda och kritiskt granska inhämtat material38. 
För att undvika förvrängning av information görs en bedömning av källan utifrån olika 
kriterier: äkthets-, tendens-, samtids- och beroendekriteriet39. De källor vi använt oss av har 
varit relativt nya. Ämnet ekoprenörskap är nytt vilket gör att vi bedömer källornas aktualitet 
som viktig. En gammal källa behöver dock inte betyda att den är inaktuell. Vi har använt äldre 
artiklar i uppsatsen då vi bedömt att de har ett aktualitetsvärde, vi har dock försökt finna nyare 
material som komplement till dessa40. 
 
Nyare artiklar refererar ofta till äldre artiklar vilket gjort att vi gått tillbaka till 
ursprungskällorna i största mån. Detta eftersom vi inte vet om eventuella 
andrahandsreferering skulle bidra till medvetet eller omedvetet vinkling av informationen från 
andrahandskällan. En källhänvisning i teorikapitlet går till Landstöm vilket är en 
andrahandsreferering. Men genom att i största mån undvika andrahandsrefereringar hoppas vi 
även kunna tillskriva källorna högre trovärdighet41 . Genom att gå tillbaka till ursprungskällan 
har vi även haft större möjlighet att kritiskt granska äktheten i källan istället för att förlita oss 
på någon annans uppfattning.42  
 
Att förhålla oss källkritiska till insamlad litteratur under studiens gång är något vi hållit som 
praxis. Även om vi anser att vi gjort vårt yttersta för att uppfylla ovanstående kriterier ska inte 
heller förglömmas att det finns risk för feltolkningar och missbedömningar från vår sida.  

2.8 Val av teorier 
Val av teori innebär att forskaren bör finna litteratur nära förknippat med studiens problem 
och syfte. Det är även av yttersta vikt att forskaren inte avgränsar sig för mycket och 
utelämnar teorin och därmed även får ett mindre trovärdigt resultat. Till urvalet av teori hör 
också att forskaren bör uppnå en lämplig brytpunkt då litteratursökningen anses avklarad. Det 

                                                
37 Lundahl, U, Skärvad, P-H (1999) s. 34 
38 Johanson Lindfors, M-J, (1993) s. 88 
39 Alvesson, M, Sköljberg K, (1994) s.124 
40 Ibid. 128-130 
41 Alvesson, M, Sköljberg K, (1994) s. 125 
42 Ibid s. 124 
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innebär en situation då ytterligare sökningar tenderar att leda till av forskaren redan 
uppmärksammad litteratur.43   
 
För att underlätta för läsaren har vi delat in teorikapitlet i två delar. Under första delen har vi 
valt att presentera de teorier som ger en översiktig förklaring till vad en entreprenör är samt 
teorier som beskriver hur entreprenörskap uppstår genom att se det som en process. Att vi valt 
teorier som beskriver hur entreprenörskap uppstår beror på att vi har för avsikt att studera 
entreprenörer i vardande. Att valda teorier behandlar uppkomsten som en process beror på att 
vi ser företag som något som formas och skapas över tiden. Inom entreprenörskap finns det en 
mängd litteratur vilket behandlar entreprenörskapen som en process, men vi har inte strävat 
efter och tror heller inte att det är praktiskt genomförbart för någon studie att inkludera all 
litteratur inom området. Därmed sagt att vi valt att inte inkludera teorier som behandlar 
entreprenörskapen som en process allt för ingående, utan för studiens syfte bedömer vi att de 
mest grundläggande teorierna anses väsentliga. 
 
I andra delen har vi valt teorier med fokus på entreprenörer med miljöinriktat företagande. 
Inom kapitlet behandlar vi teorier som menar att entreprenörer inom miljöinriktat företagande 
har olika motiv och drivkrafter. Dessa har vi försökt att väga mot varandra för att få en god 
bild av vilka rådande kunskaper som finns inom ämnet. Genom val av teorier hoppas vi kunna 
bygga en stabil grund för att dels skapa ytterligare förståelse för problemet, vilket gett oss 
möjlighet att utveckla lämpliga och relevanta frågeställningar, dels för att analysera det 
empiriska materialet. Som nämnts är ämnet relativt nytt och vi har funnit en begränsad mängd 
litteratur inom området. I slutskedet av vår litteratursökning uppmärksammade vi att nya 
litteraturstudier hänvisade oss tillbaka till redan behandlad litteratur. Teorier vi inte valt att ta 
med är främst de som behandlar hur hållbar utveckling inom produktion och konsumtion kan 
uppnås, detta eftersom vi anser det falla utanför vårt problem och syfte. Ytterligare teorier vi 
valt att inte använda är teorier som behandlar hur etablerade företagare kan byta till en mer 
miljöinriktad produktion, eftersom dessa teorier inte behandlar entreprenören och därmed inte 
heller entreprenörer i vardande. 

                                                
43 Johanson Lindfors, M-J, (1993) s. 88 
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3 Entreprenörskap 
Vi inleder teoriavsnittet med att introducera ansedda teorier inom entreprenörskap. Detta för 
att läsaren ska få en förståelse för entreprenörskap. Vi avslutar kapitlet genom att framlägga 
teorier som behandlar entreprenörskap som en process, där individen står i fokus.  

3.1 Entreprenörskap som en funktion på marknaden 
Jospeh Schumpeters ”The Theory of Economic Development” från 1934 har blivit en 
grundsten när man ska förklara entreprenörskap. Shumpeters teori är relevant för denna studie 
då han menar att entreprenörskap är en process där ”skapande förstörelse” står för förändring i 
samhället. Denna förändring innebär att nya bättre produkter ersätter gamla produkter i 
samhället. Mycket av entreprenörskapsforskningen använder även denna typ av ”skapande 
förstörelse” som utgångspunkt för nya teorier.   
 
Schumpeter presenterar entreprenören som en individ som leder utvecklingsprocessen. Han 
menar att det strömmar av varor, råvaror och konsumtion i ett ekonomiskt system där det 
råder balans. Detta kan ses som ett kretslopp där säljaren av en specifik vara senare blir 
köpare av andra varor. Eftersom systemet är i balans upprepar sig flödet konstant. 
Förändringar i flödet kan förekomma men samtliga aktörer kommer att anpassa sig direkt då 
dessa uppstår. Ibland uppstår radikala förändringar som uppenbarar sig när till exempel nya 
produkter, produktionsmetoder, marknader eller branscher uppkommer. När denna situation 
uppstår utnyttjar entreprenören detta. Vidare menar Schumpeter att entreprenören är en 
speciell individ med utmärkande förmågor och säreget beteende som bryter mönstret inom det 
ekonomiska systemet genom innovation och därmed bidrar till instabilitet på marknaden.44 
    
Tillväxten är inte en stadig process utan att förändringar sker vid extrem tillväxt eller kris. När 
denna kris uppstår bildas en ”skapande förstörelse” som påverkar tillväxten inom det 
ekonomiska systemet. I inledningen av processen frambringar entreprenören ny köpkraft 
genom att låna pengar. Effekten av detta blir ett ökat välstånd och höjda priser på 
produktionsmedlen. Nya produkter som introduceras på marknaden börjar konkurrera med 
gamla vilket skapar ett prisfall som eventuellt leder till en stagnering av ekonomin och 
slutligen ekonomisk kris. Den positiva utvecklingen orsakar sin egen kris och av en 
nödvändighet sin egen lågkonjunktur.45  
 
En motpol till Schumpeters teori som har fått stor genomslagskraft är den så kallade 
österrikiska skolan, vars främsta språkrör är Israel Kirzner. Den behandlar entreprenören 
utifrån en individ med möjligheten att påverka de ekonomiska villkoren i samhället. Enligt 
Kirzner är entreprenörens primära egenskap att förutsäga och utnyttja affärsmöjligheter på 
marknaden. Entreprenören är en handelsman som ser möjligheten att tjäna pengar genom att 
köpa en produkt till lågt pris för att sedan sälja den till ett högre. Den österrikiska skolan 
framhäver entreprenören som en aktiv och kreativ individ med förmågan att se möjligheter 
som kan omvandlas till vinst samt att denne har förmågan att identifiera 
avkastningsmöjligheter som andra aktörer förbisett.46 Den österrikiska skolans aktualitet för 
denna uppsats är att det är lätt att se ekoprenörer som en individ som utnyttjar möjligheter på 
en marknad. 

                                                
44 Schumpeter, Joseph (1934). The Theory of Economic Development. Översatt från tyska av Redvers Opie. 
Harvard University Press, Cambridge  
45 Ibid  
46 Ibid 
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I motsats till Schumpeters teori söker entreprenörer alltså efter obalanser i det ekonomiska 
systemet och genom att utnyttja obalanserna få avkastning och skapa jämvikt. Karaktäristiskt 
är att individen är uppmärksam på att upptäcka obalans på marknaden. Genom en analys av 
ett företags resursbehov och med stöd av denna information omfördelas resurserna på ett 
produktivare sätt och på detta sätt skapas en balans.47 Sammanfattningsvis  menar Schumpeter 
att entreprenören skapar obalans i systemet genom utnyttjandet av affärsmöjligheter medan 
Kirzner menar att entreprenören återställer balansen.  
 
Genom att redovisa Schumpeters och Kirzners kärnteorier inom entreprenörskap vill vi ge 
läsaren en första inblick i ämnet. Dessa verk är relevanta eftersom ekoprenörskap bygger på 
entreprenörskapsteorier vilket kan relateras till Schumpeters och Kirzners teorier. 

3.2 Entreprenörskap som en process  
I detta avsnitt vill vi förmedla en djupare insikt om entreprenörskap. Entreprenörskap ses som 
en process där entreprenören står i fokus. Genom att klarlägga detta vill vi ge en överblick av 
entreprenörens tillvägagångssätt vid etablering av ett företag.  

3.2.1 Från initiering till etablering av företag 
Gartners organisationstillblivelseprocess (organizational emergence) beskriver hur 
entreprenören etablerar en ny organisation. Processen behandlar entreprenörens motiv och 
drivkrafter som kan påverka formandet och skapandet av en organisation. I 
organisationstillblivelseprocessen försöker entreprenören identifiera tillgångar och 
möjligheter på marknaden och på så sätt skapa sig en uppfattning om hur organisationen kan 
bedrivas. Processen pågår fram till lanseringen av företaget då entreprenören måste ordna 
resurser externt och skapa sig en marknad. I och med att processen äger rum innan 
organisationen existerar behöver den inte leda till att en faktisk organisation skapas.48 Genom 
detta ges en bild av hur möjligheter och tillgångar skulle kunna identifieras och fungera som 
motiv och drivkrafter. Detta ger en grund inom vilka företag en entreprenör i vardande kan 
agera inom. 
 
Att starta ett företag är en process. Wagner menar att processen består av tre 
utvecklingsskeden; den första inträffar när uppkomsten och utvecklandet av en idé uppstår. 
När idén har utvecklas till en existerande affärsidé är det andra utvecklingsskedet genomfört. 
Det avslutande utvecklingsstadiet infinner sig när det nystartade företaget etablerar sig och 
blir lönsamt. Inom de två första utvecklingsskedena finner man en entreprenör i vardande. 
Entreprenör i vardande avser en individ som försöker starta ett företag, och har en önskan om 
att äga en firma samt aktivt har försökt starta ett företag. Han beskriver också en entreprenör i 
vardande som en individ som bedriver ett företag men fortfarande befinner sig i 
utvecklingsstadiet.49 Wagner beskrivning av en entreprenör i vardande är den beskrivning 
som vi har för avsikt att använda oss av. 

3.2.2 Entreprenörens utvecklande av nya affärsmöjligheter  
De främsta företrädarna för en begreppsförklaring som framhåller utvecklingen av nya 
affärsmöjligheter är forskarna Sankaran Venkataram och Scott Shane. Deras teori är en 

                                                
47 Landström, H, (2005) Entreprenörskapets Rötter, Studentlitteratur, Lund 
48 Gartner, W. B., Brush, C, B. (1999) s. 2-3 
49 Wagner, J. (2004) s. 1.ff   
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vidareutveckling av Österriskiska skolan och behandlar entreprenörskap som en process där 
entreprenören upptäcker och utnyttjar affärsmöjligheterna som uppenbarar sig. 
 
De formulerar fyra kärnfrågor; 
 

 Varför, när och hur uppstår möjligheter för skapandet av varor och tjänster i framtiden 
i en ekonomi? 

 
 Varför, när och hur är vissa individer i stånd att upptäcka och exploatera dessa 

möjligheter, medan andra inte är det?  
 

 Varför, när och hur genomförs olika handlingar i syfte att exploatera entreprenöriella 
möjligheter?  

 
 Vilka ekonomiska, psykologiska och sociala konsekvenser får denna jakt på framtida 

marknader, inte enbart för entreprenören, utan också för aktieägare och samhället i 
stort? 

 
Författarna menar att entreprenörskapforskningen bör fokusera på upptäckten, organiseringen 
och utnyttjandet av affärsmöjligheten istället för att undersöka idkandet av redan befintliga 
företag. Genom organisering av nya företag och tillväxt inom befintliga verksamheter skapar 
man entreprenörskap. Genom att generera tillväxt inom företag framkallas ett permanent 
entreprenörskap där affärsmöjligheter utforskas, organiseras och utnyttjas inom företagets 
affärsverksamhetsområde.50  
 
Denna teori har fått stor genomslagskraft och kan direkt kopplas till presenterad teori i nästa 
kapitel, till exempel Volerys och Pastakias teorier om interna och externa faktorer. 

3.2.3 Etablering av företag - en beslutsprocessteori 
Sara Sarasvathy behandlar etablering av företag utifrån en beslutsprocess och utgår från två 
olika perspektiv: effektsprocess (effectuation) och orsaksprocess (causation). Hennes teori är 
utformad utifrån en undersökning där hon studerade 27 erfarna entreprenörer. Kraven för att 
ingå i undersökningen var att entreprenörerna skulle ha varit aktiva i tio år och haft både 
misslyckade och framgångsrika företag. Metoden som användes i denna studie kallas 
protokollanalys. Detta innebar att man lät entreprenörer lösa ett antal komplicerade uppgifter 
samtidigt som de tänkte högt. 
 
Sarasvathy menar att orsaksprocessen inträffar när entreprenörer söker och finner möjligheter. 
Detta kan ses som den traditionella entreprenörskapsynen. Effektsprocessen utgår från att 
entreprenören genom logik och metodik kan lära sig att bli entreprenör. Effektsprocessen är 
den infallsvinkeln som Sarasvathy jämför med orsaksprocessen och anses ofta vara den 
moderna av de båda. Sarasvathy menar att det finns fyra kärnpunkter i effektsprocessen: 51 
 

1. Inte fokusera på vinstmaximering utan tänka långsiktigt med företagandet.  
Orsaksprocessen fokuserar på att finna de effektivaste strategierna och därigenom 

                                                
50 Venkataram, S ,Shane, S, (2000)The promise of entrepreneurship as a field of research, Academy of 
Management, Volume 25, Number 1, s 224 ff 
51 Saravathy, S, (2001) Causation and effectuation: Toward a theoretical shift from economic inevitability to 
entrepreneurial contingency, Volume 26, Issue 2 s. 243 ff. 
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uppnå maximal avkastning. Entreprenörer experimenterar genom effektsprocessen 
med många olika strategier som möjligt utefter sina resurser. Entreprenören föredrar 
att skapa så många valmöjligheter som möjligt inför framtiden istället för att 
koncentrera sig på hur mycket avkastning som ska genereras.  
 

2. Skapa kontakter och bygga nätverk istället för att göra konkurrensanalyser. Istället 
för att ägna sig åt att analysera konkurrenter formar entreprenörer allianser och skapar 
engagemang från intressenter. Genom detta reduceras påverkan från oförutsägbara 
händelser och upprättar marknadsbarriärer för nya aktörer.  

 
3. Utforska hellre nya möjligheter än redan känd kunskap. Om entreprenörer använder 

välkänd sakkunskap för att till exempel konkurrera på en teknologisk marknad kan 
orsaksprocessen vara ett bra alternativ. Effektsprocessen kan passa entreprenörer 
bättre i de fall de ställs gentemot oväntade affärsmöjligheter som kan uppstå i 
framtiden. 

 
4. Anpassa företagandet inför framtida prövningar. Enligt orsaksprocessen måste 

entreprenörer förutsäga, systematiskt planera och försöka styra framtiden. Detta 
innebär att i den utsträckning vi kan förutse framtiden kan vi också kontrollera den. I 
effektsprocessen det snarare om att anpassa sig när framtiden väl kommer och inte att 
förutsäga den.  

 
Sarasvathys teori behandlar entreprenörer utifrån individens förmåga att lösa problem och 
fatta beslut. Denna aktuella ståndpunkt har gett entreprenörskapsteorin ett nytt synsätt och 
skapat uppmärksamhet inom forskningen. Denna teori ger en förståelse för nästa kapitel som 
behandlar ekoprenören. Kopplingen dem emellan utgår från att entreprenören är en individ 
som motiveras och drivs av olika förmågor.  

3.2.4 Thompsons fyra dimensioner av entreprenörskap 
För att ytterligare fördjupa oss inom entreprenörskapsteorier och få en förståelse för 
entreprenörers drivkrafter och motiv har vi studerat Thompsons fyra dimensioner av 
entreprenörskap. Denna teori ger en förståelse för hur entreprenörer drivs av relationer och 
hur detta samverkar med entreprenörens innovativa och kreativa sidor. Thompson liknar dessa 
fyra dimensioner vid en brunn. Han menar att i brunnen finns det personer med begåvning 
och önskan om att bli entreprenörer. Individerna i brunnen har dock olika vägar att ta sig ur 
brunnen och bli entreprenörer. Vägarna ur brunnen illustreras i modellen: 52 
 

                                                
52 Thompson, J.L, (1999) The world of the entrepreneur-A new perspective The Journal of Workplace Learning: 
Employee Counselling Today, Volume 11, Number 6, s 217-219 
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Figur 1: Thompsons fyra dimensioner (Thompson (1999) s. 218) 
 
I modellen identifierar Thompson entreprenörer med olika slags personlighetstyper och ger 
även exempel på kända entreprenörer som karaktäriserar de olika personlighetstyperna.  

 Den första personlighetstypen, högst upp på den lodräta axeln, identifierar Thompson 
som hårda och pragmatiska entreprenörer, dessa ses som risktagare, tävlingsinriktade 
och opportunistiska.  

 Motpolen är mjuka entreprenörer som har en nedtonad image och återfinns längst ner 
på den lodräta axeln. Dessa entreprenörer har ett informellt tillvägagångssätt, är bra på 
att kommunicera, motivera och engagera andra människor med idéer och innovationer.  

 Till höger på den horisontella axeln beskriver Thompson entreprenörer med visionen 
att göra stora och beständiga förändringar som i sin tur förändrar tillvaron. Med 
banbrytande visioner stimulerar dessa entreprenörer personer sin omgivning. De är 
även hårt arbetande, energiska och strävar alltid efter att leda utvecklingen.  

 På vänster sida av den horisontella axeln infinner sig innovatören. I denna beskrivs 
entreprenörer behöva egenskaper som uppfinningsförmåga, kreativitet, passion och 
hängivenhet för att skapa förändringar.  

 Det finns även entreprenörer som hamnar utanför de fyra dimensionerna, den så 
kallade formutvecklaren. Dessa entreprenörer kan ses som forskare med innovativa 
idéer. Formutvecklare har inte något utpräglat affärssinne eller fallenhet att driva en 
affärsverksamhet. Dessa entreprenörer behöver därför en vinstdriven partner som kan 
sköta, driva och ta tillvara på affärsmöjligheterna.53  

 
Modellen vill påvisa hur innovativa entreprenörer kan uppstå och driva utvecklingen utifrån 
teorin. Dess svaghet är att den grundar sig enbart på författarens subjektiva syn på vilka slags 
relationer och karaktärsdrag som är grundläggande för en entreprenör. Det vill säga modellen 
                                                
53 Thompson, J.L, (1999) s 217-219 
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är inte baserad på några empiriska studier. Däremot är den högst relevant för nästa kapitel 
som behandlar ekoprenörskap genom att forskarna Walley and Taylor åberopar denna teori 
och vidareutvecklar  detta utifrån ett ekoprenörskapsperspektiv. 
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4 Ekoprenören 
I detta avsnitt vill vi till att börja med ge vår syn på ekoprenören och vad som gör en 
entreprenör till ekoprenör. Vidare visar vi vad ett miljöinriktat företagande innebär och 
slutligen behandlas motiv och drivkrafter inom ekoprenörskap. 

4.1 Koppling mellan entreprenör och ekoprenör 
Ekoprenörskap är ett relativt nytt begrepp och började diskuteras i forskningssammanhang 
under tidigt 90-tal. Tidigt fanns många olika synonyma uttryck för ekoprenörskap: 
”Enviromental entrepreneurship”, ”green entrepreneurship”, ”eco-entrepreneurship”. Numera 
använder sig den övervägande majoriteten i forskarvärlden av ordet ekoprenör och 
ekoprenörskap som är en sammansättning av orden miljömedvetenhet och entreprenör 
(översättning av engelska ecologic och entrepreneur som sammansatts till ecopreneur). I 
dagsläget finns ett litet utbud litteratur inom området även om mycket forskning pågår runt 
fenomenet.54 
 
De två orden, miljömedveten och entreprenör, anses ofta oförenliga55. Walley och Taylor 
menar att entreprenörer ofta betraktas som individer som strävar efter framgång genom att 
exploatera marknader. Miljöorganisationer påtalar exploatering som ett bidragande till ökad 
miljöförstöring och framhäver istället samhällsengagemang som ett sätt att lösa 
miljöproblem.56 På grund av detta förbises ofta individer som kombinerar 
entreprenörsegenskaper med miljömedvetenhet och miljöengagemang. Nuförtiden ligger dock 
mer fokus på att marknadskrafter styr utbudet av miljövänliga produkter. Med detta menas att 
marknaden ses som en drivande kraft för miljövänligare industri då efterfrågan på 
miljövänliga produkter ökar. Välkända ekoprenörer har även på senare år fått stort utrymme i 
forskningssammanhang, exempelvis Anita Roddick från The Body-Shop och Ben Cohen och 
Jerry Greenfield från Ben and Jerrys.57 Därmed suddas också bilden alltmer ut av att 
entreprenörer enbart skulle vara miljöförstörare då exempel visar hur de verkar för en bättre 
miljö. Samhället inser alltmer att entreprenörer kan ersätta gamla metoder, produkter, 
marknadsstrukturer och konsumtionsmönster med nya miljövänligare alternativ.58 Detta kan 
kopplas till Schumpeters syn på entreprenörskap där han ser det som en process av ”skapande 
förstörelse” där entreprenörer står för förändring i samhället. Förändringen ligger i att 
innovationer ersätter gamla produkter och tjänster med nya bättre alternativ samtidigt som han 
menar att entreprenörer strävar efter att aldrig nå ”status quo” i utvecklingen.   
 
Relationen mellan entreprenörer och miljömedvetenhet behandlar även Anderson i sin studie. 
Han visar i en teoretisk studie hur miljöaktivister och entreprenörer kan sträva mot samma 
mål. Ekoprenörer formas och bildas av miljöaktivister trots att han hävdar att dessa inte har 
mycket gemensamt eller rent av är varandras motsatser. Motsättningarna består vanligen i att 
miljöaktivister ses som kollektivister medan entreprenörer anses vara individualister. 
Anderson menar dock att miljöaktivister och entreprenörer har mycket gemensamt, bland 
annat strävar de efter sociala förändringar i samhället. Samhällsangelägenheter som ligger till 

                                                
54 Shaper, M, (2005) s. 6-9 
55 Anderson, A.R, (1998) Cultivating the garden of Eden: envirionmental entrepreneuring, Journal of 
Organisational Change Management, Volume11 Issue 2 s.135 
56 Walley, L, Taylor, D.W, (2002) Opportunists, champions, mavericks…? A typology of green entrepreneurs 
Greener Management International, Issue 38 s. 35 
57 Isaak, R, (2002), The making of ecopreneurs, Greener Management International, Issue 38, 14-15 
58 Schaltegger, S,() A framework and typology of ecopreneurship: Leading bioneers and environmental 
managers to ecopreneurship, Greener Management International, Issue 38, s. 46 
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grund för miljömedvetenheten skapar följaktligen möjligheter för entreprenörer på grund av 
förändrat konsumtionsmönster i samhället. Därmed uppstår nya marknader för entreprenörer 
att exploatera. Då entreprenörer är en del av samhället kan många entreprenörer även dela 
miljösynen med övriga samhället och känna samma oro och angelägenhet om att förändra 
produktion och tjänster ur ett miljömässigt perspektiv.59 Detta kan kopplas samman med den 
österrikiska skolans som menar att entreprenörer ser möjligheter på marknader och utnyttjar 
dessa.  
 
Shaper ger i sin teoretiska studie en översikt av fenomenet ekoprenörskap. Genom att 
definiera ekoprenör och karaktärisera entreprenören och entreprenöriella egenskaper vill han 
påvisa hur det fostrar ekoprenörskap. Han försöker klargöra hur entreprenöriella företag blir 
miljöinriktade; när företag startas eller går över till miljöinriktade produkter och tjänster 
kommer entreprenören in i bilden. Entreprenören kan i detta skede upptäcka och identifiera 
nya möjligheter på marknaden, utveckla nya produkter, nya metoder för marknadsföring, 
effektivisering av produktion och så vidare. Med företagets och individens miljöinriktning blir 
entreprenören i denna roll ekoprenör. Ekoprenörens roll i detta sammanhang är inte bara att 
fungera som en föregångare på marknader för nya produkter och tjänster utan även att fungera 
som drivkraft i ett paradigm där hållbar utveckling står i fokus. Genom innovationer och 
utveckling skapar inte bara ekoprenören nya affärsmöjligheter utan eftersträvar ett 
framåtskridande av samhället i stort.60 
 
Schaltegger diskuterar begreppet ekoprenör. Studien syftar till att förklara och beskriva 
ekoprenörens beteende i en bredare kontext. Han menar att ordet ekoprenör är en 
sammansättning av två ord: ekologi och entreprenör. Entreprenör på franska betyder 
ungefärligt översatt ”den som tar initiativ till att bygga broar”. Om entreprenören bygger 
broar mellan pengar, människor, idéer och resurser kan man enkelt översätta ekoprenör till en 
individ som bygger broar mellan miljömedvetenhet och företagsamhet. Ekoprenörskap 
karaktäriseras av någon som ser bortom tekniska och administrativa lösningar och istället 
fokuserar på sin egen intuition och tror på framgång genom miljöinriktade innovationer och 
lösningar.61 Ekoprenörer beskrivs som individer med miljöinriktade egenskaper kombinerat 
med entreprenöriella attribut. Ekoprenörer influerar företag med personliga åsikter och 
målsättningar vilket avspeglas i företagets policy. Detta blir synligare i en liten organisation 
eller i ett nystartat företag då en ekoprenör har ett större inflytande och möjlighet att 
genomföra sina miljöinriktade visioner än i storta företag. Då ekoprenörer får stort inflytande 
på företag och genomför sina visioner menar Schaltegger att ekoprenörer är individer som 
verkar inom ett nystartat innovativt företag med miljöinriktade produkter och tjänster.62 
Ekoprenörer kan ofta verka inom större och redan etablerade företag. Detta eftersom företag 
försöker skapa marknadsmässig framgång med miljövänliga produkter och tjänster. Denna 
syn på ekoprenörer är bredare och de ses som innovativa och marknadsorienterade med 
personliga drivkrafter av att producera miljöinriktade produkter och tjänster.63  
 
För vår fortsatta studie är det viktigt att veta vilket ställningstagande vi som författare tar till 
fenomenet ekoprenör, vi kommer närmare att undersöka detta i nästa avsnitt då vi behandlar 
miljöinriktat företagande.  

                                                
59 Anderson, A.R, (1998) s.135 
60 Shaper, M, (2002) s. 6 
61 Schaltegger, S, (2002) s. 44-45 
62 Ibid s.46 
63 Ibid s. 46 
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4.2 Miljöinriktad företagsklassificering 
Linnanen utgår i sin forskning från egna erfarenheter och reflektioner inom företagsamhet, 
och beskriver olika typer av ekoprenörer och fyra olika verksamhetsinriktningar:  
 

 Företagen är miljöinriktade på grund av att de använder miljövänligt material, 
exempelvis återvinningsbart material. 

 Företag som säljer tjänster till andra företag i syfte att få dessa att bli mer 
miljöinriktade, exempelvis företag som undervisar om hur företag kan minska olika 
utsläpp och materialåtgången. 

 Företag som är miljöinriktade på grund av de tjänster eller produkter de erbjuder, 
exempelvis tillverkning av luftfilter eller arbete med avfallshantering. 

 Företag som genom eko-turism och naturattraktioner arbetar för en bättre miljö.64  
 
Med detta vill vi visa olika typer av verksamhetsinriktningar. Företagen inom dessa segment 
anses vara miljöinriktade, men denna strikta segmentering av företag ger ingen inblick av vad 
ett miljöinriktat företagande innebär. Till skillnad från Linnanen vill Walley och Taylor ge en 
allmän bild av miljöinriktat företagande. Innebörden av ett miljöinriktat företagande är, enligt 
dem, de företag som startas eller som efter hand blivit relativt miljöinriktat. Miljöinriktningen 
i dessa företag anspelar på antingen produktionen, produkten eller tjänsten och syftar till att 
bidra till en hållbar utveckling.65 Detta kan ses som en enkel förklaring och tar samtidigt 
ingen hänsyn till hur miljömedvetet företaget är.  
 
Isaak har en annan förklaring till miljöinriktat företagande. I sin studie kallar han miljöinriktat 
företagande för ”grönt företagande” och studien syftar till att skilja på begreppen ”grönt 
företag” (green business) och ”grönt grönt företag” (green green business).  Genom en 
teoretisk ansats har han kommit fram till att ”grönt grönt företag” avser företag som startas i 
syfte att ha miljömedvetet tänkande och verka för en hållbar utveckling. ”Grönt företag” är till 
skillnad från ”grönt grönt företag” inte startat i syfte att vara miljövänliga utan har allt 
eftersom insett ekonomiska fördelar med att inta en mer miljövänlig inriktning.66 Isaaks 
definition av ”grönt grönt företag” innebär även att ekoprenörer endast kan verka inom sådana 
företag, till skillnad från exempelvis Schaltegger som menar att man är ekoprenör så länge 
man sammankopplar ekonomisk framgång och miljömedvetenhet67.  
 
I tablån nedan sammanställs artiklar som behandlar ekoprenörskap och förklarar vad en 
ekoprenör är och inom vilken typ av företag de verkar (två av artiklarna behandlas längre 
fram i studien i en tablå). Tablån nedan syftar till att på ett överskådligt sätt jämföra studierna 
för att se skillnader och likheter i artiklarna inom bland annat syfte och resultat. (Tablån ses i 
helhet i bilaga 1.) 
 
 
 
 
 
 

                                                
64 Linnanen, L, (2002) An insider’s experiences with environmental entrepreneurship, Greener Management 
International, Issue 38 s. 73 
65 Walley, L, Taylor, D.W, (2002) s. 34 
66 Isaak, R,(2002) s. 14-15 
67 Schaltegger, S, (2002) s. 45 
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Författare, Titel, År Typ av 

studie 
Ämne Syfte  Teoretisk referensram Resultat 

Shaper, M Understanding the 
green entrepreneur (2002) 

Teoretisk 
 

Översikt över 
ekoprenörskap 

Ge översikt över 
fenomenet 
“envirionmental 
entrepreneurship”.  

Uppkomsten av ”grönt 
entreprenörskap” samt 
aktuell forskning om 
ekoprenörskap 

Påvisar komplexiteten i 
ekoprenörskap. Diskuterar 
aktuell kunskap. 

Anderson, A.R, Cultivating 
the garden of Eden: 
envirionmental 
entrepreneuring(1998) 

Teoretisk Miljömedveten 
entreprenörskap 

Visar att 
miljömedvetenhet 
och entreprenörskap 
leder till sociala och 
attitydförändringar. 

Entreprenörskapsteorier Miljömedvetenhet inom 
samhället bidrar till att 
entreprenörer påverkas. 
Därmed uppkommer nya 
konsumtionsmönster. 

Isaak, R, The making of the 
ecopreneur (2002) 

Teoretisk 
 

Ekoprenörskap 
som en form av 
miljöinriktat 
företagande. 

Hur man kan 
implementera 
ekoprenörskap som 
en ny företagsamhet. 

Ingen specifik teori, 
diskuterar 
ekoprenörksap ur brett 
perspektiv.  

Ekoprenörskap bör 
implementeras ur ett 
samhällsekonomiskt 
perspektiv.  

Schaltegger, S, A framework 
and typology of 
ecopreneurship: Leading 
bioneers and environmental 
managers to ecopreneurship, 
(2002) 

Teoretisk Typologi för 
ekoprenörskap 

Undersöker grönt 
entreprenörskap i en 
bred kontext. För att 
definiera och 
kategorisera 

Positionerande matris av 
ekoprenörskap.  

Föreslår en kategorisering av 
hur ekoprenöriella 
miljöinriktat företagande är.   

 
Vi har nu för avsikt att definiera vad vi menar med ekoprenör. Men innan man kan ge denna 
definition är det viktigt att veta inom vilka företagssektorer en ekoprenör verkar. Enligt vår 
definition är ekoprenören en individ som verkar i utvecklingsfasen eller initieringen av ett 
miljöinriktat företag, detta eftersom vi har för avsikt att studera entreprenörer i vardande. Ett 
miljöinriktat företag är ett företag som startats i syfte att vara miljömedvetet samt verkar för 
en hållbar utveckling. Vidare ska dessa företag producera miljöinriktade produkter och/eller 
tjänster. Eftersom ett delsyfte är att undersöka miljökonsulter inom miljöinriktat företagande 
vill vi ge en förståelse för vad konsultverksamhet innebär.  

4.3 Konsultverksamhet 
Enligt Stumpf och Taylor Jr har konsultföretag definierat en rad kärnegenskaper som en 
konsult måste besitta. De menar att dessa fås genom att deltaga vid interna 
utbildningsprogram, sitt arbete och via mentorer. Dessa egenskaper är viktiga för att kunna 
bedriva ett framgångsrikt konsultarbete. För att bli en framgångsrik konsult, behövs 
kunskaper inom systemanalys, ledaregenskaper, god kommunikation och en viss 
professionalitet.68 
 
Konsultverksamhet är i grund och botten koncentrerad på individens kompetens i den mån 
den kan bidra med att lösa klienters affärsproblem. Konsulter blir tillfrågade att utföra 
specifika arbetsgifter inom ett företag genom att ge lämpliga råd till beslutsbefattare. En 
konsults arbetsuppgifter innehåller också managementstyrning av företag, till exempel 
organisationsstrukturlösningar och marknadsanalyser, det vill säga praktiska lösningar på hur 
företaget kan förbättra sin företagsamhet. Beslutsförfattarna förväntar sig att konsulten 
kommer att bidra med ny kunskap som företaget kan använda sig av för sin framtida 
utveckling.69 
 
De Jong och Van Eekelen beskriver en konsult som en lyhörd person som tar sig an alla 
perspektiv men inte utesluter något av dem. Detta är viktigt för att behålla en bra relation till 
sina kunder. Den tjänst konsulten använder sig mest av är att analysera data och information. 

                                                
68 Stumpf , S.A. Tymon Jr. W.G. (2001) Consultant or entrepreneur? Demystifying the ``war for talent” Career 
Development International, Volume 6 Issue 1 s, 50 
69 Creplet F., Dupouet O., Kerna, F. Mehmanpazir, B. Munier, F. (2001), Consultants and experts in 
management consulting firms, Research Policy Volume 30, s. 1523 ff 
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När konsulten är klar med sin analys lämnar han eller hon sin ståndpunkt på uppgiften till sin 
klient för godkännande. Konsulten skapar även ett kundvärde i sin verksamhet genom dessa 
procedurer samt påskyndar utvecklingsförloppet som klienten befinner sig i och hjälper till 
med lösningar om det fordras.70 
 
Linnanen identifierar miljökonsulter som en driven grupp ekoprenörer, som genom sin 
expertis ger direktiv till företag. De ägnar sig systematiskt åt företagsplanering, 
implementering och kontrollaktiviteter av en organisation. Deras mål är att förbättra ett 
företags hållbarhetsutveckling samt upprätta långsiktiga samarbeten med företag och 
organisationer. Linnanen menar att detta segment bland annat innehåller miljökonsultering, 
miljöredovisning och tillhandahåller juridisk hjälp.71 Den här uppsatsen behandlar 
miljökonsulter som driver företag och säljer tjänster till andra företag eller till konsumenter i 
syfte att få dessa att bli mer miljöinriktade.  

4.4 Influenser och motivation 
Walley och Taylor har skapat en modell starkt influerad av Thompsons modell, men utgår 
från ekoprenörens perspektiv. Modellen vill alltså inte bara ge en förståelse för hur 
ekoprenörer drivs av motiv, utan även för hur influenser påverkar individen. Modellen menar 
att ekoprenörer som vill förändra världen ur ett hållbart utvecklingsperspektiv även har 
ekonomiska motiv vilket gör att Walley och Taylor inte tar hänsyn till icke vinstdrivande 
perspektiv. Som tidigare nämnts tar modellen hänsyn till individens influenser på mikro- och 
makronivå. Dessa influenser har en avgörande roll för vilken typ av affärsverksamhet 
ekoprenörer verkar inom. Modellen har utvecklats till att vara en stomme i framtida forskning 
om vad som influerar och motiverar ekoprenörer. 
 
I figuren nedan har Walley och Taylor utgått från motivation samt mikro- och 
makroinfluenser för att komma fram till fyra typer av ekoprenörer. Den vertikala axeln i 
modellen är motivationsaxeln och utgår ifrån vilka motiv ekoprenörer har för att driva företag. 
På axelns nedre del utgår modellen ifrån att ekoprenörer motiveras av ekonomiska och 
sociala/etiska motiv samt en miljömedvetenhet för sitt företagande. Dessa tre motiv har 
sammanförts i modellen och valts att kallas ”hållbar inriktning”. ”Hållbar inriktning” vägs 
mot att ekoprenörer endast skulle motiveras av ekonomiska intressen vilket återfinns på 
motsatt sida av axeln.72    
 
Den horisontella axeln i modellen visar ekoprenörens påverkan av mikro- och 
makroinfluenser. Dessa influenser skulle kunna avspegla vilken typ av affärsverksamhet 
ekoprenörer verkar inom beroende på om individen påverkats mest av mikro- eller 
makroinfluenser. Mikroinfluenser som påverkar ekoprenörer är dess sociokulturella 
omgivning och bakgrund såsom personliga relationer, familj, nätverk och individens egna 
bakgrund. Makroinfluenser utgår ifrån att ekoprenörer påverkas av samhällsregleringar och 
ekonomiska drivkrafter exempelvis konsumenternas efterfrågan och lagar.73 

                                                
70 De Jong J.A., Van Eekelen M. (1999) Management consultants: What do they do? 
The Leadership & Organization Development Journal, Volume 20 Issue 4 s. 187ff 
71 Linnanen, L, (2002) s. 74 
72 Walley, L, Taylor, D.W, (2002) s. 37-39 
73 Ibid s. 37-39 
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Figur 2: Fyra typer av ekoprenörer (Walley och Taylor (2002), s. 38)   
Innovativa opportunister är individer som ser möjligheter i att ”nischa” företagandet mot 
miljöinriktade affärslösningar. I modellen ses dessa personer som hårda och pragmatiska 
entreprenörer som upplever att det finns möjligheter att tjäna pengar på sin ”nisch”. 
Makroinfluenser påverkar denna typ av företagare och då främst genom regleringar, detta gör 
att individen går mot ett miljöinriktat företagande för att undvika hämmande regleringar på 
marknaden.74 
 
Visionärer motiveras av att skapa en hållbar utveckling och förändra världen ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Dessa individer influeras främst av konsumenters efterfrågan och till 
viss del, likt innovativa opportunister, av regleringar. Men till skillnad från innovativa 
opportunister motiveras inte visionärer enbart av ekonomiska motiv utan även av vad Walley 
och Taylor kallar ”hållbar inriktning”. Dessa individer vill genom sitt företagande tvinga fram 
stora samhällsförändringar inom hållbar utveckling genom att ändra individens syn på miljön. 
Visionärer bygger ofta broar mellan nya och gamla företagskulturer. De försöker sammanföra 
icke-miljöinriktat företagande med miljömedvetenhet.75  
 
Etiska kufar är individer som startar företag influerat av mikroinfluenser, det vill säga, 
personer i deras omgivning och tidigare erfarenheter. Ekoprenörer i denna grupp startar 
företag främst motiverat av ”hållbar inriktning”, det vill säga att han eller hon inte motiveras 
av ekonomiska drivkrafter i någon större utsträckning. Detta gör att den etiska kufen vanligen 
har ett informellt tillvägagångssätt och en nedtonad image i sitt företagande. Dessa individer 
tenderar att starta alternativa företag som ofta riktar sig till olika subkulturer i samhället.76  
 
Ad-hoc-individer har slumpmässigt hamnat i denna kategori och motiveras av att tjäna pengar. 
De har hamnat i en miljöinriktad industri på grund av sin sociokulturella bakgrund, det vill 
säga mikroinfluenser. Oftast är dessa individer ovetande om sitt ekoprenöriella handlande 
eftersom det är något som de växt upp med och tar för givet.77 
 

                                                
74 Walley, L, Taylor, D.W, (2002) s. 37-39 
75 Ibid s. 37-39 
76 Ibid.s. 37-39 
77 Walley, L, Taylor, D.W, (2002). s. 37-39 
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Modellen tar hänsyn till fyra typer av ekoprenörer och genom att sätta in individerna i 
modellen kan man utläsa vad som influerar och motiverar dem. Modellen är inte begränsad 
till att fastställa fyra typer av ekoprenörer, en individ kan exempelvis utvecklas inom 
modellen från att vara en etisk kuf till att vara visionär. Det kan bero på att individen ändrar 
motiv och får andra influenser till sitt företagande allt eftersom tiden går.78 Detta är något vi 
anser väsentligt eftersom vi ser entreprenörskap som en process som behandlar entreprenörens 
motiv och drivkrafter vilket påverkar formandet och skapandet av ett företag. Detta innebär 
att individen försöker identifiera tillgångar och möjligheter på marknaden och därmed skapa 
sig en uppfattning om hur företaget skulle kunna bedrivas. I och med detta anser vi att 
individer drivs av olika motiv och att en process innebär en vandring mellan de olika typerna 
av ekoprenörer. Vi finner indelningen av ekoprenörer allt för statisk, det verkar högst otroligt 
att någon ekoprenör skulle passa in i dessa kategorier fullt ut. Med detta vill vi säga att vi inte 
anser att det ena utesluter det andra vilket gör att ekoprenörer blir svåra att ”placera” inom 
modellen.  
 
Walley och Taylors modell har tillkommit utan några empiriska studier. Detta gör att man kan 
ställa sig frågan hur meningsfull och relevant denna indelning av ekoprenörer blir då inga 
empiriska bevis har kunnat styrka deras studie. Som tidigare nämnts kan ekoprenörer 
utvecklas inom modellen, men den förklarar inte hur det skulle kunna gå till. Den blir därmed 
alltför statisk. 

4.5 Kommersiella och humanitära drivkrafter och motiv 
Astad Pastakias studie är kvalitativ och behandlar miljöinriktade jordbrukare i Indien och 
deras olika motiv och drivkrafter till att bedriva miljöinriktat företagande. Han delade in 
jordbrukarna i två grupper utifrån deras syfte med företagandet för att utröna om det fanns 
några skillnader i vad som fungerar som drivkraft och motiv mellan dem. Till skillnad från 
Walley och Taylors (figur 2) menar Pastakia att ekoprenörers enda motiv och drivkraft kan 
vara att skapa en bättre miljö och tar därmed hänsyn till ett icke-vinstdrivande perspektiv.  

4.5.1 Kommersiell ekoprenör 
Ekoprenörer som driver företag med syfte att tjäna pengar brukar kategoriseras som 
kommersiella ekoprenörer och har som drivkraft och motiv att generera vinst. Kommersiella 
ekoprenörer identifierar miljövänliga affärsmöjligheter inom produktion och organisation och 
omvandlar dessa till hållbara affärsidéer. Genom att medvetet driva miljöinriktade företag 
visar kommersiella ekoprenörer ett ställningstagande i miljövänlighet gentemot omvärlden.79 
Att innefatta vinst som ett motiv är dock en vag indelning, detta ger ingen insikt i hur vinsten 
ska genereras. Är exempelvis ekoprenören ute efter att möta efterfrågan med utbud för att 
generera vinst eller är tanken att effektivisera en produktion ur miljöhänsyn och därmed sänka 
kostnaderna för produktion? Pastakia tar inte hänsyn till detta i indelningen.   

4.5.2 Humanitär ekoprenör 
Individer som har till syfte att bedriva miljöinriktat företag utan att vara vinstinriktade 
benämns humanitära ekoprenörer. De drivs och motiveras av ett inre välbefinnande vilket 
uppnås genom att bedriva miljöinriktat företagande. De strävar inte efter materialistiskt eller 
ekonomiskt välstånd och motiveras inte av kommersiell framgång.80 Att kalla inre 

                                                
78 Ibid. s. 39 
79 Pastakia, A, (1998) Grassroots ecopreneurs: Change agents for a sustainable society, Journal of Organizational 
Change Management, Volume11 issue 2 s. 159 
80 Pastakia, A, (1998) s. 159 
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välbefinnande för motiv och drivkraft är en diffus indelning, detta ger ingen insyn i hur detta 
ska uppnås. Exempelvis skulle ett inre välbefinnande kunna uppnås genom att skapa en bättre 
miljö eller genom att i företagande endast följa samhällsregleringarna.  
 
Pastakia fann i studien att det var svårt att finna skillnader i ekoprenörernas olika motiv och 
drivkrafter utifrån klassificeringarna. Detta kan bero på att ekoprenörer under vissa skeden 
beter sig och agerar som ekoprenörer av motsatt kategori. Exempelvis visade humanitära 
ekoprenörer i studien på ekonomiska effekter som deras företagande genererade och vice 
versa.81 Detta visar att denna enkla kategorisering inte alltid överensstämmer med 
verkligheten och att indelningen är tämligen enkel. Ekoprenörer kan således uppföra och bete 
sig som en av klassificeringarna även om det egentliga motivet och drivkraften är av motsatt 
art. Att ekoprenörer kan bete sig och uppföra sig som humanitär även om de är kommersiella 
och vice versa är en åsikt vi författare delar med Pastakia. Vi anser inte att världen är svart 
eller vit och att det inte går att placera personer i olika fack.      
 
I studien gjordes inte heller något försök att utreda om de olika grupperna hade olika 
strategier i sitt företagande. Vad Pastakia fann var dock att syftet med företagandet inte hade 
något att göra med ekoprenörens ekonomiska framgång att göra82. Man kan med andra ord 
inte dra några slutsatser om de hade olika strategier beroende på motiv och drivkrafter och hur 
det kan ha påverkat den ekonomiska framgången.  
 
Studiens resultat kan vara svårt att applicera på ett annat land som har ett annat 
socioekonomiskt system än Indien. Till exempel kan konsumenter i dessa länder, generellt 
sett, ha en lägre konsumentmedvetenhet och annan typ av byråkratisk kontroll83.  

4.5.3 Ekoprenörens motiv och drivkrafter enligt Linnanen 
Linnanen beskriver fyra olika typer av ekoprenörer. Linnanens motiv har en liknande 
utgångspunkt som Pastakias och tillför ytterligare perspektiv på motiven. Linnanen menar att 
vissa individer motiveras av att förbättra miljön och andra av att tjäna pengar. Han utgår från 
en teoretisk ram, men använder mycket av sin praktiska erfarenhet i analysen.  
 
Man kan dela upp ekoprenörer i två grupper utifrån deras motiv. Den ena gruppen motiveras 
av viljan att förbättra miljön medan den andra gruppen består av individer som motiveras av 
att tjäna pengar och bli framgångsrika företagare. Linnanen menar att den första gruppen, som 
strävar efter att förbättra miljön, har ett rimligt mål i sig, men ur ett affärsperspektiv är detta 
ohållbart. Den andra gruppen utgår från att det finns en kommersiell marknad för att bedriva 
miljöinriktade företag och skiljer sig inte från icke-miljöinriktad företagsamhet. Ekoprenörer 
inom denna grupp förväntas agera som traditionella entreprenörer. De förväntas exempelvis ta 
samma risker, motivera andra och möta utbud och efterfrågan. Linnanen menar att dessa två 
grupper inte kan stå var för sig. Med detta menar han att det är omöjligt att bedriva 
miljöinriktat företag utan något vinstintresse, på samma sätt är det omöjligt att bedriva 
miljöinriktat företag utan att förbättra miljön.84 När dessa två grupper ställs mot varandra i en 
tablå framkommer fyra typer av ekoprenörer. 

                                                
81 Ibid s. 171 
82 Ibid s. 171 
83 Ibid s. 172 
84 Linnanen, L, (2002) s .81 
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Figur 3: Ekoprenören enligt Linnanen (Linnanen (2002) s. 82) 
 

 Egenföretagare är ekoprenörer som inte har någon önskan om att finansiellt utveckla 
sitt företag utan nöjer sig med att kunna bedriva ett självgående företag. Den 
entreprenöriella sidan hos dessa individer stannar av efter starten av företaget vilket 
bidrar till att företaget inte expanderar.  

 Ekoprenörer med allmännyttiga företag har inget vinstintresse utan verkar för 
allmänhetens bästa. De har för avsikt att påverka samhället, men har ingen önskan om 
tillväxt. Distinktionen mellan dessa företag och ideella organisationer är ofta oklar då 
de i likhet med ideella organisationer har en stark önskan att förändra konsumentens 
beteende samt värdesätter ideellt arbete. Ett typiskt exempel på dessa företag är olika 
typer av tankesmedjor som har en stark kompetens inom företaget och ett relativt stort 
inflytande på marknaden.85  

 Opportunister vill tjäna pengar på att vara ekoprenörer. De ser ekonomiska fördelar 
med miljöinriktat företag, vilket gör att deras primära mål för företagandet inte är att 
förbättra miljön. Dessa individer har ofta en bakgrund inom icke-miljöinriktad 
entreprenörskap, men väljer att övergå till ekoprenörskap eftersom då de ser 
möjligheter att tjäna pengar.  

 Framgångsrika idealister är ekoprenörer som vill tjäna pengar och förbättra miljön. De 
har för avsikt att skapa balans mellan de båda motiven. Genom att kombinera sin vilja 
att förbättra miljön och tjäna pengar vill de bli framgångsrika ekoprenörer. Ett 
exempel på denna typ av ekoprenörer är Anita Roddick från The Body-Shop som 
genom sin vilja att skapa en bättre miljö och tjäna pengar skapat ett framgångsrikt 
affärskoncept.86  

 
Linnanen förklarar inte processen för hur ekoprenörskap uppstår genom sin tablå, eftersom 
han endast förklarar ekoprenörens motiv och inte hur han eller hon skulle kunna påverkas av 
andra faktorer exempelvis regleringar, konsumenters efterfrågan och så vidare. Vidare 
förklaras inte hur ekoprenörer ska kunna förmedla sina visioner och specifikt hur externa 
faktorer skapar ekoprenörskap. De externa faktorernas påverkan är något vi i senare del av 
                                                
85 Ibid s .81-83 
86 Linnanen, L, (2002) s .81-83 
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teorin kommer att påvisa då vi inte anser att endast motiven enligt Linnanen kan förklara 
fenomenet. De externa faktorer har betydelse för hur ekoprenörskap uppstår då både interna 
och externa faktorer leder till uppkomsten av ett visst beteende87.  
 
Både Linnanens och Pastakias studie har som syfte att försöka utröna ekoprenörens motiv för 
miljöinriktat företagande. En väsentlig skillnad är att Pastakia menar att ekoprenörens motiv 
och drivkraft kan bestå i att uppnå ett inre välbefinnande, något Linnanen hävdar är ohållbart. 
Andra väsentliga skillnader är att Linnanens studie är gjord i Finland och bygger på hans egna 
erfarenheter vilket kan göra studien väldigt subjektiv. Att studien är gjord i Finland gör dock 
att möjliga resultat och slutsatser från studien kan vara lättare att applicera på länder med 
liknande ekonomiska situationer. 
 
Skillnaden mellan Linnanens tablå (figur 3) och Walley och Taylors modell (figur 2) är att de 
har skapat en modell endast utifrån teori medan Linnanen skapat sin modell utifrån bland 
annat sina egna erfarenheter om hur han upplever att ekoprenörer agerar och motiveras. 
Linnanen tar endast hänsyn till motiv och inte till de externa influenser som kan påverka 
ekoprenörskap. Man kan dock se tydliga likheter mellan modellerna, exempelvis Linnanens 
opportunist och Walley och Taylors innovativa opportunist som båda motiveras av 
ekonomiska intressen. Den vitala skillnaden mellan dessa är att den innovativa opportunisten, 
till skillnad från Linnanens opportunist, skulle påverkas av externa influenser, i detta fall 
regleringar som skulle fungera som en drivande kraft.  
 
Vi anser att användandet av Linnanens modell bör ske med varsamhet. Vi vill få in mer 
perspektiv än bara viljan att förbättra miljön och tjäna pengar. För att få en ytterligare 
förståelse för vårt problem krävs att andra faktorer analyseras,  till exempel genom att djupare 
undersöka de externa och interna faktorerna som motiv och drivkraft för en ekoprenör. 
 
I tablån nedan jämförs artiklarna som nyss behandlats, tablån syftar till att på ett överskådligt 
sätt presentera studierna. Tablån återger bland annat författarnas syfte och resultat. (Se 
fullständig tablå i bilaga 1.) 

 

4.6 Externa och interna faktorer som motiv och drivkraft 
Som tidigare nämnts förklarar inte Linnanen hur ekoprenören skulle påverkas av externa 
faktorer utan endast individen motiv. Walley och Taylors teori (figur 2) fastställer fyra typer 

                                                
87 Pastakia, A, (2002) s. 75 

Författare, Titel, År Typ av studie Ämne Syfte  Teoretiskreferensram Resultat 
Walley, E.E., Taylor, 
D.W.. 
Opportunists, 
Champions, Mavericks 
. . . ? A Typology of 
Green Entrepreneurs, 
(2002) 

Teoretisk 
 

Ekoprenörs 
typologi 

Undersöker grön 
entreprenörskap i bred 
kontext. Definierar, 
kategoriserar 
ekoprenörskap, studerar 
motivationsfaktorer och 
influenser.  

Thompsons fyra dimensioner 
av entreprenörskap samt 
olika klassificeringar av 
entreprenörer.  

Synen på 
ekoprenörskap bör 
vara bred och 
inkludera 
opportunister, ad-
hoc, etiska kufen 
samt visionären. 

Pastakia, A, Grassroots 
ecopreneurs: Change 
agents for a sustainable 
society (1998) 

Kvalitativ 
studie, intervju 
med sex 
jordbrukare i 
Indien 

Skillnader 
mellan olika 
ekoprenörer 

Behandlar miljöinriktade 
jordbrukare utifrån två 
grupper i Indien och deras 
olika syften till att bedriva 
miljöinriktat företagande  

Innovations teorier Svårt att finna 
skillnader i deras 
olika drivkrafter och 
motiv utifrån 
grupperna. 

Linnanen, L. An 
Insiders Experience 
with Environmental 
Entrepreneurship 
(2002), 

Teoretisk. 
Kombinerar 
egna 
erfarenheter 
med forskning. 

Analys av 
miljöinriktat 
företagande 
samt typologi 
av ekoprenör.  

Förklara olika typer av 
ekoprenöriella aktiviteter, 
barriärer och kategorisering 
av miljöinriktat företag.   

Ingen specifik teori, stödjer 
sina egna erfarenheter med 
befintlig teori för att bygga 
upp sina argument.  

Diskuterar olika 
typer av barriärer för 
ekoprenörer samt 
olika typer av 
ekoprenörer.   
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av ekoprenörer, men ger endast en ytlig beskrivning av hur ekoprenörskap skulle uppstå, de 
misslyckas med att beskriva hur processen skulle kunna inledas. En djupare och mer 
detaljerad bild av uppkomsten och utvecklandet av ekoprenörer får vi genom bland annat 
Pastakias externa och interna faktorer, där han påvisar interaktionen mellan dessa som 
förklaring till hur ekoprenörskap uppstår. Pastakia har i sin teoretiska studie, med exempel 
från Indien, analyserat de externa och interna faktorer vilka utgör drivkrafter och motiv för 
ekoprenören och gynnar ekoprenörskap. Ekoprenörskap kan exempelvis uppstå från 
regleringar, men kan inte bli ett framgångsrikt koncept om individen dessutom inte har de 
interna faktorerna som drivkraft och motiv och vice versa.88 I enlighet med Pastakia anser vi 
att interaktionen mellan de externa och interna är det främsta verktyget för att förstå hur 
ekoprenörskap uppstår. Med detta vill vi säga att vi förhåller oss till externa och interna 
faktorer och interaktionen mellan dem som ett redskap för uppkomsten och utvecklandet av 
ekoprenörskap. Dock analyserar även Volery faktorerna i en liknande teoretisk studie som 
Pastakia, men till skillnad från Pastakia analyserar han endast de externa faktorerna.  
 
Pastakias undersökning utgår ifrån hur man kan skapa ekoprenörer. Den skiljer sig från 
Volerys undersökning då den snarare fokuserar på uppkomsten av ekoprenörer genom 
påverkan från konsumenter och myndigheter. Volery beskriver de externa faktorerna utifrån 
hur pengar styr individen medan Pastakia beskriver hur ekoprenörer förhåller sig till både 
externa och interna faktorer genom sitt företagande, det vill säga hur företagaren anpassar sig 
efter nya förutsättningar. Detta kan bero på att Pastakia studerar ekoprenörer i ett 
utvecklingsland och Volery utgår från ett industriland. Fortsättningsvis kommer vi att förhålla 
oss till de externa faktorerna enligt Volery. Han utgår ifrån ett industrilands perspektiv och 
visar hur pengar styr individen, något vi anser väsentligt för studien. De interna faktorerna 
kommer fortsättningsvis att behandlas enligt Pastakia. Vi anser att individer medvetet gör ett 
val vid denna typ av faktorer.   
 
Interna faktorer fokuserar på ideologiska och strategiska val medan extern handlar om sociala, 
ekonomiska och juridiska faktorer, den bransch ekoprenören verkar. Externa faktorer 
inkluderar ”push”- och ”pull”-faktorer, det vill säga faktorer som har påverkan på individers 
ekoprenörskap.89 Volery fokuserar endast på de externa faktorerna vilket gör att vi i vår studie 
bara har en författares perspektiv på denna och på interaktionen mellan dem. Vi använder de 
interna faktorerna enligt Pastakia i vårt fortsatta arbete.  

4.6.1 Externa faktorer: ”Push” och ”Pull” 
”Push”-faktorer kan påverka miljöinriktat företagande genom att utomstående instanser utövar 
påtryckningar för att företag ska bli miljömedvetna. Påtryckningar kan komma från 
myndigheter och organisationer som exempelvis kan införa nya miljöregleringar och 
miljölagar. Uppsatta miljöregleringar kan antingen ses som en begränsning eller som en 
möjlighet. Pastakia menar att dessa miljöregleringar kan innebära att företag tvingas inta ett 
mer miljöinriktat företagande vilket kan bidra till ökade kostnader för företaget.90 Volery 
menar, till skillnad från Pastakia, att regleringar inte ska ses som en begränsning utan istället 
som en möjlighet då det främjar innovationer, vilket på sikt kan bli ekonomiskt lönsamt. 
Företag tvingas finna nya alternativa sätt för produktion som motsvarar de nya regleringarna. 
Priset för att möta miljökrav och regleringar kan på sikt innebära en väsentlig 
kostnadssänkning då främjandet av innovationer ofta innebär tekniska framsteg. Denna 
kostnadssänkning kan på längre sikt ge ett försprång gentemot konkurrenter på den 
                                                
88 Pastakia, A, (2002) s. 104 
89 Pastakia, A, (2002) s. 104 
90 Ibid s. 75 
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internationella marknaden. På samma sätt kan till exempel kostnaden för avfallshantering 
tvinga företag att finna innovativa lösningar vilket skulle bidra till minskad mängd avfall. 
Genom att minska mängden avfall skulle företag kunna göra besparingar samtidigt som de 
återvinner en stor del av materialet.91  
 
Företag som träder in på en redan existerande marknad med ny teknologi använder sig ofta av 
effektivare, icke förnyelsebara resurser än konkurrenterna. Detta gör det möjligt att både 
förbättra miljön och uppnå ekonomiska fördelar, vilket skapar en ”win-win”-situation för 
företaget.92 Internationell miljöpolicy gör att företag anpassar sina produkter för att följa den 
internationella utvecklingen inom miljöområdet. Nya produkter som följer nya 
miljöstandarder substituerar gamla produkter som inte anses lika miljövänliga. Detta gör att 
företag drivs till att anpassa produktionen utefter nya standarder.93 Detta kan ses som drivande 
för att skapa miljöinriktat företagande. Både Pastakia och Volery har som utgångspunkt att 
när nya standarder och innovationer skapas anpassar sig företag till de nya riktlinjerna. Volery 
beskriver hur dessa nya standarder uppstår medan Pastakia visar hur dessa skapar nya 
internationella policyer. 
 
”Pull”-faktorer är i sin tur något som lockar företag mot miljöinriktning, det vill säga påverkar 
företag att inta en striktare miljömedvetenhet. Många skandaler inom bland annat 
livsmedelsindustrin (galna kosjukan, melamin i mjölkersättningspulver i Kina) har på senare 
tid gjort konsumenter uppmärksammade på vad de konsumerar. Konsumenter kan influera 
producenter att tillverka miljövänliga produkter och tjänster genom att avstå en produkt för ett 
miljövänligare alternativ. Om det miljövänligare alternativet har en stor inverkan på 
individens livsstil är transformationen till det nya alternativet en långsam process till skillnad 
från substitut som har liten påverkan på individen.94 Om tillräckligt många konsumenter väljer 
det miljövänligare alternativet ökar efterfrågan på miljövänliga produkter vilket bidrar till att 
företag lanserar miljöinriktade produkter och tjänster för att möta efterfrågan. Urtypen för en 
industri som har gjort en totalomställning på grund av att efterfrågan förändrats är 
kosmetikindustrin. Allt från ingredienser till logistik har tagit en miljöinriktning.95 På senare 
år har organisationer och nätverk med inriktning på miljön bildats för att öka medvetenheten 
bland människor, dela erfarenheter och koordinera gemensamma aktioner. Företag önskar ofta 
samarbeta med dessa miljöorganisationer och miljönätverk för att marknadsföra sig som 
miljömedvetna gentemot konsumenten.96 De eftersträvar att skaffa sig en bra image genom att 
förknippas med miljömedvetna organisationer och nätverk97.  

4.6.2 Interna faktorer 
Interna faktorer har att göra med ekoprenörens ideologiska och strategiska val som fungerar 
som motiv och drivkrafter. Ideologiska val innebär hur en person förhåller sig till hållbar 
utveckling och i vilken grad det påverkar individen att starta miljöinriktat företagande. 
Pastakia menar att individer som anser att det är viktigt att verka för en hållbar utveckling har 
högre benägenhet att starta miljöinriktade företag än individer som inte delar denna åsikt. Att 

                                                
91 Volery, Thierry (2002). Ecopreneurship: Rationale, Current Issues and Future Challenges. in: Füglistaller, 
U., Pleitner, H. J., Volery, T. & Weber, W. (Eds.): Umbruch der Welt? KMU vor Höhenflug oder Absturz? 
Radical change in the world? Will SMEs soar or crash? University St. Gallen: KMU Verlag HSG, 17 June, s.546 
92 Ibid s. 546 
93 Pastakia, A, (2002), s. 97ff 
94 Pastakia, A, (2002) s. 97ff 
95 Volery, Thierry (2002). s. 546 
96 Ibid s. 546 
97 Pastakia, A, (2002), s. 97ff 
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vissa personer har en högre benägenhet att starta miljöinriktat företag beror på att företagandet 
påverkas av individens inre välbefinnande.98   
 
Ekoprenörens strategiska val utgår från att finna konkurrens och ekonomiska fördelar genom 
att bli miljöinriktade. Ur konkurrenssynvinkel handlar det om att se nya möjligheter i 
innovation och utveckling och därmed bland annat skapa en marknad. De ekonomiska 
fördelarna visar sig när de byter till en miljövänligare produktion och därmed blir mer 
kostnadseffektiva.99 Volery menar liksom Pastakia att det går att finna konkurrensfördelar 
samt ekonomiska fördelar genom denna typ av strategiska val. Skillnaden mellan dem är dock 
att Volery inkluderar detta inom de externa faktorerna och menar att det är en ”push”-faktor. 
Ekonomin styr individen mot denna typ av inriktning. Pastakia däremot utgår från att det är 
individens medvetna val.  
 
Pastakia analyserar externa och interna faktorer i ett utvecklingsland. Detta kan göra det svårt 
att applicera faktorerna i en annan kontext såsom ett industriland. Ekoprenörer i 
industrialiserade länder kan förhålla sig annorlunda. Volerys studie koncentrerar sig på 
ekoprenörens vinstintresse och kan därför fungera som motvikt till Pastakias studie eftersom 
de analyserar de externa faktorerna utifrån två aspekter. Däremot anser vi att Volerys svaghet 
i studien är att den inte tar hänsyn till något annat än ekoprenörens vinstintresse och därför 
inte behandlar de ekoprenörens ideologiska val. 
 
Pastika studerar till skillnad från Volery även de interna faktorerna. Dessa två studier jämförs 
nedan i tablån för att bland annat visa deras olika syften och resultat. (Tablån ses i helhet i 
bilaga 1.) 
 

Författare, Titel, År Typ av 
studie 

Ämne Syfte  Teoretiskreferensram Resultat 

Pastakia, A,  
Assessing ecopreneurship 
in a developing country 
context: The case of India 
(2002) 

Teoretisk Fastställa 
ekoprenörskap i 
Indien 

Studerar förutsättningarna 
för att skapa ekoprenörskap 
i ett utvecklingsland.  

Uppkomsten av 
ekoprenörskap ur industri 
och samhällsperspektiv. 

Interaktionen mellan 
externa och interna 
faktorer påverkar 
uppkomsten av 
ekoprenörskap 

Volery. T, Ecopreneruship: 
Rationale current issues 
and future challenges, 
(2002) 

Teoretisk Behandlar de 
ökade antalet 
möjligheterna 
det finns för 
ekoprenörer 

Påvisa hur ekoprenörer 
påverkas av konsumenter 
och myndigheter samt hur 
dessa kan ses som 
möjligheter. 

Tidigare empiriska studier 
inom ekoprenörskap.  

Identifierar hur 
ekoprenörer ska ta till 
vara på de olika 
möjligheterna. 

 

4.7 Barriärer för ekoprenörer 
I detta avsnitt fokuserar vi på vilka barriärer ekoprenörer kan ställas inför. Vi finner det ändå 
intressant att utröna vad som kan hindra ekoprenörer från att omsätta idéer till verklighet inom 
detta relativt outforskade område. Linnanen menar att ekoprenörer påträffar barriärer som 
entreprenörer inte upplever. Barriärerna minskar motivationen, utvecklingen av företaget och 
utbudet på marknaden och så vidare.100 Barriärerna skulle således hindra ekoprenörer från att 
bli framgångsrika på grund av deras miljömedvetna inriktning. För att skapa förståelse för 
motiv och drivkrafter som ligger till grund för miljöinriktat företagande påvisas således vad 
som kan verka hämmande för detsamma. Därmed skulle detta kunna förklara varför inte fler 
väljer en miljöinriktning. Genom att identifiera barriärerna får vi kunskap om synen på 

                                                
98 Ibid, s. 104 
99 Ibid s. 104-105 
100 Linnanen, L, (2002) s. 84 



Praktisk Metod 
 

 35 

barriärer och hur ekoprenörerna ändå valt inriktningen på företaget samt hur det påverkat 
motiven och drivkrafterna.  
 
1994 skrev Post och Altman en artikel i vilken de studerade vad som kunde hindra företag 
från att bli mer miljövänliga. I studien försökte Post och Altman klargöra vilka typer av 
barriärer som finns för dessa företag. Författarna menar att det finns olika typer av barriärer 
när företag går mot en miljöinriktning, dessa delar de in i industriella- och 
organisationsbarriärer. Den industriella barriären inkluderar de barriärer som finns inom 
industrin där företaget är aktivt vilket inkluderar kapitalkostnader, konkurrens, teknisk 
information och regleringar. Dessa är de första barriärerna som företag konfronterar när de 
väljer att övergå till en mer miljöinriktad verksamhet:  
 

 Kapitalkostnader är kostnader som företag måste stå för vid en investering för att 
uppnå en miljömedveten förbättring av produktionen. Investeringar kan innebära stora 
kostnader för företag och samtidigt kan det vara svårt att beräkna till vilken nytta 
investeringarna kommer att vara, det vill säga om de kommer att ge tillfredsställande 
avkastning. 

 Konkurrens innebär i vilken grad företaget pressas till att inta en alltmer miljöinriktad 
verksamhet samt i vilken grad de kan konkurrera med icke-miljömedvetna produkter. 
Detta kan göra sig gällande då icke-miljömedvetna produkter kan ha bättre kvalitet 
och/eller lägre pris vilket kan vara svårt att konkurrera med för företag som intagit en 
miljöinriktning.   

 Den tekniska informationen innebär en barriär då företag upplever att de inte har de 
resurser och kunskaper inom företaget som krävs för att ta fram ny teknik för 
produktion av nya miljövänligare produkter.  

 Regleringar på marknaden kan innebära ett hinder om det inte finns några lagar och 
standarder inom industrin vilket gör det svårt för företag att få något politiskt stöd för 
sina miljösatsningar.101  

 
Organisationsbarriärer är de hinder som existerar inom företaget. Dessa inkluderar bland 
annat anställdas attityd, tidigare erfarenheter, kommunikation samt dåligt ledarskap.102  
 

 Anställdas attityd till förändringar kan bero på ointresse att bli miljövänliga, 
oengagerade för förändringar samt att de anser att miljömedvetenhet inte är hög 
prioritet.  

 Tidigare erfarenheter avspeglas i förändringen då företaget kan ha standarder för ett 
tillvägagångssätt. De kan även ha dåliga erfarenheter alternativt inga erfarenheter av 
att ändra företagets miljöinriktning. 

 Kommunikation innebär i vilken utsträckning ledningen inom företag lyckas 
kommunicera mellan de olika delarna i företaget. Detta kan innebära problem om 
företaget misslyckas kommunicera omställningarna av en mer miljöinriktad 
produktion mellan olika avdelningarna.  

 Dåligt ledarskap innebär att chefer inom företaget inte har något intresse, är 
oengagerade eller har dålig kunskap om miljöinriktad produktion. Detta beror ofta på 
att ledarna inte ser fördelar med att bli mer miljöinriktade samt att de inte ser miljön 
som en prioriteringsfråga.  

                                                
101 Post, J., Altmann, B. (1994) Managing the Environmental Change Process: Barriers and Opportunities, 
Journal of Organisational Change Management, Volume 7 Issue 4, s.68 
102 Ibid, s.68-69 
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Studien behandlar, som tidigare nämnts, vilka barriärer redan etablerade företag kan 
konfronteras med vid en omställning. Då denna uppsats vill fokusera på barriärer för 
entreprenörer i vardande vill vi belysa vilka utmaningar ekoprenörer kan ställas inför i starten 
av ett miljöinriktat företagande. Tre kritiska barriärer påträffar ekoprenörer till skillnad från 
entreprenörer: skapandet av marknad, finansiella barriärer och det etiska rättfärdigandet.  
 
För att skapa en marknad för miljöinriktade produkter och tjänster är det väsentligt att sprida 
kunskap om miljövänliga lösningar. För att skapa en marknad för miljöinriktade lösningar 
gäller det att sprida kunskap om miljön och försöka ändra konsumenters beteende. Denna 
kunskapsspridning och förändring av konsumenters beteende har hittills varit en långsam 
process vilket inneburit svårigheter vid marknadsskapandet. En förklaring till detta kan ligga i 
att begreppet hållbar utveckling är svårbegripligt och ogripbart. En annan förklaring kan vara 
att miljöhantering och en hållbar utveckling fortfarande är betvivlade metoder för 
allmänheten, vilket kan bero på att det länge varit svårt att bevisa orsak och samband inom 
miljöforskningen.103  
 
Ekoprenörer har ofta svårigheter att skaffa kapital till företagandet vilket skapar en finansiell 
barriär. De upplever sig ha problem med att finna investerare som delar deras vision och 
strävan om hållbar utveckling. Detta kan dock bero på att ekoprenörer generellt sett verkar ha 
lite kunskap om finansieringen vilket bidrar till att de kan ha problem med att göra investerare 
intresserade av deras affärsidéer. Ett annat problem som ekoprenörer upplever är att de 
generellt sett behöver längre tid för produktutveckling och därmed även längre tid för att nå 
ett genomslag på marknaden än entreprenörer vilket ytterligare skulle kunna avskräcka 
investerare. Man kan även vända på det och se det från investerarens synvinkel, de uppger att 
det kan vara svårt att hitta ett miljöinriktat företag de tror på och finner potential i.104  
 
Den etiska barriären innebär att ekoprenörer som strävar efter hållbar utveckling måste förena 
ekonomiska aspekter med miljöinriktade lösningar. Ekoprenören kan på grund av detta hamna 
i konflikt med sig själv då hans miljöinriktade lösningar kan få ge vika för de ekonomiska 
aspekterna och vice versa. Den etiska barriären kan även skapa problem när ekoprenörer 
bygger upp sina organisationer, miljömedvetenheten påverkar företagskulturen vilket gör att 
personer involverade i organisationen måste dela ekoprenörens ståndpunkt för att passa in i 
företagskulturen.105  
 
Bland industri- och organisationsbarriärer anser vi främst att det är organisationsbarriärerna 
som är av relevans. Organisationsbarriärerna förklarar bäst vad som utgör ett hinder för 
ekoprenörer i vardande. De industriella barriärernas stora fokus ligger på hur man ändrar en 
produktion inom ett etablerat företag, något som inte är helt relevant för entreprenörer i 
vardande. Linnanens barriär behandlar dessa hinder vid etableringen av miljöinriktat 
företagande och de är därför mest relevanta.  

4.8 Övergripande kritik mot ekoprenörskapsteorier 
I vår teorigenomgång uppstår frågetecken runt ekoprenörskap. En betydande del av 
ekoprenörskapslitteraturen förlitar sig starkt på teoretiska studier och påvisar sällan empiriskt 
stöd. I de fall då empiriskt stöd finns i studien är det ofta med ett lågt antal respondenter. 

                                                
103 Linnanen, L, (2002) s. 75 ff. 
104 Linnanen, L, (2002) s. 75 ff. 
105 ibid s. 75 ff. 
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Detta sätter givetvis spår i vår studie, exempelvis behandlar Walley och Taylor fyra typer av 
ekoprenörskap utan någon empirisk studie i över huvudtaget. Pastakia har i sin kvalitativa 
studie, intervjuat sex ekoprenörer och utifrån det delat in dem i två grupper för att dra 
slutsatser. Linnannen bygger sin studie helt på egna erfarenheter och har inte heller utvecklat 
en modell utifrån empiriskt stöd. Detta gör att man kan ställa sig frågan hur meningsfull och 
relevant indelningen av ekoprenörer blir då inga eller få empiriska stöd har kunnat styrka 
dessa studier.  
 
Ekoprenörskapslitteraturen (exempelvis Isaaks artikel) behandlar ofta välkända och 
framstående ekoprenörer som Anita Roddick från The Body-Shop och Ben Cohen och Jerry 
Greenfield från Ben & Jerrys. Ofta refereras till deras biografier som empiriska argument och 
de karakteriseras som idealbilder av ekoprenörer. Detta avspeglas i forskarnas teorier och 
modeller som enbart fokuserar på denna typ av individ. Beveridge och Guy påpekar detta då 
de menar att om fokus alltför ofta ligger på dessa individer och deras pionjärsanda fås en naiv 
bild av ekoprenörskap. Enligt denna syn skulle det endast behövas fler av dessa ekoprenörer 
för att driva en hållbar utveckling.106 Man får inte heller någon klar bild över interaktionen 
mellan affärsverksamhet och miljömedvetenhet samt hur företag formar, kompromissar, 
tvistar och utbyter idéer med varandra för att främja och forma innovationer inom 
miljöområdet.  
 
Gibbs menar att, i likhet med entreprenörskapsforskning, negligerar ekoprenörskapsforskare 
den historiska utvecklingen och tar inte hänsyn till omgivningen, dess aktörer och deras 
betydelse för den ekoprenöriella utvecklingen. Dessutom är det vanligt att inom 
entreprenörskapsforskningen fokusera på individen och dennes psykologiska attribut, vilket 
leder till att forskningen ofta koncentrerar sig på individens sociokulturella bakgrund. Gibbs 
menar att ekoprenörskapsforskningen istället borde utröna varför, var och när vissa individer 
utnyttjar möjligheterna medan andra ej är kapabla till detta.107 

4.9 Hur vi går vidare härifrån 
I litteraturöversikten har vi identifierat olika motiv och drivkrafter som vi valt att illustrera i 
en modell. Den har vi för avsikt att använda som underlag för vår fortsatta studie och dess 
komponenter kommer bland annat att vara utgångspunkten när vi genomför vår kvalitativa 
studie. I modellen vill vi visa att entreprenörer i vardande befinner sig i starten eller 
utvecklingsfasen vilket vi illustrerar genom att visa entreprenörskapen som en process.  

                                                
106 Beveridge, R, Guy, S, (2005) s. 666-667 
107 Gibbs, D. (2007) The role of ecopreneurs in developing a sustainable economy, In First World Symposium on 
Sustainable Entrepreneurship, Devonshire Hall, University of Leeds, UK, s 10 
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Figur 4: Avslutande teoretisk modell 
 
Vi sammanfattar nedan teorin utifrån de ställningstaganden vi gjort och hur vi ser på delarna i 
modellen. 

 Den ideologiska innebär att ekoprenörer drivs och motiveras av att uppnå ett inre 
välbefinnande. Detta inre välbefinnande uppnås genom att de verkar för en hållbar 
utveckling.  

 Strategiska innebär att ekoprenörer finner ekonomiska och konkurrensfördelar genom 
att bli miljöinriktade. Med detta menas att det gäller att se möjligheter i innovationer 
samt ekonomiska fördelar i att byta till en miljöinriktad produktion.  

 Lagar, förordningar och policyer behandlar i vilken grad individen är tvungen att rätta 
sig eller anpassa sig efter olika typer av regleringar som myndigheter och 
organisationer sätter upp.  

 Marknadens efterfrågan på miljöinriktade produkter kan styra utbudet då företagare är 
tvungna att möte efterfrågan.  

 Kritiska barriärer för ekoprenörer för etableringen och utvecklandet av företaget. 
Genom att identifiera barriärer vill vi visa utmaningar som ekoprenörer ställs inför vid 
företagandet.  
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5 Praktisk Metod 
Inom kapitlet redogörs för hur vi gått tillväga för insamling av vårt empiriska material. 
Kapitlet beskriver bland annat hur urvalet gjorts, hur intervjuguiden konstruerats och hur 
intervjuerna genomförts.  

5.1 Empirisk materialinsamlingsmetod 
Det gäller att fastställa vilken typ av metod som passar bäst för studiens syfte. I de fall då 
forskare vill skapa förståelse för ett fenomen är kvalitativ metod det mest lämpliga. Om 
forskaren istället ämnar se på ett fenomens utbredning samt göra statistiska beräkningar är en 
kvantitativ studie bäst lämpad. Kvalitativa studier utgår vanligen från empiriska iakttagelser 
eller observationer vilket gör det möjligt för forskaren att gå på djupet och därmed bland 
annat skapa en djupare förståelse.108 Då huvudsyftet med uppsatsen är att skapa förståelse 
anser vi att en kvalitativ studie är bäst lämpad. Vår kvalitativa studie har bestått av sex 
personliga intervjuer. Intervjuerna har varit semistrukturerade, vilket innebär att intervjun är 
relativt öppen, men ger intervjuaren viss kontroll över de ämnen som kommer att behandlas. 
Vid en semistrukturerad intervju använder sig intervjuaren av en i förväg klarlagd 
intervjumall med uppföljningsfrågor i syfte att systematiskt följa upp de frågor och ämnen 
som intervjuaren är intresserad av.109 Valet av semistrukturerade intervjuer gjorde det möjligt 
för oss att styra in individen på de områden vi ville studera. Vid en ostrukturerad intervju hade 
det sannolikt inneburit svårigheter att få individen att berätta om de specifika områden vi var 
intresserade av. En strukturerad intervju anser vi hade inneburit att intervjuobjekten hade fått 
hålla sig allt för strikt till intervjumallen och inte givits möjlighet till mer detaljrika svar. Då 
intervjumallen är utformad utifrån vårt teoretiska ramverk hade en strukturerad intervjumall 
inneburit svårigheter i att upptäcka nya kunskaper och utveckla teorin. En semistrukturerad 
intervju var bättre lämpad då det gav dem större utrymme för detaljrika svar och därmed 
större utrymme för upptäckt av ny kunskap. Vid presentationen av respondenternas företag 
har vi valt att inhämta material från respektive företags hemsida för att komplettera den 
företagspresentationen respondenterna gav. Innan intervjuerna läste vid dock på om 
respektive företag för att ha en viss kunskap om deras verksamhet.  

5.2 Urval 

5.2.1 Kontext 
Studiens delsyfte är att få en ökad förståelse för entreprenörer i vardande som verkar som 
miljökonsulter. Genom att medvetet välja entreprenörer verksamma som konsulter anser vi att 
vi har fått djupare förståelse för problemet än om vi valt att intervjua entreprenörer i vardande 
inriktade på miljömedvetet företagande inom olika branscher. Att vi uppnår en djupare 
förståelse för problemet grundar vi på att genom att välja en inriktning av entreprenörer i 
vardande kan vi gå djupare in i en aspekt än om vi valt fler olika aspekter på problemet. Valet 
av konsultbransch grundar sig i att dessa entreprenörer säljer tjänster till andra företag i syfte 
att ska bli miljövänligare vilket gör att det blir intressant att undersöka vilka motiv och 
drivkrafter som ligger till grund för denna typ av företagande. Vi ansåg däremot inte att deras 
typ av konsultverksamhet var av betydelse, det vill säga vad de konsulterar inom exempelvis 
el, vatten, återvinning och så vidare. 

                                                
108 Mogen, K.J (1995), Kvalitativa metoder för samhälls- och beteendevetare. Studentlitteratur, Lund, s. 39 
109 Lundahl, U, Skärvad, P-H, (1999) s. 116-117 
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5.2.2 Intervjupersoner 
Avsnittet ska ge en bild av hur urvalet gjorts. Den kvalitativa metoden syftar till att göra urval 
som på ett eller annat sätt beskriver det forskaren ämnar behandla. Detta gör att forskaren 
inom kvalitativa studier medvetet bör välja ut forskningsobjekten. Forskaren gör alltså ett 
strategiskt urval för att finna forskningsobjekten.110 Vi ville vid vårt val av respondenter finna 
forskningsobjekt som kunde ge störst insikt i problemet. Vi insåg att det skulle innebära 
svårigheter att finna entreprenörer i vardande med inriktning på miljömedvetet företagande då 
de oftast inte fullt ut kommit igång med verksamheten och därmed kan vara svårare att 
identifiera än väletablerade företag. Vi var därmed tvungna att ta hjälp av utomstående för att 
identifiera dessa. Vi vände oss till flertalet inkubatorsorganisationer, Umeå kommun samt 
Esam, ett etablerat företag inom hållbar utveckling. De inkubatororganisationer som 
kontaktades var Uminova, ALMI, Innovationsbron och nätverket nyföretagande. Inom 
kommunen vände vi oss till personer inom hållbarhetsfrågor i samhället och personer inom 
”starta eget”-kurser för att därigenom få upplysningar om entreprenörer i vardande inriktade 
på miljömedvetet företagande inom konsultverksamhet.  
 
Syftet med uppsatsen är inte att generalisera utan snarare att skapa förståelse för problemet, vi 
har även som målsättning att skapa ny kunskap och därmed utveckla de befintliga teorierna 
inom området. Johansson-Lindfors menar att forskaren, i de fall då generalisering inte 
eftersträvas, kan göra riktade och begränsade urval eftersom forskaren främst är intresserad av 
att få idéer och kunskap inom relativt outvecklade problem.111 Således blev vår utgångspunkt 
för val av respondenter ett riktat och begränsat urval. Fördelen är att respondenterna kan 
studeras ingående vilket kan ge detaljrik information och insikt inom vårt specifika 
problemområde. Via organisationerna och kommunen fick vi fram en lista med nio namn på 
företag och entreprenörer som befann sig i vardande som inriktade sig på miljömedvetet 
företagande inom konsultverksamhet. Utifrån listan kontaktades sju entreprenörer som var 
verksamma i Umeå. Då vi anser det väsentligt med personliga intervjuer valdes två 
entreprenörer bort som var verksamma i kranskommuner runt Umeå. De resurser vi förfogar 
över för denna uppsats var inte tillräckliga för att intervjua dessa i respektive kranskommun. 
Vi valde således att kontakta sju av företagen och entreprenörerna på listan som alla var 
verksamma i Umeå via telefon. Telefonkontakt tvingar dem att ta ställning och har en högre 
prioritering än brev och e-post112. Efter att första kontakten var etablerad avböjde två av våra 
tilltänkta forskningsobjekt med hänvisning till tidsbrist. Med andra ord är de respondenter vi 
intervjuat entreprenörer som är verksamma i Umeå och de vi fick access till. Sex respondenter 
från fem företag intervjuades. På företaget Sustainum var det två ägare och grundare varför vi 
intervjuade båda dessa personer. Följande personer intervjuades: 

  

                                                
110 Eneroth, B, (1994) s.169-170 
111 Johanson Lindfors, M-J, (1993) s. 98 
112 Patel, R, Davidsson, B, (1994) s. 118-119 

Företag Respondent Verksamhetstid 
Sustainum Lisa Redin Startades under 2007 
Sustainum Gunnar Granberg Startades under 2007 
Bränslelaboratorier Vivian Asplund Startades under 2007 
Nandorf miljökonsult Emanuel Nandorf Under hösten 2008 
Inget företagsnamn Eva Emadén  Endast i startfasen 
Another development 
perspective -ADEP 

Ingvar Rönnbäck Startade hösten 2008 
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Johansson-Lindfors menar att det negativa med riktat eller begränsat urval är att de valda 
forskningsobjekten ger en ensidig bild, alternativt dålig belysning, av problemet och 
därigenom är olämpliga som forskningsobjekt. Nackdelen med respondenterna är att vi funnit 
dessa via olika typer av organisationer. Detta kan, som Johansson-Lindfors menar, ge en 
ensidig bild av problemet då det kan tänkas att de har färgats starkt av respektive organisation 
samt att de har ett stort kontaktnät som kan ha skapats innan etableringen av företaget.113 
Nackdelen med dessa nätverk, som kan ha etablerats innan företaget och affärsidén uppstod, 
är att vi kan ha fått respondenter som varit aktiva inom miljöföretag och projekt innan 
etableringen av företaget vilket skulle ha kunnat ge en missvisande och ensidig bild av 
verkligheten. Att de färgats av respektive organisationer kan få till nackdel att det kan ha 
påverkat deras affärsidé och utvecklingen av företaget vilket också det skulle kunna ge en 
felaktig bild av verkligheten. 
 
Vid ett fåtal intervjuobjekt får man en djup och aspektrik studie, men det negativa med detta 
är att den blir allt för situationsspecifik. Vid många intervjuer riskerar man att fokusera allt för 
mycket på bredden och inte på djupet. Således är antal intervjupersoner ofta en fråga om 
avvägning mellan bredd och djup. Inom den kvalitativa forskningen gäller det att finna 
tillräckligt många fall för att ge tillräckligt med djup. Samtidigt ska insamlat material vara 
hanterbar utav undersökaren, han eller hon ska ha möjligheten att tillföra nya vinklar och 
aspekter på materialet. I praktiken innebär detta att urvalet är relativt litet samtidigt som varje 
fall av forskningsobjektet ska erhålla en stor variation.114 För denna studies omfattning ansåg 
vi att ett urval om fem företag och sex respondenter var tillräckligt för att nå det djup vi 
eftersträvar. Urvalet menar Eneroth ska fortgå tills att samma svar återkommer från 
respondenterna vilket gör det överflödigt med ytterligare intervjuer, vilket också kallas 
”mättnad”. För studien eftersträvade vi att vårt empiriska material skulle uppnå ”mättnad” 
vilket vi ansåg att den skulle göra vid sex respondenter. Dock upptäcktes att efter sex 
intervjuer hade vi endast uppnått en viss empirisk ”mättnad”, nya saker lyftes fortfarande 
fram vid avslutande intervjuerna. Vårt beslut att inte genomföra fler intervjuer grundar sig 
dock i att en ökad mängd empiriskt material att behandla hade blivit allt för ohanterligt och 
det vi funnit har varit tillräckligt för att skapa förståelse för problemet. Eneroth menar dock att 
de flesta studier tvingas avslutas innan total ”mättnad” uppnåtts115.  

5.2.3 Intervjumallen 
Vanligen skiljer man på strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Graden av strukturering 
innebär vilket svarsutrymme man ger respondenten. Ostrukturerade intervjuer ger 
respondenten mycket utrymme att svara och associera runt frågorna och intervjupersonen 
använder sig av få frågor och stödord. Strukturerad ger, till skillnad från en ostrukturerad, 
respondenten lite utrymme för sina svar.116 Som tidigare nämnts har vi valt att genomföra 
intervjuerna semistrukturerade, detta för att vi på ett enkelt och effektivt sätt ska kunna styra 
intervjuerna mot de ämnen vi har för avsikt att studera och samtidigt låta dem formulera och 
associera fritt runt ämnet. Vår semistrukturerade intervjumall (Se bilaga 2) gav oss möjlighet 
att ställa frågorna i den form som det känts naturligt under själva intervjutillfället samt gav oss 
möjlighet till följdfrågor.  
 
Intervjumallen har konstruerats utifrån de olika ämnena vi ämnar behandla i teorin. Den 
avslutande modellen (Figur 4) i teorikapitlet har likaså legat till grund för utformandet av 
                                                
113 Johanson Lindfors, M-J, (1993) s. 98 
114 Eneroth, B, (1994) s.171-172 
115 Ibid s.172 
116 Patel, R, Davidsson, B, (1994) s. 25-27 
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intervjumallen. Modellens olika komponenter har i intervjuguiden blivit sammanlagt fem 
teman. Temana följs av underteman vilket är ställda som frågor. Undertemana följs av 
detaljfrågor som är en typ av uppföljning- och fördjupandefrågor som vi ställt om vi inte 
ansett oss fått ett fullständigt tillfredsställande svar på undertemat. Detaljfrågorna har även 
varit till hjälp om respondenten tappat bort sig i svaren.  
 
De olika temana samt undertemana i intervjuguiden har vi lagt utifrån hur öppna vi anser dem 
vara. De mer specifika temana har vi lagt i slutet av guiden, samt de öppnare undertemana har 
vi lagt i början av varje tema. Detta har vi gjort då vi anser att det är mer motiverande och 
aktiverande för intervjupersonen att börja svara på de öppnaste frågorna. Därmed har vi valt 
att lägga de mer styrda och ledande frågorna i slutet av temana samt i guiden. Genom att börja 
med de öppnaste frågorna anser vi oss inte heller ha styrt respondenten i inledningen av 
intervjun. Att ha öppna frågor innebär att respondenten får möjlighet att svara med egna ord 
och förutsättningar117. Vi har under vår konstruktion av intervjumallen försökt hålla oss till 
öppna frågor. Detta på grund av att vi velat att respondenten ska svara med egna ord och 
associationer samt att vi velat att vår intervjumall ska innehålla så lite ledande frågor som 
möjligt. Genom att ställa öppna frågor har vi undvikit dikotomier, det vill säga frågor som kan 
svaras i två dimensioner. Genom att undvika dikotomier uppmuntras respondenten ytterligare 
till att berätta istället för att göra ställningstagande till exempelvis ja/nej eller bra/dåligt. 
 
Tilläggas ska att vi valt att se konstruktionen av intervjumallen som en process. Detta innebär 
att efter intervjuerna har vi gått igenom vad som varit positivt respektive negativt för att 
justera intervjuguiden till det bättre. Intervjuguiden har alltså inte sett enhetlig ut genom alla 
intervjuerna utan justeringar har gjorts. Att vi har gjort dessa justeringar beror på att vi under 
intervjuns gång upptäckt att vissa av frågorna har kunnat formuleras om vilket bidragit till att 
frågorna blivit neutralare samt bättre formulerade. Detta kan självklart ha bidragit till att vi 
fått mer information från våra senare respondenter, men vi ser inte det som negativt utan 
snarare positivt då ytterligare kunskap kan ha framkommit. 

5.2.4 Intervjuernas genomförande 
Intervjuerna har varit personliga intervjuer vilket är ett vanligt sätt att samla in data118. Det 
gör det möjligt att fånga personens kroppsspråk och hålla ögonkontakt med respondenten. 
Detta kan spela en väsentlig roll då forskaren kan få in den omedvetna kommunikationen.119 
Ytterligare orsaker till att vi valde personliga intervjuer är att de ger oss en bättre kontroll 
över intervjun än telefonintervjuer120. Nackdelen med personliga intervjuer är 
intervjuareffekten, vilket innebär att respondenten svarar som han eller hon förmodar att 
frågan ska besvaras eller att han känner sig pressad. Detta kan leda till en snedvridning av 
resultaten.121 Vi försökte dock undvika intervjueffekten genom att använda neutrala frågor 
samt genom att vara öppna med intervjuernas och studiens syfte. Genom att agera öppet vill 
vi inge trygghet och förtroende inför intervjupersonen eftersom detta kan bidra till att 
respondenten blir mer avslappnad och minska intervjueffekten. Genom öppna frågor vill vi 
minska antalet ledande frågor och därmed inverkan från oss som intervjupersoner.122  
 

                                                
117 Mogens K.J, (1995) s. 71 
118 Arbnor, I och Bjerke, B, (1994) Företagsekonomisk metodlära, Studentlitteratur, Lund, s. 243 
119 Mogens K.J, (1995) s. 88ff. 
120 Lundahl, U, Skärvad, P-H, (1999) s. 172 
121 Patel, R, Davidsson, B, (1994) s. 113 
122 Mogens K.J, (1995) s. 75ff. 
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Innan intervjun mejlade vi de olika temana som intervjun skulle komma att behandla. Syftet 
med detta var att förbereda respondenterna om vad intervjun skulle ta upp. Genom att mejla ut 
detta kunde respondenterna börja fundera kring temana utan att kunna förbereda färdiga svar. 
Innan respektive intervju förberedde vi oss genom att läsa på om de olika företagen och 
personerna för att eventuellt anpassa intervjuguiden.  
 
Under intervjuerna bad vi respondenterna om tillåtelse att spela in samtalet. Detta 
möjliggjorde att vi kunde registrera och göra en noggrann uttolkning av intervjuerna i 
efterhand. Att spela in intervjun, till skillnad från att föra anteckningar, anser vi ger ett bättre 
flyt i samtalet och möjliggör samtidigt bättre fokus på uppföljningar av svaren. En negativ 
aspekt med inspelning av samtalen är att intervjupersonen kan uppfatta att det blir en alltför 
formell atmosfär, vilket kan verka hämmande för respondenten vid intervjun. Ytterligare en 
negativ aspekt med att spela in samtalet är att det insamlade materialet blir mycket stort och 
tar lång tid att bearbeta.123  
 
Fem av de sex intervjuerna genomfördes avskilt på respektive respondents kontor och 
samtliga intervjuer varade i cirka 60 minuter. En av intervjuerna genomfördes avskilt på 
Umeå universitetsbibliotek i ett av grupprummen eftersom detta passade respondenten bättre. 
Att vi genomförde intervjuerna avskilt beror på att vi ville få respondenten att känna sig 
bekväm då ingen utomstående kunde avlyssna våra samtal. Intervjuer genomfördes under tre 
dagar under en veckas tid. Detta gjorde att vi mellan våra intervjuer hade tid att reflektera 
över vad som var positivt respektive negativt med våra intervjuer och ”finjustera” vår 
intervjuguide mellan intervjuerna.  
 
När två intervjupersoner närvarar är det möjligt att få ut mer av intervjun om intervjuarna i 
förväg satt upp riktlinjer för arbetsfördelningen124. Vi författare hade under samtliga 
intervjuer samma roller. Detta eftersom en eventuell påverkan från intervjuarna skulle vara 
densamma för samtliga intervjuer. Under intervjun hade en av oss till uppgift att framhäva 
otydligheter respektive fördjupningar i respondentens svar. Detta gjordes genom att denne 
intervjuaren bad respondenten förklara tydligare genom olika sonderingar, exempelvis 
”berätta mer”. Den andra intervjuaren som hade till uppgift att sköta intervjuprocessen hade 
intervjuguiden framför sig. Intervjuguiden fungerade som ett avbockningssystem där vi allt 
eftersom kryssade för frågor som avklarats under intervjun. Detta gjorde även att intervjun 
flöt på bra då mallen hjälpte till om respondenten fastnade i samtalet. Som intervjuare kunde 
vi fokusera på vår roll under intervjun, detta gjorde att vi kunde nå en djupare kännedom i 
frågor i de fall det fanns oklarheter och tveksamheter. 
 
Att skapa förtroende som intervjuare är viktigt eftersom det kan leda till att respondenten 
pratar mer fritt om han eller hon känner trygghet i situationen. Den personliga relationen som 
uppstår påverkar i vilken utsträckning respondenten kan och vill uttrycka sina känslor. Vid en 
negativ relation under intervjun kan respondenten uppleva sig kritiserad eller dömd av 
intervjuaren. En negativ relation kan uppstå på grund av intervjuarens språk, tonläge, 
kroppsspråk och så vidare.125 Vi har försökt skapa ett förtroende för respondenten i vår studie 
genom att tydligt presentera oss och uppsatsen samt föreslagit anonymitet hos respondenterna. 
Att framträda med namn är något som ingen av våra respondenter haft någonting emot. 
Respondenter motiverade det med att de inte hade något att dölja. Om intervjuaren inte är 
fullständig öppen med syftet och materialets framtida användning gentemot respondenten kan 
                                                
123 Lundahl, U, Skärvad, P-H, (1999) s. 120 
124 Ibid s. 121 
125 Patel, R, Davidsson, B, (1994) s. 63-64 
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det bidra till hämningar i svaren under intervjun126. I och med detta har vi varit fullständigt 
öppna med syftet och framtida användning av insamlat material och vi upplever inte att 
respondenterna agerat osäkert och försiktigt utan snarare att effektiviteten av intervjuerna 
hade varit densamma som under anonymitet.   

5.2.5 Bearbetning 
Transkriberingen av intervjuerna har gjorts löpande. Efter varje intervju bör intervjuaren gå 
igenom och sammanställa det insamlade materialet medan det är färskt i minnet. 
Sammanställningen bör även kompletteras av intryck och nya frågor som uppkommit efter 
intervjun.127 Efter varje intervjudag har vi transkriberat intervjuerna ordagrant från 
inspelningen och kompletterat med eventuella intryck vi fått från intervjutillfället. 
Bearbetning av materialet anser vi att vi givit en helhetsbild av intervjun och därifrån haft 
möjlighet att välja ut det material vi ansåg vara relevant för studien. Samtidigt gav 
transkriberingen insikt i vad som saknades i materialet. Detta gjorde det möjligt att 
komplettera med detaljfrågor om nödvändigt till resterande intervjuer. Det material som 
ansetts relevant har mynnat ut i en sammanställning av intervjuerna. För att försäkra oss om 
sammanställningens och intervjuernas korrekthet skickade vi dessa till respektive respondent. 
Respondenterna fick vid detta tillfälle möjlighet att korrigera eventuella missförstånd. I de fall 
då eventuella ändringar skett var det endast ett förtydligande av texten. Således har inga 
markanta misstolkningar och missbedömningar uppkommit vid respondenternas 
korrigeringar. 

5.2.6 Analysmetod 
Under varje rubrik i analysen börjar vi med att, via en matris, sammanfatta de mest väsentliga 
empiriska iakttagelserna. Detta för att på ett överskådligt sätt, både för läsaren och författarna, 
kunna jämföra intervjuerna med varandra för att iaktta likheter och olikheter. Ytterligare en 
fördel vi funnit genom matriserna är att vi kunnat undvika upprepningar från empirin i 
analysen. 
 
Då vi inte bara vill testa teorin utan även har som målsättning att skapa ny kunskap och 
därmed utveckla befintliga teorier, har vi i ett första steg i analysen försökt att bortse från 
teoretiska utgångspunkter för att hålla våra sinnen öppna för nya iakttagelser. Således har vi i 
ett första steg gjort observationer som fångat karaktäristiska drag och egenskaper hos 
intervjuobjekten för att reflektera och diskutera materialet. Det är först i ett senare skede som 
vi kopplar samman våra empiriska iakttagelser med teorin. På detta sätt har vi för avsikt att 
öppna sinnena och bättre fånga nya observationer vilket bidrar till möjligheten att utveckla 
befintlig teori. Uppställningen av analysen kan dock kritiseras. Detta beror på att vi i analysen 
valt samma uppställning som den avslutande modellen i teorikapitlet (figur 4). Liknande 
uppställning i analysen kan ha bidragit till att vårt öppna sinne fått sig en törn då vi missat 
viktiga iakttagelser som kan ha legat utanför dess ramar. Dock har vi varit medvetna om detta 
vilket gjort att vi varit uppmärksamma.  

5.2.7 Access 
Access handlar om tillträde till data och information. Vid intervjuer handlar det om att få ut 
all information från respondenterna, det vill säga i den bemärkelse respondenterna är villiga 
att svara på frågor genom fullständiga och ärliga svar vilket i sin tur kan påverkas av deras 
känslomässiga intryck av frågan eller situationen. Access behandlar även i vilken utsträckning 
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intervjuaren kan få tillgång till företag och intervjuperson. Om access till företag och 
intervjuperson inte fås kan detta bero på att de inte har något intresse av att deltaga i studien. 
Informationstillgången påverkar således förutsättningarna för studien och en dålig access 
sänker studiens tillförlitlighet och trovärdighet.128   
 
Vår access till företagen har varit relativt god. De personer som intervjuades var vänligt 
inställda till intervjun. I och med att de personer vi intervjuat även varit ägare och grundare 
till företagen har vi inte behövt gå via andra personer i företaget för att be om tillåtelse för 
intervjuer av deras personal. Detta anser vi har förbättrat vår access då vi på en gång kunnat 
vända oss till våra respondenter för att presentera vår studie. Det var endast två personer som 
avböjde. Personerna valde att avböja på grund av sin arbetsbörda och hänvisade till tidsbrist. 
Att vi fick dessa två bortfall anser vi inte ha haft någon större betydelse för vår studie då vi 
ändå uppnådde vårt uppsatta mål på minst fem intervjuer med fem olika företag.  
 
Access till respondenternas välvilja att öppet svara på frågorna bedömer vi som tämligen god. 
De var välvilliga till att dela med sig av sina åsikter och ställningstaganden. I de fall där 
eventuell information saknas bedömer vi snarare beror på en svårt formulerad fråga eller ett 
missförstånd från respondenten. Detta då vi inte bedömer att frågorna var av en karaktär där 
känslig information kunde uppkomma. Detta var något även respondenterna uttryckligen 
kommenterade när de föreslogs deltaga anonymt i studien.  

5.3 Kritik mot vår empiriska materialinsamling 
Brister i denna uppsats beror på oss själva, nämligen vår erfarenhet av konstruktion av 
intervjuguider och intervjuteknik. Vår erfarenhet av intervjuer kan reflekteras i att 
respondenterna kan ha påverkats av intervjuareffekten, det vill säga att vi som intervjuare 
påverkat respondentens svar. Vår oerfarenhet kan ha gjort att vi missat att göra 
uppföljningsfrågor och gått miste om information under intervjun. Vidare har vår erfarenhet 
av att konstruera intervjuguider satt spår i studien. Som tidigare nämnts har vi sett 
konstruktionen av intervjuguiden som en process, vilket gjort att vi ändrat vår guide vartefter 
intervjuprocessen framskridit. Detta gör att vi kan rikta kritik både till vår guide samt 
processen. Med självkritiska glasögon ser vi vissa svagheter i intervjuguiden. Vissa frågor kan 
ha uppfattats som ledande och därmed inte uppnått den neutralitet vi eftersträvat. Inte heller 
kan vi utesluta att frågornas klarhet varit bristfällig vilket gjort att respondenterna 
missuppfattat frågan. Exempelvis kan frågan ”Hur har er syn på miljöfrågor utvecklats över 
tiden?” ha uppfattats som ledande då vissa av respondenterna möjligen inte ändrat syn. 
 
Risk finns alltid att forskare stödjer sig allt för mycket på tillgänglig information. Risken finns 
att man övervärderar vissa respondenters svar. Detta kan särskilt uppstå när utvalda 
respondenter kan ge en ensidig bild av problemet.129 I urvalet kan vi ha fått en ensidig bild av 
respondenter vilket, som tidigare nämnts, kan bero på att vi fått kontakt med dessa genom 
olika typer av inkubatorsorganisationer, Umeå kommun samt ett väletablerat företag inom 
hållbar utveckling. Att vi fått kontakt med respondenterna den vägen kan till exempel ha 
bidragit till att de redan kan ha haft ett stort kontaktnät redan innan etableringen av företaget. 
Det kan inte heller uteslutas att vi förbisett företag som startats utan hjälp av inkubatorer, 
kommunen eller andra företag och inte heller att de skiljer sig från respondenterna. Med detta 
vill vi säga att det finns en risk för att studien stödjer sig allt för mycket på lättillgänglig 
information.      

                                                
128 Johanson Lindfors, M-J, (1993) s. 135-137 
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6 Empiri 
I det hör kapitlet kommer vi att presentera resultatet av våra intervjuer. Vi har genomfört sex 
personliga intervjuer med ägarna till olika miljökonsultföretag. Vi kommer till en början 
kortfattat redogöra för organisationerna och dess verksamheter, därefter kommer resultaten 
av de utförda intervjuerna.  

6.1 Presentation av respondenternas företag 

6.1.1.1 Sustainum 
Sustainum är ett miljökonsultföretag i Umeå som drivs av Lisa Redin och Gunnar Granberg. 
Företaget startades 2007 och deras verksamhet erbjuder kunskaps- och metodstöd inom klimat 
och hållbar utveckling. Båda delägarna har mångårig erfarenhet inom branschen, och har även 
tidigare jobbat för en nationell myndighet vars verksamhetsinriktning innefattade en hållbar 
utveckling.130  

6.1.1.2 Bränslelaboratoriet Umeå AB 
Bränslelaboratoriet är ett miljökonsultföretag i Umeå som drivs av Vivian Asplund sedan 
2007. Laboratoriet har nära kontakt med forskarna vid BTK och driver sin verksamhet genom 
att genomföra analysuppdrag, utbildning och forskningsresultat. Vivian och hennes kollega 
Helen Bergner har mångårig erfarenhet av att arbeta inom laboratorieverksamhet. 
Bränslelaboratoriet blev vinnare av Umeågalan 2008.131  

6.1.1.3 Nandorf Miljökonsult AB 
Nandorf Miljökonsult är ett miljökonsultföretag i Umeå som drivs av Emanuel Nandorf. 
Företaget startade sin verksamhet 2008 och erbjuder tjänster inom avlopp, miljö och 
vattenvård. Emanuel Nandorf har erfarenhet från olika typer av branscher som miljökonsult, 
länsstyrelsen, miljö- och hälsoskyddskontor. Han har tidigare jobbat som miljöinspektör med 
små avlopp och kretsloppsfrågor och har erfarenhet av Miljö- och hälsoskyddsmyndighetens 
arbete.132 

6.1.1.4 Eva Emadén Ett företag under utveckling 
Eva Emadén är för närvarande anställd inom Esam AB som är en miljökonsultfirma. Hon har 
precis initierat sin egen verksamhet och företaget är under utveckling. Hon har tidigare 
bedrivit ett miljökonsultföretag och har tidigare erfarenheter av att arbeta inom 
miljöutbildningsföretag och studieförbund. Den nuvarande verksamheten ämnar erbjuda 
miljöutbildningar till olika aktörer inom offentligsektorn samt näringslivet.133  

6.1.1.5 Another Development Perspective-ADEP 
Another Development Perspective är ett miljökonsultföretag i Umeå som drivs av Ingvar 
Rönnbäck. Företaget startade 2008 och erbjuder utbildningar inom freds- och 
utvecklingsarbete, hållbar utveckling, globalisering och internationellt utvecklingssamarbete 
och så vidare. Han har arbetat med globala utvecklingsfrågor sedan början på 1980-talet i 
många olika sammanhang och former. Han har även haft uppdrag av Sveriges regering, 
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myndigheter, enskilda organisationer, föreningar, universitet, kommuner, företag och 
internationellt verksamma organisationer.134 

6.2 Intervju med Lisa Redin på Sustainum AB 

6.2.1.1 Ideologiska motiv och drivkrafter 
Redin är uppväxt i Värmland med sina föräldrar och syskon. Hon uppger att modern har varit 
verksam inom miljöfrågor hela livet inom en kommunal verksamhet. Hon själv var till en 
början under uppväxten inte särskilt intresserad av miljörelaterade frågor men som äldre 
började hon inse värdet av dessa frågor. Hennes utbildningsbakgrund baserar sig på 
naturvetarstudier och hälsoskyddsutbildningen på universitet. Vidare har hon även studerat 
kemi och forskat inom detta fält.    
 
Hon beskriver att hon tidigare arbetat som nationell koordinatör inom en myndighet, som 
verkade för ekologisk hållbarhet, och som sedan utvecklades vidare till att verka för en hållbar 
utveckling. Den myndigheten lades ner efter det senaste valet av den nuvarande regeringen, 
vilket ledde till beslutet att etablera ett företag. Hon anser att de gynnsamma förutsättningar 
hon fick med bibehållen lön under ett års tid var det viktigaste för initieringen av företaget. 
Hon beskriver företagsinriktningen som naturlig eftersom det är inom miljöinriktning som 
hennes utbildning och kunskaper finns. Hon menar att hon drivs av att jobba med hållbara 
utvecklingsfrågor. 
 
Redin anser att hennes miljösyn ur ett företagsperspektiv inte har utvecklas på något märkbart 
sätt över tiden. Hon förklarar att företaget numera försöker etablera mer kontakt med 
näringslivet, för att till exempel samla kunskap om hur de jobbar med miljöfrågor inom sina 
organisationer.  
 
Hon framhåller att miljöfrågor är väldigt viktiga, hon menar att fokus bör ligga vid sociala 
och mänskliga relationer eftersom den tekniska utvecklingen inte kan vara en lösning på alla 
problem. Hon tycker dessutom att en hållbar utveckling handlar om en rättvis fördelning 
mellan alla människor i hela världen och generationer, man ska leva på räntan som naturen 
ger oss, inte på kapitalet. Till exempel är det viktigt att en generation inte överförbrukar 
naturens resurser så att det påverkar den nästkommande. Vidare handlar det om att få olika 
människor från olika samhällssektorer att samverka med varandra mot ett gemensamt mål 
inom de här frågorna. Företaget sprider kunskap om hållbar utveckling, och förmedlar ett 
budskap som säger att utanförskap och snedfördelning inte ska existera bland människor. Idag 
är det till exempel väldigt angeläget att ha ett högt BNP-mått, vilket Redin menar är 
snedvridet eftersom pengar inte går att förtära. Hon förklarar att ekonomi bör hanteras som ett 
smart medel för att skapa ett välmående samhälle, och hennes verksamhet vill få fler 
människor intresserade av de här frågorna genom kompetensutveckling. Hon anser att 
företaget försöker skapa ett förändringsarbete genom att försöka engagera sina kunder och 
visa dem olika metoder och verktyg på hur de kan jobba vidare med de här frågorna även efter 
att Sustainum har avslutat sitt uppdrag. 
 
Företagets ekonomiska intresse är att generera en vinst som vilket annat företag som helst, 
men det viktigaste är kunna gå till ett trivsamt arbete. Hon menar att självändamålet inte är att 
bli ekonomiskt oberoende utan hennes sysselsättning handlar om ett personligt 
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ställningstagande. Huvudsyftet är dock att kunna försörja sig och sen eventuellt kunna 
expandera sin verksamhet i framtiden. 

6.2.1.2 Strategiska motiv och drivkrafter 
Redin identifierade möjligheter att bedriva denna verksamhet till exempel genom 
klimatfrågans aktualitet de senaste åren. Hon förklarar att både klimatfrågor och hållbar 
utveckling har stått i fokus sedan initieringen. Hon uppger att en fördel som Sustainum har 
haft är att både hon och Gunnar har jobbat med den här typen av frågor och inriktning i 
många år. Dessutom har företaget haft ett ypperligt kontaktnät att falla tillbaka på vilket har 
inneburit att de inte behövt gå overksamma.  
 
Hon berättar att utvecklandet av affärsidén var en naturlig process utifrån hennes tidigare 
arbete på den nationella myndigheten. Inom den verksamheten arbetade hon med främjande 
av en hållbar utveckling, rådgivning i kommunal regi samt med kommunens miljöstrategiska 
och långsiktigt strategiska arbete. Redin menar att denna kompetens omvandlade hennes 
nuvarande verksamhet till tjänster. Hon beskriver att företaget genom omvärldsbevakning har 
identifierat behov hos kommuner och regioner inom landet. Genom att upptäcka dessa behov i 
ett tidigt stadium har man kunnat utveckla innovativa tjänster inom miljökonsultering.   
 
Hon förklarar att när företaget arbetar för en kommun ägnar man sig åt att göra till exempel 
omvärldsanalyser, för att sedan lägga upp mål och vidare åtgärder för att nå dessa mål. 
Slutligen följer man upp de uppsatta målen och reviderar dessa. Företaget har utvecklat ett 
kompetensutvecklingsverktyg i samverkan med ett utbildningsföretag i Stockholm. 
Utbildningsföretaget stod för tekniklösningarna och Sustainum stod för kompetens inom 
klimat och hållbar utveckling. Detta har blivit ett tydligt koncept som företaget skapat.  Hon 
förklarar vidare att varje uppdrag kräver specifika lösningar och då måste Sustainum ta fram 
den bästa lösningen. Syftet är att lära sina uppdragsgivare att jobba långsiktigt med 
hållbarhetsfrågor inom sina organisationer och inte bara ge dem en rapport. Genom denna 
arbetsmetod kan man nå en positiv samhällsförändring.   
 
Redin tycker att företagets lokalisering vid Uminova Innovation har berikat utvecklingen av 
företaget, genom att man har samspelat med andra aktörer. Hon förklarar att ett 
framåtskridande även har skett genom att konferera med andra konsulter runt om i Sverige. 
Hon menar att som konsult behöver man vara lyhörd och ha en bra inblick i vad som händer i 
omvärlden, detta för att kunna identifiera vilka frågor som är viktiga för stunden. I slutändan 
är det företagets kompetens som har format företaget och Sustainums insikt i att man måste 
tillhandahålla unika tjänster/produkter för kunderna. 
 
Redin anser inte att företaget har många konkurrenter. I Umeå finns det företag som jobbar 
med hållbar utveckling men framförallt jobbar de med en ekologiskt hållbar 
samhällsutveckling. Hon berättar att man samverkat med dem på en liten skala eftersom man 
har ett gemensamt mål; man har bland annat anordnat konferenser tillsammans. Hon 
poängterar att företaget gärna samverkar med konkurrenter så länge det inte uppstår några 
konflikter. Hon anser att det är bättre att jobba gemensamt eftersom man då kan skapa ett 
intresse för dessa frågor och sen hänvisa till varandra, men att relationen måste vara öppen 
och rättvis. Hon förklarar att företaget gärna vill ha samarbetspartners som är olik deras eget 
företag, till exempel söker man samverkan med personer som besitter andra spetskompetenser 
som företaget kan ha nytta av. Bland annat har företaget hittat ett samarbete på Uminova 
Innovation tillsammans med ett dataföretag vilket har varit berikande.   
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6.2.1.3 Marknadens efterfrågan 
Enligt Redin införskaffades företagets kundkrets genom att man hade ett ypperligt kontaktnät 
med många svenska kommuner och regioner genom sin tidigare arbetsplats.  Hon förklarar att 
företaget inte har marknadsfört sig genom till exempel säljsamtal, utan det är tidigare kunder 
som har sökt upp dem. Företaget har också blivit mer lokalt känt, bland annat genom 
nomineringen till Umeågalan, vilket har resulterat i fler lokalt anknutna kunder. Hon berättar 
att företagets uppdragsgivare ofta har en liknande bakgrund inom miljöfrågor och kommuner, 
vilket gör att dessa kunder är relativt miljömedvetna och intresserade av en hållbar utveckling. 
Dessa individer förstår att miljöinriktade frågor är viktiga och vill gärna ägna sig åt 
strategiska frågor, detta gäller speciellt inom länsstyrelser och kommuner.  

6.2.1.4 Lagar, förordningar och policy 
Redin förklarar att hållbar utveckling inte är reglerat i lagstiftningen utan det är riktlinjer som 
man förväntas följa, som till exempel agenda 21. Sveriges regering har även uttryckt att 
svenska kommuner ska bedriva en hållbar utveckling genom en kommunal framtidssyn. I 
detta läge kan företaget bistå kommunerna med sin kompetens om en hållbar utveckling. 
Företaget anpassar inte sina tjänster utifrån miljöregleringar utan detta sker på ett mer indirekt 
sätt. Företagets verksamhet handlar om att ta hänsyn till både lagstiftning och andra mål, till 
exempel svenska miljökvalitetsmål, folkhälsomålen, nationella klimatutsläpp och så vidare.  
Företaget gör då en klimatstrategi åt en kommun men i slutändan handlar det om att 
kommunerna vill uppnå de nationellt uppsatta målen.  

6.2.1.5 Barriärer 
Ibland bemöts hon av skepticism från personer när hon berättar om sin sysselsättning. Hon 
säger att man får upplysa folk om att det även är ekonomiskt lönsamt att jobba med 
miljöfrågor. Hon anser att detta fenomen oftast är en konsekvens av okunskap och försöker 
åtgärda denna barriär genom att vara en förebild som företag.   
 

6.3 Intervju med Gunnar Granberg på Sustainum AB 

6.3.1.1 Ideologiska motiv och drivkrafter 
Granberg är uppväxt i Umeå, hans mor jobbade på universitet och hans pappa var elektriker. 
Han berättar att han är uppväxt med ett intresse för friluftsliv, vandring, skidåkning, 
vindsurfing med mera. Hans utbildningsbakgrund är inom naturgeografi, vilket är en del av 
biologutbildningen, samt doktorering inom klimatmodellering på våtmarker.  
 
När Granberg började sin utbildning blev klimatfrågan väldigt aktuell och ett intresse väcktes 
att fokusera på dessa frågor. Han berättar att han gjorde sitt examensarbete, så kallade 
minorfields studies på Västra Samoa. Vid detta tillfälle drabbade en naturkatastrof området 
vilket var en omtumlande och spännande upplevelse. Detta i samband med de våldsamma 
upplopp som drabbade Los Angeles under detta år fick honom att reflektera över vilken effekt 
klimatförändringar och social hållbarhet har för samhället. 
 
Han har också arbetat inom en myndighet med koppling till forskning och universitet, där han 
var klimatansvarig. Den myndigheten blev avvecklad för två år sedan och då tyckte Granberg 
att det var ett ypperligt tillfälle att starta ett företag med tanke på alla kontakter och kunskap 
han hade byggt upp under tiden på denna myndighet. Han förklarar att man har tagit ställning 
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genom att starta ett miljöinriktat företagande; man vill jobba med något meningsfullt som 
samtidigt är roligt.  
 
Granberg har arbetat med miljöfrågor under en väldigt lång period vilket har gjort att hans 
miljösyn inte har förändrats i hög grad. En skillnad är dock att han numera fokuserar mycket 
på relationsprocesser. Han menar att det handlar om att få människor att jobba tillsammans 
och inte motverka varandra inom till exempel organisationer. Han anser att detta är en central 
fråga att arbeta med. Företagets miljöinriktning är ett helhetstänkande där sociala och 
ekonomiska aspekter vägs in och man verkar för en hållbar utveckling. Företagets konkreta 
roll är att man tillhandahåller verktyg för detta. Man kan hjälpa sina kunder att utveckla dessa 
saker genom ett processperspektiv.  
 
Granberg anser att en hållbar utveckling bör vara ett helhetskoncept inom en verksamhet, att 
man inte tar beslut som kanske är gynnsamma utifrån ett kortsiktigt ekonomiskt perspektiv 
utan att man tänker långsiktigt. Han poängterar att man bara kan titta på det nuvarande 
ekonomiska systemet och att det behövs en helt nytänkande attityd inom det området, till 
exempel en mer långsiktig investeringspolitik och lagstiftning för att få bot på den så kallade 
kvartalskapitalismen och kortsiktiga vinster. Han tror att hans företagande kan påverka en 
hållbar utveckling genom att hjälpa organisationer som har medvetna ideal att gå från ord till 
handling. Det handlar om att skapa lärande organisationer inom det här fältet som vågar ta 
initiativ och förhålla sig till ett helhetstänkande. Miljöfrågor är centrala, men man kan inte 
jobba med dem på bekostnad av andra frågor ur ett långsiktigt perspektiv. Man kan heller inte 
lagstifta eller bygga ett samhällssystem som är väldigt skonsamt mot miljön men som gör att 
människorna mår dåligt och är otrygga, det måste finnas en balans. 

6.3.1.2 Strategiska motiv och drivkrafter 
Granberg identifierade goda utvecklingsmöjligheter för företaget redan vid initieringen 
eftersom klimatfrågor och hållbarhetsutveckling är aktuella teman. En annan fördel vid 
lanseringen var att företaget kunde ”nischa” in sig, eftersom det inte finns så väldigt många 
aktörer som är bra på helhetstänkandet inom den här branschen. Han berättar att det var en 
fördel att ha det breda kontaktnätet vid starten av företaget men att det också innebar en 
utmaning att gå in i ett relativt okänt fält och sälja in det till sina kunder.  
 
Hans ekonomiska intresse yppar sig genom att vilja få en stabil ekonomi för att kunna arbeta 
just inom detta fält, men det har aldrig varit en stark drivkraft att bli väldigt förmögen inom 
detta yrke. Det handlar om att vara affärsmässig och ta fram tjänster som genererar en vinst 
som man sedan kan återinvestera i verksamheten. 
 
Företagets lokalisering har inverkat en del på företagsutvecklingen. Genom att företaget 
tillhör en inkubator har man tagit del av olika företagsprogram och affärsplaner med mera. 
Företaget samarbetar med dataföretag och IT-utvecklare samt ett företag som jobbar med 
kompetensutveckling generellt. Han menar att det har haft en ganska stor betydelse för 
företaget, de har kunnat gå från att vara en vanlig miljökonsult till att jobba med utveckling 
med konkreta verktyg. Man arbetar med kompetensutveckling tillsammans med ett företag i 
Stockholm och en konsult i Uppsala, vilket innebär att man kompetensutvecklar stora 
organisationer inom det här fältet och Sustainum bidrar då med sakkunskap.  
Enligt Granberg har man inte känt av konkurrenter än, de flesta lokala företag i Umeå jobbar 
mer utifrån ett miljöperspektiv, medan hans företag försöker ha ett mer neutralt utgångsläge 
där man väger in de ekonomiska och sociala aspekterna lika mycket. Konkurrenterna har haft 
en viss påverkan på företaget framförallt i initieringen av företaget, där man studerade hur 
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olika aktörer jobbade inom närliggande segment och sedan utformade ett budskap som var 
annorlunda.  

6.3.1.3 Marknadens efterfrågan 
Granberg beskriver uppkomsten av affärsidén som ganska generell till en början, eftersom det 
finns en efterfrågan inom den här branschen. Man har snävat in och fokuserat på specifika 
bitar längs tiden, baserat på kompetensen. Man styrs väldigt mycket av vilka slags uppdrag 
man får, samtidigt är han uppmärksam på vilka produkter man jobbar med inom företaget så 
att de inte enbart blir tjänsteinriktade. Enligt Granberg så har utvecklingen av affärsidén 
påverkat utbudet. Företaget jobbar gärna med delaktighet och deras kunder tar själva 
kunskapen de får av Sustainum och jobbar vidare med frågorna. Därför arbetar man mycket 
med omvärldsanalyser och processtänkande. När företaget får ett uppdrag intar man ett 
generellt perspektiv, sen diskuteras en helhetsbild fram tillsammans med kunden. Man 
identifierar behovet hos kunderna, vilket gör att företaget vet hur man ska bemöta 
kundefterfrågan och kan anpassa sina tjänster utifrån detta.   
 
Företagets kunder är till en stor del offentliga aktörer, kommuner och myndigheter berättar 
Granberg. Företaget har dessa kunder för att man har jobbat inom den sfären tidigare, 
företagets kompetens och kontaktnät ligger inom detta segment. Miljömedvetenheten varierar 
helt bland de olika kunderna men rent generellt är de miljömedvetna eftersom uppdragen 
företagen åtar sig tyder på detta. Han redogör samtidigt för att det inte finns några regleringar 
som påverkar hans företagande förutom möjligtvis klimatfrågor.  
 
Han berättar att han skaffade sitt kontaktnät delvis från tiden på universitet när han ägnade sig 
åt forskning. När han arbetade inom en myndighet ingick det i uppdraget att nationellt bygga 
en arena för dessa frågor. Det gjordes en sammanställning av alla universitet i Sverige och 
vilka som ägnade sig hållbarhetsutveckling och miljöfrågor. När man hade gjort detta 
diskuterade man hur man kunde samverka tillsammans i dessa frågor och på detta sätt 
bildades ett nätverk, som var stött av forskningsfinansiärer och kom att heta Vetenskap för 
hållbar utveckling. Mycket av verksamheten innefattade projektuppdrag och en samverkan 
mellan offentlig sektor och forskning. Genom detta fick man mycket kontakt med 
myndigheter och kommuner. 

6.3.1.4 Barriärer 
Granberg säger att väsentliga barriärer för denna typ av företag kan vara ganska generella, 
som att till exempel anställa ny personal vid ett tillväxtstadium. Det är svårt att hitta 
kompetenta personer att anställa och detta är en av anledningarna till att företaget jobbar 
tillsammans med andra konsulter eftersom företaget måste sälja kvalitet. Att utbilda en ny 
person är en kostsam och lång process.  
 
Granberg har inte upplevt ytterligare problem vid etableringen av företaget, dock finns ju 
alltid skatter, försäkringar och betalningssystem att oroa sig över och det finns ingen genväg 
runt detta. Han påpekar att det ideala vore att man har en person vid initieringen som tar hand 
om allt det ekonomiska, eftersom det tar ganska mycket energi att göra allt själv och man har 
en tendens att göra saker fel.  
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6.4 Intervju med Ingvar Rönnbäck på ADEP 

6.4.1.1 Ideologiska motiv och drivkrafter 
Rönnbäck är uppväxt i Luleå och berättar att hans föräldrar har en jordbrukarbakgrund. Han 
berättar att han under 1980-talet arbetade inom folkrörelsen med miljörelaterade frågor för att 
sedan studera konfliktstudier och humanekologi vid Umeå universitet. Efter avslutad 
grundexamen deltog Rönnbäck i ett utvecklingsforum om välvetenskap samt forskade inom 
den pedagogiska institutionen. Hans fokus på forskningen var globala utvecklingsfrågor. 
Rönnbäcks tidigare yrkeserfarenhet innefattar en verksamhet som ämnesansvarig för 
humanitära bistånd och konflikthanteringar. Under sin tidigare anställning på SIDA var han 
tvungen att pendla mellan Stockholm och Umeå men till slut blev denna situation ohållbar 
och eftersom han önskade att arbeta och bo i Umeå bestämde han sig för att starta ett eget 
företag.  
 
Han anser att uppkomsten av företagets affärsidé endast är en återspegling av hans tidigare 
sysselsättningar och kunskaper som införskaffats under hans aktiva yrkesliv. Hans nuvarande 
företagsuppdrag liknar tidigare verksamheter han arbetat inom, såsom universitet, folkrörelsen 
och SIDA. Han menar att den enda skillnaden är att han numera bedriver sin egen 
verksamhet.   
 
Rönnbäck har svårt att se direkta konkurrenter i sin verksamhet, istället samarbetar han med 
företag som har en liknande inriktning men som inte har den internationella profilering och 
kompetens som hans verksamhet innefattar. I första hand försöker han hitta samarbeten och 
relationer som kompletterar varandra och leder till ett förändringsarbete. Han uppfattar att 
dessa samarbeten och relationer har en värdegemenskap, eftersom man arbetar med individer 
som engagerar sig i samma frågor.   
 
Rönnbäck anser att ekonomiska intressen absolut inte är någon drivkraft inom hans 
företagande. Självklart måste hans privatekonomi vara i balans, men det som står i fokus är att 
stå för en samhällsförändring, jobba med utbildningsfrågor och arbeta med rådgivning. Detta 
har påverkat hans företagande genom de nätverk och relationer han har skaffat sig genom 
åren. Han tror att hans kunder ser honom som en tänkande individ som vill bidra till 
samhällsförändring och inte en person som är styrd av ekonomiska intressen. Han uppger att 
det är ett förtroendekapital att kunderna begriper att man måste debitera för den tid som varje 
uppdrag tar.  
 
Rönnbäck anser att miljöfrågan är väldigt viktig för en hållbar utveckling. Han förklarar att 
jorden är vårt skafferi och utan en långsiktig hänsyn till naturlagar och ekosystem undergräver 
vi våra utsikter att överleva och utvecklas. En hållbar utveckling handlar om en helhetssyn. 
Den måste vara global och långsiktig och leda till en förändring för hela samhället. Man 
måste ta hänsyn till ekologi och sociala livsvillkor för alla människor på jorden, samt ha en 
ekonomi som är i balans mot dessa beståndsdelar. Han uppger att den största utmaningen 
ligger i detta, eftersom ekonomin alltid står i motsats till miljön och de sociala aspekterna. 
Detta blir extra tydligt nu med klimatförändringen, vilket visar att människan inte har ett 
fungerande samhällssystem som tar hänsyn till miljöfrågorna. Han försöker påverka denna 
utveckling genom att erbjuda olika former av utbildningar för aktörer. Det kan handla om 
projektrådgivning, en utveckling av ett projekt, kunskapsstöd, omvärldsanalyser och så 
vidare. Han berättar att han även engagerar sig i olika debattsammanhang och skriver artiklar i 
tidskrifter. Nätverk och relationer spelar också en viktig roll inom ett utvecklingsarbete, till 
exempel biståndsarbeten. Dessa uppdrag innefattar både nationella och internationella 



Empiri 
 

 53 

anknytningar med till exempel kommuner, vilket gör att man måste kommunicera med många 
olika myndigheter. 

6.4.1.2 Strategiska motiv och drivkrafter 
Rönnbäck berättar att han har bedrivit sin verksamhet i cirka ett år. Sin kundkrets har han 
skaffat genom marknadsmässiga åtgärder såsom att utröna behoven hos sina uppdragsgivare 
och via miljöfrågornas aktualitet, till exempel menar han att ingen individ kan undgå 
klimatdiskussionen. Han anser att det finns bättre förutsättningar idag för att få genomslag för 
dessa frågor än för till exempel 15-20 år sedan. Hans arbete är redan känt bland organisationer 
och myndigheter, vilket har gjort att han har kunnat etablera ett kontaktnät och sedan 
vidareutveckla dessa kontakter.  

6.4.1.3 Marknadens efterfrågan 
Ingen i hans direkta omgivning har påverkat Rönnbäck att driva en egen verksamhet. Han 
förklarar att detta är ett beslut som har mognat fram längs åren, för till exempel 10 år sedan 
hade han inga som helst visioner om att bli en miljökonsult. Det som har haft betydelse för 
etableringen av företaget är de kontakter med organisationer och övriga aktörer som har blivit 
företagets kunder.  
 
Företagets kunder tillhör en mängd olika samhällssektorer. Företaget får bland annat uppdrag 
från universitet, kommuner, internationella företag och SIDA. Den viktigaste kunden är 
SIDA, mycket för att sådana organisationer har den här typen av frågor i sin 
uppdragsbeskrivning. SIDA söker den här typen av konsultuppdrag som ett komplement till 
deras egen verksamhet. Vidare beskriver Rönnbäck sin marknad och kunder som 
miljömedvetna, de är väl införstådda med miljörelaterade frågor. Hans uppgift blir sedan att 
försöka fastställa vilka frågor man ska ägna sig åt och vilka arbetsmetoder man ska använda.  
 
I sin roll som miljökonsult träffar han på en mängd olika aktörer, vilket naturligtvis påverkar 
företagandet genom att han kontinuerligt får ny input och chansen att vara kreativ i sitt arbete. 
Denna kompetens kan sedan användas när man får ett nytt uppdrag. Kunderna har sina egna 
nätverk, erfarenheter och perspektiv och hans roll som företagare blir att lyssna till deras 
behov.  

6.4.1.4 Miljöregleringar och Policyer 
Rönnbäck förklarar att miljöregleringar inte har stor betydelse för den verksamhet han 
bedriver. Det finns internationella överenskommelser och det finns svenska, nationella 
lagstiftade mål. Han förklarar att han jobbar med båda dessa i lite olika utsträckning. 
Företaget anpassar inte sina tjänster efter några miljöregleringar. Hans samarbetspartners 
jobbar med detta i större utsträckning till exempel mot satta miljömål inom sina egna 
organisationer. Han menar att hans företag nog ligger lite utanför dessa miljöregleringar, men 
att det att det inte är obetydligt eftersom man måste ha en förståelse och kunskap om dessa 
regelverk.  

6.4.1.5 Barriärer 
En möjlig barriär inom miljökonsultverksamheten kan vara att införskaffa de nödvändiga 
kontaktnät som behövs för att starta denna typ av verksamhet. Det tar lång tid att bygga upp 
dessa kontaktnät och utan dem kan det vara svårt att skaffa uppdrag. Kunderna måste också se 
värdet i tjänsten som företaget erbjuder, vilket inte är en självklarhet eftersom hållbar 
utveckling handlar om långsiktighet inte bara för kunden utan för hela samhället. Detta har 
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dock inte påverkat hans företagande utan hans etablering av företaget har gått relativt 
smärtfritt. Företaget hade nämligen redan de nödvändiga kontakterna när det lanserades vilket 
gjorde att han fick många uppdrag redan från start. 

6.5 Intervju med Eva Emadén med ett företag under utveckling 

6.5.1.1 Ideologiska motiv och drivkrafter 
Emadén berättar att hon sedan barnsben har haft ett stort miljöintresse, vilket hon menar till 
viss del kommer från föräldrarna som är friluftsmänniskor. Hennes intresse för miljön gjorde 
att hon sökte sig till miljöhälsoskyddsprogrammet vid Umeå universitet. Efter avslutad 
examen arbetade hon vid ett studieförbund på vuxenskolan. Arbetet innefattade mycket 
utbildningar om miljöledningssystem för olika aktörer inom organisationen.  
 
Emadén utvecklade sin egen verksamhet år 2000, detta företag var ett konsultbolag som sålde 
miljöinriktade utbildningar till företag. Dock avvecklade hon företaget efter bara ett år, vilket 
dels berodde på att marknaden för miljötjänster var ganska osäker vid denna tidpunkt 
eftersom många företag anställde individer med liknande kvalifikationer istället för att ta in 
externkompetens i form av konsulter, dels krockade verksamheten med hennes privatliv vid 
denna tidpunkt.  
 
Hennes kommande företag kommer att tillhandahålla utbildningar inom miljöområdet. De 
utbildningar hon erbjuder innefattar ett utvecklingsarbete med syfte till samhällsförändring, 
vilket i slutändan är en process som handlar om att nå en hållbar utveckling. Hennes initiativ 
att bedriva ett eget företagande handlar om att få möjligheten att jobba med det som är 
intressant och stimulerande.  
 
Emadéns miljösyn har ändrats i viss utsträckning sedan initiativet till att starta eget företag, 
men hon tycker samtidigt att det är svårt att peka på något specifikt. Hennes grundsyn på 
miljön är att kunskap är början till förändring. Kunskapen finns till viss, men anledningen till 
att samhället inte agerar annorlunda beror på att människor inte har tillräcklig insikt. 
Utbildningar är enda sättet att nå förändringar inom hållbar utveckling i samhället, på detta 
sätt sprider man insikt och förståelse över detta fält.  
 
Miljöfrågor är en grundläggande livsfilosofisk fråga, hon anser att detta är en 
värdegrundsfråga som driver henne till att starta företaget. Emadén tror inte att hon kan 
förändra världen ur ett hållbarhetsperspektiv, men ”varje droppe är en del i havet”. Genom 
sitt företag vill hon dock starta en tankeprocess i samhället. Om en tankeprocess kan sättas 
igång i samhället är allting möjligt menar hon. Hon liknar också tankeprocessen vid en 
amöba: ”Jag ser samhället som en amöba som spretar åt alla håll och kan man bara få en till 
individ att gå i den riktningen så kommer alla tillslut att gå i samma riktning.”   
 
Hennes ekonomiska intressen har utvecklats från att utföra ideella uppdrag till att bedriva ett 
företag igen, vilket gör att hon måste tänka mer marknadsmässigt och debitera sina kunder. I 
dagsläget är företagets ekonomiska intresse tämligen blygsamt, vilket innebär att det inte finns 
några ambitioner att generera stora vinster för företaget.  Om en sådan situation skulle uppstå 
skulle det innebära att hon inte skulle behöva arbeta lika mycket och samtidigt ge henne mer 
utrymme att utföra ideella uppdrag.  
 
Emadén anser att en hållbar utveckling avser en utveckling som leder till en 
samhällsförändring, vilket innebär att inte kränka systemvillkoren som handlar om att man 
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utarma världen. Det är viktigt att skapa ett samhälle som inte bygger på att man förgiftar den 
livsmiljö som människor lever i, man måste istället ska skapa ett mänskligt samhälle som går 
ut på att uppfylla grundläggande mänskliga behov utan att förstöra naturen. Jorden är bara ett 
land och nationsgränser kommer att suddas ut i framtiden, enligt Emadén har dessa spelat ut 
sin roll och klimatförändringar och terrorhot kommer få mänskligheten att inse detta. Hon tror 
att samhället går mot denna utveckling och därmed en hållbar utveckling. Hon tror att 
utvecklingen i världen går mot en liknande regionspolitik som Sverige har haft sedan länge, 
det vill säga att om man utjämnar skillnader i olika delar av landet och alla människor får en 
någorlunda livskvalitet kommer man inte vara lika missnöjda eftersom man då inte betraktar 
varandra som något hot. Denna politik kommer vara ganska självklar på en global nivå inom 
en snar framtid. Genom att inse att man höjer levnadsstandarden och graden av tillfredställda 
grundläggande behov hos den större delen av mänskligheten så skapar man en stabilitet 
runtom i världen.  

6.5.1.2 Strategiska motiv och drivkrafter 
Emadén ser en marknad och potential för denna typ av konsulttjänster, men tillägger att den 
ekonomiska instabiliteten i dagsläget kan komma att inverka på hennes affärsplaner eftersom 
företag möjligen blir försiktigare med att investera i kompetens.  
 
Företagets affärsidé har influeras av många personer i hennes närhet. Hon har fått mycket stöd 
från sin nuvarande arbetsgivare, Esam. Hon förklarar att hon har ”bollat” många idéer med 
dem vilket i slutändan gjort idéerna mer verklighetsförankrade.  
 
Det finns konkurrenter inom hennes verksamhetsområde, men hon påpekar att hon ser dem 
som samarbetspartners. Det är mer fördelaktigt att samarbeta med andra konsulter istället för 
att konkurrera, eftersom man tillsammans höjer intresset för miljöfrågorna och skapar en 
större marknad. Hon ser Esam, Sustainum och andra som arbetar inom 
miljökonsekvensbeskrivningar som potentiella samarbetspartners.     

6.5.1.3 Marknadens efterfrågan 
Hennes nuvarande affärsidé bygger mycket på de uppdrag hon senast utförde när hon hade 
eget företag år 2000.  Hon anser att det fortfarande finns en efterfrågan bland företag på den 
typ av kompetens hon besitter. De utbildningstjänster hon ämnar erbjuda handlar om att ge 
grundläggande förståelse för de stora sambanden när det gäller den yttre miljön och 
klimathoten och de syftar även till att höja allmänbildningen. Hon har insett behovet av att 
vidareutveckla sina tjänster, den tidigare affärsidén var begränsad till att ge basutbildningar 
men nu kommer hon även att bredda och skräddarsy tjänsterna efter företagens behov. 
Nuförtiden kan hennes tjänster appliceras på en mängd olika branscher, jämfört med tidigare 
då bara en viss sorts företag var aktuella.   
 
Hon har ännu inte har etablerat sitt företag vilket gör att hon inte heller har några direkta 
kunder. Hon funderar på att bli ett paraplybolag till Esam och på detta sätt skaffa ett stort 
kundregister och kontaktnät.  

6.5.1.4 Regleringar och Policyer 
Emadén tror att de enda miljöregleringar som företaget kommer att konfronteras med är då 
uppdragsgivaren behöver leva upp till vissa lagkrav. Dessa miljöregleringar kan påverka 
hennes verksamhet då hon, i form av konsultstöd, får i uppdrag att utbilda dessa 
uppdragsgivare hur de ska leva upp till kraven och regleringarna.   
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6.5.1.5 Barriärer 
Emadén identifierar barriärer vid utvecklandet av företaget, dessa handlar om att hålla sig 
uppdaterad genom bland annat omvärldsanalyser. Det är även svårt att hålla sig ajour med 
vilka aktörer som befinner sig på marknaden. I vissa fall kan det uppstå en konflikt mellan det 
ekonomiska och det ideella i arbetet, emellanåt måste man värdera vilka uppdrag man ska 
debitera och vilka man kan göra utan kostnad. Hon förklarar att det gäller att vara självsäker 
när denna konflikt inträffar och debitera kunderna vid behov.  

6.6 Intervju med Emanuel Nandorf på Miljökonsult AB 

6.6.1.1 Ideologiska motiv och drivkrafter 
Nandorf är uppvuxen i Värmdö som tillhör Stockholms Kommun. Han utbildade sig till 
miljöingenjör i Östersund och har gått olika kurser inom biologi och kemi vid Uppsala 
universitet. Efter sin studietid började han arbeta som miljökonsult vid bland annat Vattenfall 
och länsstyrelsen i Örebro och som miljöinspektör i Eskilstuna. Efter sin anställning i 
Eskilstuna fick han möjlighet till ett projektbaserat uppdrag på Umeå kommun. När hans 
projektuppdrag upphörde sökte han alternativa vägar och utformade en affärsplan och 
beslutade till sist att starta sin egen verksamhet. Företagets inriktning var ett naturligt val med 
tanke på Nandorfs bakgrund, att agera miljökonsult åt villaägare med små avlopp och sen att 
bistå kommunen med olika vatten system.  
 
Nandorf uppger att miljöfrågor är viktiga men anser samtidigt inte att det är en fundamental 
fråga. Han uttrycker att det är viktigt att skapa en hållbar utveckling, men menar samtidigt att 
det finns andra värden i livet.  Hållbar utveckling består både av ett socialt och miljömässigt 
perspektiv. Genom sitt företag kan han till viss utsträckning påverka denna utveckling. Han 
förklarar att detta kan ske genom att kontrollera utsläppen till vattendrag samt genom att 
vidareutveckla tjänsterna inom företaget vilket i slutändan kommer att bidra till en bättre 
miljö.  Det behövs även ekonomiska styrmedel till exempel i form av skatter, för att främja en 
hållbar utveckling.  
 
Företagets ekonomiska intresse är att det gå runt finansiellt. Nandorf medger att det vore 
förmånligt att generera en stor vinst inom företaget men han anser inte att detta är huvudmålet 
med företaget. Hans främsta drivkraft för att starta företaget är det miljömässiga intresset och 
inte ekonomiska faktorer.  

6.6.1.2 Strategiska motiv och drivkrafter 
Det finns stora affärsmöjligheter inom avlopp, vattenvård och andra miljötjänster, utmaningen 
ligger dock i att identifiera kunderna. Nandorf berättar att hans verksamhet främst utför 
uppdrag för villaägare under högsäsong och vid lågsäsong läggs mera fokus på 
vattenundersökningar där han samarbetar med en annan konsultfirma. Detta samarbete har 
varit ovärderligt för företaget eftersom det har inneburit fler uppdrag. Han har svårt att 
identifiera några direkta konkurrenter, eftersom företaget har lyckats ”nischa” in sig och 
skaffat sig en egen profil inom branschen.  
 
Hans affärsidé utvecklades efter projektanställningen vid Umeå kommun och utarbetades mot 
att vara inriktad på avlopp och kretslopp. Affärsidén är dock inte färdigutvecklad ännu utan 
funderingar finns på att vidga verksamheten ytterligare genom att lägga till miljöbilpool och 
miljöledningssystemtjänster. Mentorer, affärscoacher och Almi har haft en påverkan för 
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utvecklingen av företaget. Deras erfarenhet av att bedriva företagande har varit en viktig 
tillgång för verksamheten. 
 
Nandorfs ekonomiska intressen har utvecklats sedan initiativtagandet till företaget, vid 
initieringen fanns en idealistisk inställning till företagandet men tenderar nu till att vara mer 
marknadsmässig. Detta beror på att han till en början ville erbjuda en viss sorts 
avloppsavläsningar, men insåg att det inte fanns någon efterfrågan vilket gjorde att han fick 
komma upp med nya lösningar. Han menar dock att detta endast varit stimulerande för 
verksamheten.  . 

6.6.1.3 Marknadens efterfrågan  
Företagets kunder innefattar villaägare, privata företag, Länsstyrelsen och kommunen. 
Företagets viktigaste kund är Länsstyrelsen eftersom de annonserar ut mycket 
miljöövervakningsuppdrag. Han upplever att hans kunder är relativt miljömedvetna även om 
många av dem är engångskunder. Han har inte haft något problem med att skaffa kunder, en 
del kunder har införskaffats genom samarbete med ett annat miljökonsultbolag samt 
annonsering via en hemsida. Men det är inte ekonomiskt hållbart att bara utföra små 
avloppsarbeten utan företaget måste vidareutveckla sin verksamhet genom att erbjuda fler 
tjänster. Verksamheten skulle behöva en större marknad än bara Västerbotten för att kunna gå 
runt finansiellt genom att enbart utföra avloppsarbeten.   

6.6.1.4 Miljöregleringar och Policy 
Miljöbalken har en relativt stor inverkan på Nandorfs verksamhet, detta för att företagets 
tjänster påverkas genom miljöregleringar genom att avlopp är en tjänst som det ställs krav på 
inom denna balk. Hans kunder har också krav på sig från bland annat kommunen som i sin tur 
är bundna av miljöbalken. Han menar att påföljden av dessa regleringar är att företaget har 
fått uppdrag.   

6.6.1.5 Barriärer 
Nandorf berättar att ett problem med den här typen av konsultverksamhet är att man hela tiden 
måste sälja sin tid, vilket gör att man är beroende av att vara frisk och kapabel att kunna 
arbeta hela tiden.  Dessutom kan det dyka upp oväntade uppgifter att lösa, som till exempel 
försäkringar i form av missöden i arbetet och liknande. Det är även kostsamt att etablera och 
utveckla företaget, eftersom det krävs marknadsföringsåtgärder och det kan vara svårt att 
identifiera lämpliga strategier för detta.  

6.7 Intervju med Vivian Asplund på Bränslelaboratoriet Umeå AB 

6.7.1.1 Ideologiska motiv och drivkrafter 
Asplund är uppvuxen i en by utanför Umeå och gick grundskolan i Stöckeby. Vidare gick hon 
högstadiet i centrala Umeå samt ett år på fackskola.  
 
Hon berättar att det var en slump att hon började arbeta med biobränslen eftersom hennes 
utbildningsbakgrund inom laboratorieverksamhet är till en början EKG och lungfunktioner. 
Efter ett vikariat började hon, i nära samarbete med forskare, analysera jord, foder och 
bränslen vid ett laboratorium vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). För tre år sedan slutade 
SLU att bedriva kommersiell verksamhet och i samband med att hon blev uppsagd, blev hon 
förfrågad om hon ville köpa loss utrustningen vid laboratoriet. Inriktningen på företaget blev 
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därmed en självklar process då hon kunde ta med sin erfarenhet från SLU som då var 
framgångsrika inom biobränslen.  
 
Asplund har aldrig tidigare drivit ett eget företag. Hon menar att det inte är helt lätt att bli 
uppsagd efter så många år vid SLU, men poängterar att alternativet till att bedriva sin egen 
verksamhet hade varit omskolning av arbete. Hon upplever dock bara positiva fördelar med 
att vara företagare än så länge.  
  
Asplund anser att miljöfrågor är viktiga frågor och att hennes verksamhet bidrar med sitt strå 
till stacken genom att vara väldigt noga med sortering och vad som finns på laboratoriet. 
Hennes ekonomiska intressen yttrar sig genom att verksamheten måste vara ekonomiskt 
hållbar, eftersom hon har satsat och lånat pengar för att driva företaget.  
 
Hållbar utveckling är viktig eftersom hennes verksamhet är beroende av dess 
framåtskridande. Hon anser att man skapar en hållbar utveckling genom att utveckla den i 
samarbete med forskare, vilket även är något hennes företag kan försöka ägna sig åt. Hon 
följer den nuvarande utvecklingen genom att gå på seminarier, läsa avhandlingar med mera. 

6.7.1.2 Strategiska motiv och drivkrafter 
Asplund såg möjligheter vid starten av företaget eftersom biobränslen var en väldigt aktuell 
fråga. Ämnet har fått stor uppmärksamhet i media vilket gjort att allmänheten fått upp ögonen 
för det. Hennes kundkrets har ökat sedan initieringen, däribland även utländska uppdrag. 
Många av de nya uppdrag som företaget fått kommer tack vare nära kontakter med 
utlandsbaserade forskare och ger henne uppdrag. Dessa kontakter, ytterligare kontakter med 
nyföretagarna ALMI och ett mentorskap har bidragit till företagets utveckling. Det är dock 
väsentligt för företaget att hålla sig uppdaterat med de senaste forskningsrönen, eftersom 
denna bransch är ständigt under utveckling när det gäller kunskap och utrustning.  
 
Asplund har upplevt sig ha vissa konkurrensfördelar gentemot liknande företag. Hon påpekar 
att hennes laboratorium var en av de första att bli ackrediterade i Sverige vilket ur ett 
marknadsföringsperspektiv har varit väldigt fördelaktigt för företaget. Hon har identifierat två 
huvudkonkurrenter men dessa fungerar mer som samarbetspartners som vid behov är en 
tillgång vid exempelvis leveransproblem.   

6.7.1.3 Marknadens efterfrågan 
Asplund menar att uppkomsten av affärsidén varit en naturlig process, eftersom hon tog med 
sig sin verksamhet och dess kunder från tiden på SLU. Det gällde att bibehålla kontakten med 
kunderna och på så sätt skapa sig en kundkrets. Hennes tidigare kunder fortsatte helt enkelt att 
skicka prover till henne, den enda skillnaden var att namnet på laboratoriet hade ändras. Hon 
försöker ändå skapa en bredare kundkrets genom att annonsera i en branschtidning samt 
genomgå marknadsföringskurser på Uminova i Umeå. Hon har inte haft några större problem 
med att knyta till sig nya kunder utan att; ”det dyker upp nya kunder nu och då”.  
 
Hennes kunder består av värmeverk, bränsletillverkare, pelletstillverkare samt privata aktörer. 
Värmeverken är de viktigaste kunderna eftersom de oftast behöver genomföra regelbundna 
kontroller, vilket gör att de återkommer varje månad eller varannan månad. I övrigt bildas det 
ofta personliga kontaktnät i denna bransch, till exempel om säljer man en specifik produkt 
måste man visa upp dokument för att stryka vilket laboratorium som har utfört testen, vilket 
gör att man kan få kunder genom den vägen också.  
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6.7.1.4 Miljöregleringar och Policyer 
Miljöregleringar har en indirekt verkan på hennes verksamhet då myndigheter sätter upp 
gränsvärden som hennes kunder måste efterfölja.  Detta kan i sin tur påverka hennes 
verksamhet om dessa gränsvärden ändras, nya gränsvärden kan medfölja att företaget måste 
ändra på sin utrustning. Dessa gränsvärden gör att hennes kunder måste genomföra prover på 
en kontinuerlig basis för att se till att deras produktion inte överskrider några gränsvärden 
samt följer miljöregleringarna. Hon förklarar att denna process gör att hennes företag får fler 
uppdrag.  
 
Asplund upplever också att kunderna påverkar hennes verksamhet genom att de kräver en viss 
kvalitet på företagets tjänster. Företaget måste vara ackrediterat och uppfylla aktuella 
beviskrav. Slutligen uppenbarar sig miljömedvetenheten hos hennes verksamhet genom de 
restriktioner som de är tvungna att hålla sig till.  

6.7.1.5 Barriärer 
En väsentlig barriär med denna typ av verksamhet kan vara att om det uppstår förändringar är 
hon tvungen att inhandla en ny utrustning, vilket blir ett finansiellt problem eftersom 
utrustningen är väldigt dyr. Ett instrument kan kosta 500 000 - en miljon kronor. Om detta 
sker är det viktigt att provingången täcker kostnaderna för detta. Andra problem som 
uppenbarar sig är att det ställs krav på verksamheten hela tiden, till exempel att dragskåp och 
utsug ska funka korrekt. Till dessa saker måste hon anlita konsulter för att se till att allt är 
korrekt. Hon måste också hålla sig ajour med brandbestämmelser och utrymningsvägar. 
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7 Analys 
I detta kapitel följer analyser som kommer att jämföra det teoretiska materialet med insamlad 
empiri. Analysen innehåller diskussion, reflektion och kommenterar till likheter och olikheter 
med våra genomförda intervjuer och det teoretiska materialet. Under varje underrubrik 
sammanfattas empiriska iakttagelser för att få en bättre förståelse om empirin.  

7.1 Ideologiska motiv och drivkrafter 
 Redin-Sustainum Granberg-Sustianum Rönnbäck-ADEP Emadén - företag 

under utveckling 
Nandor-
Miljökonsult 

Asplund-
Bränslelaboratioriet 

Uppväxt Inte särskilt 
intresserad av 
miljörelaterade 
frågor som barn men 
som äldre började 
hon inse värdet av 
frågor. 

Hade ett stort intresse 
för friluftsliv under 
uppväxten. 

Kommer från en 
jordbrukarfamilj 
och bott nära 
naturen. 

Har sedan barnsben 
haft ett stort 
miljöintresse, vilket 
hon menar kommer 
från föräldrarna. 

Ingen direkt 
kontakt med 
miljöaspekten. 

Ingen direkt koppling 
med miljöaspekten.  

Utbildning och 
yrkeserfarenhet 

hälsoskyddsutbildnin
g, arbetat som 
miljöinspektör för en 
ekologisk 
hållbarhet/hållbar 
utveckling. 

Naturutbildning samt 
forskare inom 
klimatmodellering. 
Jobbat som 
klimatansvarig inom 
en myndighet. 

Studerat 
konfliktstudier 
och humanekologi 
samt arbetat med 
humanitärt 
bistånd och 
konflikthantering. 

Studerat på 
miljöhälsoskyddspro
grammet på Umeå 
Universitet. Arbetat 
för studieförbund, 
miljöutbildningsföret
ag . 

Utbildad 
miljöingenjör, har 
tidigare arbetat 
som miljökonsult. 

Labbassistentbildnin
g. Mångårig 
erfarenhet av 
laboratorieverksamhe
t på SLU. 

Skäl till starten av 
företaget 

Gynnsamma 
ekonomiska p.g.a. 
myndigheten blev 
nedlagd samt 
utbildning och 
kunskaper miljön. 

Gynnsamt läge att 
etablera företag med 
tanke på alla 
kontakter och 
kunskap som hade 
införskaffats från 
tidigare arbete. 

Mycket pendlande 
till Stockholm, 
vilket i slutändan 
motiverade 
honom att starta 
eget. 

Tycker att det är 
viktigt att arbeta 
inom sitt 
intresseområde och 
skapa sina egna 
arbetsförutsättningar  

Trivdes inte vid 
sin tidigare 
anställning som 
miljöinspektör, 
samt privatlivet 
spelade in. 

Kommersiella 
verksamheten lades 
ner vid SLU där hon 
arbetade, vilket 
bidrog att hon 
startade eget.  

Syn på sin möjlighet 
att påverka en hållbar 
utveckling. 

Via sin verksamhet 
vill hon skapa ett 
intresse för frågor 
inom hållbar 
utveckling och 
kompetensutveckla 
företag.  

Strävar efter att nå en 
hållbar utveckling 
genom att arbeta mot 
offentlig sektor och 
näringsliv för att 
förverkliga uppsatta 
miljömål 

genom 
utbildningar 
arbeta för en 
hållbar utveckling 
och 
samhällsförändrin
g  

Genom utbildningar 
främja ett 
utvecklingsarbete 
med syfte till 
samhällsförändring. 

Genom 
kontrollera 
utsläppen samt 
vidareutveckla 
tjänsterna inom 
företaget menar 
han kommer bidra 
till en bättre miljö.   

Skapar en hållbar 
utveckling genom att 
utveckla den i 
samarbete med 
forskare. 

Respondenternas 
Miljösyn 

Anser att 
miljöfrågorna är 
väldigt viktiga.  

Menar att miljöfrågor 
är centrala för honom 

Menar att 
miljöfrågor är 
grundläggande. 

En värdegrundsfråga 
som driver henne till 
att starta företaget 

Miljöfrågor är 
viktiga, men anser 
samtidigt inte att 
det är en 
fundamental 
fråga. 

Anser att miljöfrågan 
är viktig. 

Val av att inrikta 
företaget på miljön 

Utbildning och 
kunskaper inom 
området samt att 
hållbarhetsfrågor 
driver henne.  

Ett personligt 
ställningstagande 
genom att arbeta med 
något meningsfullt 
och samtidigt roligt. 

Frågor om hållbar 
utveckling står i 
fokus.  

Intresset och roligt 
att arbeta med 
miljöfrågor. 

Naturligt val med 
tanke på sin 
bakgrund, 
sysselsättning 
samt 
miljömässiga 
intresse. 

Naturlig process 
p.g.a. hennes tidigare 
erfarenheter och 
intresse.  

Syn på hållbar 
utveckling 

Handlar om rättvis 
fördelning och inte 
leva på jordens 
kapital som idag utan 
vi måste lära oss att 
leva på räntan. 

Menar att det är ett 
helhetsbegrepp hela 
tiden ha långsiktig 
bild på begreppet.  

Menar att det 
handlar om en 
helhetssyn som 
måste vara global 
och långsiktig.  

Hållbar utveckling 
ska leda till att 
kombinera mänskliga 
behov med utan att 
förstöra världen.  

Ser begreppet ur 
ett miljömässigt 
och socialt 
perspektiv.  

Viktig för att hon ska 
kunna fortsätta med 
sin verksamhet. 

 
I det empiriska underlaget kan man tydligt se att en stor del av respondenterna redan vid 
uppväxten haft en nära kontakt med miljön och naturen på ett eller annat sätt. Detta kan ha 
gjort att de i viss utsträckning fått ett miljöintresse redan vid uppväxten. Tänkvärt i detta är att 
intresset för miljön har rotats i respondenterna sedan barndomen, vilket skulle kunna avgjort 
vägval i livet vad gäller utbildning och verksamhet. En viss avvikelse finns dock i detta då 
vissa respondenter inte uppgett något om sin uppväxt. Walley och Taylor menar att det finns 
mikroinfluenser som påverkar vilken typ av företagande en ekoprenör verkar inom. Dessa 
mikroinfluenser är exempelvis individens sociokulturella omgivning vilket inkluderar familj 
och individens bakgrund.135 Vid en genomgång av det empiriska materialet urskiljs att 
                                                
135 Walley, L, Taylor, D.W, (2002) s. 37-39 
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respondenterna har influerats av vad Walley och Taylor kallar sin sociokulturella bakgrund. 
Äpplet faller inte långt från trädet brukar det heta, och enligt studien faller vissa närmare 
trädet än andra. För att ytterligare analysera huruvida mikroinfluenser från familjen stämmer 
in visar den empiriska studien att några av respondenterna kommer från familjeförhållanden 
där föräldrarna arbetat med miljö och naturen i någon form. Walley och Taylor beskriver att 
individer som påverkats av sin sociokulturella bakgrund slumpmässigt inriktar sig på ett 
miljömedvetet företagande, de är även oftast omedvetna om sitt ekoprenöriella handlande. Att 
detta är fallet för respondenterna är dock föga troligt. Däremot är det högst troligt att deras 
sociokulturella bakgrund skulle ha påverkat ett miljöinriktat företagande.   
 
Respondenternas bakgrund skulle även till viss del kunna förklara deras val av utbildning. 
Respondenterna har, med endast ett undantag, någon form av universitetsutbildning inom 
områdena miljö och hållbar utveckling. Respondenten utan utbildning inom miljö och hållbar 
utveckling har dock arbetat på SLU under många år där hon utfört prover i miljösyfte. Detta 
kan tolkas som att övriga respondenter gjort valet att utbilda sig inom miljö och hållbar 
utveckling och därmed ses inte heller utbildningen inom området som något slumpmässigt. 
Detta gör att vi inte bedömer respondenternas inriktning som en tillfällighet vilket Walley och 
Taylor åsyftar136.   
 
En intressant aspekt är att respondenterna har relativt hög universitetsutbildning. Detta kan 
bero på att studien utförts i Umeå som är en universitetsstad och förklarar respondenternas 
anknytning till Umeå universitet. Den höga utbildningsnivån på respondenterna kan också 
bero på komplexiteten i konsultyrket. Att arbeta som konsult innebär att man säljer tjänster till 
andra som inte besitter kunskapen och kompetensen inom områdena137. Självklart kan 
utbildningen inkluderas i individens bakgrund som menar att detta skulle påverka vilken typ 
av miljöinriktat företagande de skulle starta. Givet är att valet av utbildning har påverkat deras 
yrkesval. Vi tycker inte att det är en självklarhet att starta eget företag och definitivt inte 
vilken typ av miljöinriktat företagande man väljer att starta vilket Walley och Taylor 
argumenterar för. Ur empirin kan vi ana att respondenterna besitter en stark kompetens inom 
sitt område. I detta ses vaga liknelser med vad Linnanen menar är allmännyttiga företag där 
entreprenörerna är individer som besitter stark kompetens med relativt stort inflytande på 
marknaden138. Vi menar att kompetensen erhölls genom studier vilket tillämpades vid 
initieringen av företaget. Inriktningen mot miljömedvetet företagande skulle således, till viss 
del, bero på att respondenterna vill förvalta denna förvärvade kompetens. Man skulle även 
kunna reflektera över att denna kompetens är något de vill sprida vidare och dela med sig av. 
Dock anser vi oss ha svårigheter att avgöra deras inflytande på marknaden vilket Linnanen 
hävdar ska vara relativt stort.  
 
En påfallande omständighet i studien var att respondenterna arbetat inom miljö och hållbar 
utveckling innan initieringen till företaget. Detta tolkas dock som föga förvånande då 
utbildningen bidragit till arbete inom området. Därmed syns en klar tendens till att valet av 
utbildning också gjort att individerna valt att arbeta med dessa frågor som anställda. Därmed 
är det troligt att erfarenheten de fått vid tidigare anställningar bidragit till inriktningen på 
företaget.  Respondenterna uppger att inriktningen på miljömedvetenhet varit en naturlig 
process när de berättar om sina tidigare verksamheter och kopplingen till initieringen av 
företaget. Detta kan bero på att vi studerat entreprenörer i vardande med konsultföretag. 
Konsultföretag behöver besitta en stor kompetens. Utbildningen samt arbeten inom liknande 
                                                
136 Walley, L, Taylor, D.W, (2002)  s. 37-39 
137 Linnanen, L, (2002) s. 73 
138 Ibid s. 81-83 
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miljö och hållbar utvecklingsorganisationer kan förklara hur kompetensen anskaffats. Därmed 
kan det tänkas att detta är något karakteristiskt för miljöinriktade konsultföretag och därmed 
inte för övriga entreprenörer i vardande med miljömedvetet företagande. 
 
Den empiriska undersökningen visade även att ingen av respondenterna hade arbetat inom 
icke-miljöinriktat företagande efter avslutade universitetsstudier. Linnanen menar att vissa 
ekoprenörer har bakgrund inom icke-miljöinriktat företagande, men väljer att gå över till 
ekoprenörskap då de ser möjligheter att tjäna pengar inom området139. Med nyss nämnda 
observation avfärdar vi Linnanens påstående om att respondenterna skulle ha varit verksamma 
inom andra branscher men gått över till miljöinriktning då de ser möjligheter att tjäna pengar. 
 
Studien visar även att möjligheten att arbeta med sitt intresseområde har haft en stor betydelse 
för inriktningen på företagen. Respondenterna uttrycker att intresset för miljöfrågorna 
kombinerat med arbetet spelat in när de inriktat sig på miljömedvetet företagande. Varifrån 
kommer då detta intresse? Ett antagande är att det dels kommer från uppväxten och dels från 
arbetslivet. Vi menar till exempel att närheten till naturen under deras uppväxt har gjort att ett 
intresse har skapats för miljön och hållbar utveckling.  
 
Företagsinriktningen mot miljön bidrar till att respondenterna får en möjlighet att arbeta med 
det de finner roligt och samtidigt meningsfullt och väsentligt. Respondenterna hävdade även 
att de ansåg sig tycka att miljön och hållbar utveckling var viktiga frågor. Kunskapen och 
kompetensen inom området kan ha bidragit till stor insikt i frågorna vilket kan ha ökat 
medvetenheten. Genom att medvetet bidra till något de tycker är vikigt tolkar vi detta som att 
de värderar sin insats högt och därmed strävar efter att göra något meningsfullt. Svaren i 
studien pekade på att de ansåg sig kunna påverka en hållbar utveckling i samhället genom sitt 
företagande. I detta ser vi att det ligger en stor medvetenhet i att vilja vara med och påverka 
och göra ställningstaganden inom miljöfrågor.  
 
Pastakia argumenterar för att individer som anser att det är viktigt att skapa en hållbar 
utveckling har en högre benägenhet att starta miljöinriktade företag än individer som inte 
delar denna åsikt140. Denna studie är ingen jämförande studie och den jämförande 
dimensionen i teorin faller bort. Dock kan vi i enlighet med teorin instämma med att 
respondenterna till viss del valt inriktningen på grund av sin syn på hållbar utveckling vilket 
stödjer Pastakias teoretiska ståndpunkt. Dock anser vi, till skillnad från Pastakia, att detta inte 
är tillräckligt för att förklara inriktningen på företaget. Pastakia behandlar inte andra viktiga 
aspekter som ekonomin, intresset för miljön och så vidare. I samma artikel hävdar Pastakia att 
inriktningen och starten av företaget skulle bero på att individen vill uppnå ett inre 
välbefinnande141. Respondenter finner det extremt viktigt med miljöfrågor som Rönnbäck 
uttrycker det. I detta finner vi att respondenterna är mycket medvetna om sitt 
ställningstagande inom miljöfrågor och sätter det som en primär fråga då de arbetar med 
något meningsfullt. Ett inre välbefinnande skulle alltså kunna uppnås när de gör 
ställningstaganden och arbetar med något meningsfullt. Svaren från respondenterna tyder i 
viss utsträckning på att det ligger en miljömedvetenhet som motiv bakom valet av ett 
miljöinriktat företagande. En av Walley och Taylors teoretiska utgångspunkter är att det finns 
individer som startar miljöinriktade företag enbart för att tjäna pengar samt vissa som gör det 
på grund av ekonomiska och sociala/etiska skäl samt miljömedvetenheten142. Således skulle 
                                                
139 Linnanen, L, (2002) s. 81-83 
140 Pastakia, A, (2002) s. 104 
141 Pastakia, A, (2002) s. 104 
142 Walley, L, Taylor, D.W, (2002) s. 37-39 
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respondenterna ha ekonomiska, sociala/etiska samt miljömedvetna motiv enligt Walley och 
Taylor. Hittills i studien har vi inte visat på de ekonomiska intressen vilket görs senare i 
analysen. Detta bland annat för att förtydliggöra hur ekonomiska, sociala/etiska och 
miljömedvetna motiv samverkar. 
 
Hållbar utveckling är något respondenterna har tydliga åsikter om. Respondenterna menar att 
det handlar om att se hållbar utveckling som något världsomspännande och långsiktigt. Som 
tidigare observerats syns tydligt att respondenterna anser sig vara med och skapar en hållbar 
utveckling i samhället. Ändå ser vi hur de i realistiska termer vill få samhället att gå mot en 
hållbar utveckling. De anser inte att de med företaget skulle kunna bidra med drastiska 
åtgärder, utan helt enkelt ”dra sitt strå till stacken”. Respondenterna uttrycker även sin önskan 
om att hållbar utveckling är något de vill sprida till sina kunder vilket tolkas som att 
entreprenörernas personliga åsikter och målsättningar ofta avspeglas i nystartade företag. 
Detta kan liknas vid Schalteggers resonemang om att ekoprenören i dessa företag har ett 
relativt stort inflytande på företaget och stora möjligheter att genomföra sina visioner143. En 
av respondenterna menar att hållbar utveckling är en primär fråga för hennes företag, utan 
hållbar utveckling skulle hon inte kunna fortsätta bedriva verksamheten. Detta skulle kunna 
bero på att om hennes kunder ansåg att hållbar utveckling var oviktigt skulle de inte köpa 
hennes tjänster. Hon anser dock att hållbar utveckling måste gå hand i hand med forskning 
och hon tror sig kunna påverka utvecklingen genom nära samarbete med forskare.  
 
Linnanen menar att en grupp av ekoprenörer motiveras av att förbättra miljön. Vidare menar 
han dock att endast viljan att förbättra miljön är ohållbart ur ett affärsperspektiv, ett visst 
ekonomiskt intresse är nödvändigt.144 Vi ser att respondenterna uttryckligen menar att de vill 
skapa en hållbar utveckling. Enligt Linnanen skulle respondenterna kunnas sätta in i en tablå 
utifrån deras vilja att förbättra miljön. Som nämnts i teorin används tablån med stor 
försiktighet eftersom vi anser att två dimensioner inte är tillräckligt för att förklara 
miljöinriktat företagande. Dock konstateras att Linnanen specificerar en av ekoprenörerna i 
tablån som en individ med stark vilja att förbättra miljön och med en stark kompetens inom 
företaget. Detta är något vi anser stämma in på respondenterna med tanke på deras utbildning 
och mångåriga erfarenhet. Dock ska dessa ekoprenörer, enligt Linnanen, även ha förmågan att 
påverka marknaden. Det är emellertid svårt att bedöma vilket inflytande respondenternas 
företag har i samhället och i vilken mån de kan genomföra samhällsförändringar. 
 
Respondenterna har som bekant haft liknande arbetsuppgifter innan, men som anställda, vilket 
innebär att de arbetat med sitt intresseområde redan innan initieringen av företaget. I studien 
berättar dock respondenterna om omständigheter som gjort att de tagit initiativet till 
miljöinriktat företagande. Omständigheter respondenterna lyfter fram är något som inträffat 
innan initieringen till företaget. Dessa omständigheter identifieras under anställningen och kan 
tillexempel vara nedläggningar och omstruktureringar samt händelser i privatlivet. Dessa 
omständigheter kan ses som avgörande för initieringen till företaget men förklarar inte helt 
varför de valt att starta miljöinriktat företagande. Att de valt att välja miljöinriktat företagande 
anser vi beror på andra faktorer än dessa omständigheter som intresse, arbetserfarenhet, 
miljösyn och så vidare. Dock anser vi att det är viktigt att känna till att omständigheter i 
privatlivet och på arbetsplatsen kan fungera som utlösande faktorer för starten av företag. 
Detta eftersom det är viktigt att förstå under vilka förhållanden som företaget startas. Detta 
menar vi beror på att de motiv och drivkrafter som ligger till grund för det miljöinriktade 
företaget möjligen inte har förändrats sedan anställningen. Exempelvis kan vi peka på att ett 
                                                
143 Schaltegger, S, (2002) s. 44-45 
144 Linnanen, L, (2002) s. 81 
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inre välbefinnande också kunnat uppnås genom att vara anställda vid organisationer som är 
miljöinriktade. Intressant med detta är egentligen vilket som var det viktigaste, var det 
omständigheterna, som privatlivet och nedläggningar, eller var det exempelvis att uppnå inre 
välbefinnande och få möjlighet att arbeta med sitt intresseområde? Vi anser att det har varit ett 
samspel mellan motiven. Hade de inte givits möjlighet att arbeta med det egna 
intresseområdet i företaget hade de nog valt att stanna kvar som anställda, alternativt sökt nytt 
jobb. Endast omständigheterna anser vi inte heller täcker motiven, detta eftersom 
respondenterna redan arbetade inom sitt intresseområde. Vad som fallit ur studien, men är 
intressant, är huruvida ett inre välbefinnande uppnåtts genom det egna företaget, men inte som 
anställd.  
 

7.2 Strategiska motiv och drivkrafter 
 Redin - Sustainum Granberg - 

Sustianum 
Rönnbäck - ADEP Emadén - företag 

under utveckling 
Nandorf - 
Miljökonsult 

Asplund - 
Bränslelaboratioriet 

Uppkomsten av 
affärsidén 

Affärsidén var en 
naturlig process 
grundat på hennes 
tidigare anställning. 

Generell till en 
början för att 
sedan utvecklas 
utifrån 
efterfrågan. 

Återspegling av 
tidigare arbeten och 
kunskaper. 

Bygger på de uppdrag 
hon senast utförde när 
hon hade eget företag. 

Utformades vid 
slutet på en 
projektanställning 
vid Umeå 
kommun 

Naturligprocess till 
följd av hennes 
tidigare arbete.   

Ekonomiska 
intressen vid 
initieringen 

Att kunna försörja 
sig. 

Att få en stabil 
ekonomi, ingen 
drivkraft att bli 
förmögen inom 
yrket. 

Viktigare att skapa 
en 
samhällsförändring 
än att bli förmögen 
genom yrket 

Inga ambitioner att 
generera större 
vinster. Vill till viss 
del arbeta ideellt.  

Att verksamheten 
ska gå runt, har 
ändras från 
idealistiska 
tankar till att 
tänka mer 
marknadsmässigt. 

Att verksamheten 
ska vara ekonomiskt 
hållbar.  

Konkurrenter och 
samarbetspartners 

Samarbetar med 
konkurrenter för att 
bidra till en 
samhällsförändring. 

Har inte känt av 
några 
konkurrenter 
eftersom man 
har ”nischat” in 
sin verksamhet. 

Fokuserar 
konkurrenter som 
samarbetspartners 
vilket bidrar till 
förändring.  

Ser konkurrenter som 
samarbetspartners och 
därmed skapa en 
marknad för denna 
typ av bransch. 

Ser inga direkta 
konkurrenter. 

Har konkurrenter 
men samarbetar 
hellre med dem. 

 
Vid uppkomsten av deras affärsidé är det tydligt att respondenterna påverkats av sina tidigare 
arbetsplatser.  Det framträder klart hos respondenterna att affärsidén varit en naturlig process 
som bygger på tidigare erfarenheter. Detta skulle kunna kopplas samman med att de, som 
tidigare nämnts, byggt upp en stor kompetens och erfarenhet genom sina utbildningar och 
tidigare yrken som de vill förvalta inom egna företaget. Sedan initieringen menar 
respondenterna att utvecklingen av företaget och affärsidén har påverkats av olika inkubatorer 
och av partners i närheten. I detta framkommer att de har utvecklat något vaga idéer till att bli 
mer verklighetsförankrade samt att samarbeten med andra konsultfirmor inneburit att nya 
verktyg för verksamheten framtagits. Att respondenternas verksamhet har påverkats av 
inkubatorer och organisationer i deras närhet skulle kunna bero på att vi i urvalet vänt oss till 
dessa för att finna våra studieobjekt. I och med att respondenterna har haft kontakt med 
organisationer i syfte att få hjälp med sin affärsutveckling kan detta förklara deras inverkan på 
dem.  
 
Som nyss nämnts ansåg sig respondenterna vilja göra ställningstaganden samt påverka miljö 
och hållbar utveckling. Om vi ställer detta i relation till deras ekonomiska intresse framträder 
tydligt att deras främsta motiv inte är ekonomiskt välstånd. I studien ses snarare hur viljan att 
verka för en hållbar utveckling överspeglar det ekonomiska intresset. Det ekonomiska 
intresset befinner sig på den nivån att de vill gå runt med företaget och få privatekonomin att 
gå ihop. Det ekonomiska välståndet faller undan i den mån att respondenterna tydligare 
framhäver sin ståndpunkt och framhäver sitt intresse för miljö och hållbar utvecklingsfrågor 
och i sin tur värdesätter detta högre än ekonomisk framgång. Med dessa argument finner vi 
det avfärdat att entreprenörerna i studien skulle ha valt inriktningen mot miljömedvetenhet 
som ett led i att tjäna pengar på området. Istället menar vi att miljömedvetet tänkande och 
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handlande är det primära när ekonomiska aspekten och miljömedvetenhetsaspekten ställs mot 
varandra. Naturligtvis är den ekonomiska aspekten inte helt ointressant. Eftersom 
respondenterna uttrycker en vilja att få ekonomin att gå ihop kan dra slutsatsen att 
miljöinriktat företag inte endast kan drivas av viljan att påverka och göra ställningstagande 
inom miljö och hållbar utvecklingsfrågor. Ett visst ekonomiskt intresse krävs för att bedriva 
verksamheten och göra ställningstaganden inom området.  
 
Den kommersielle ekoprenören menar Pastakia är en individ som identifierar möjligheter i att 
tjäna pengar på att övergå till en mer miljöinriktat verksamhet. Individen drivs och motiveras 
av ekonomisk framgång.145 Empirin pekar dock på att respondenterna till största del skulle 
hamna utanför denna kategori. Tidigare i analysen visades hur respondenterna stämde överens 
med den humanitära ekoprenören då de drivs av ett inre välbefinnande. Bilden av hur väl 
respondenterna stämmer in på den humanitära ekoprenören blir tydligare när ett visst mått av 
ekonomiskt intresse behövs, något Pastakia menar att humanitära ekoprenörer inte behöver. I 
teorin gjorde vi antagandet att världen inte var svart eller vit eller att individer går att placera i 
olika fack och menade därmed att indelningen av humanitär och kommersiell ekoprenör var 
alltför strikt. Det empiriska underlaget styrker därmed detta antagande och vi menar att 
respondenterna varken är en renodlad kommersiell eller humanitär ekoprenör utan befinner 
sig i  en gråzon mellan dem.  
 
Tidigare påvisades att Linnanen ställer den ekonomiska aspekten i förhållande till viljan att 
förbättra miljön och menar att den ekonomiska delen inte kan stå för sig själv. Han menar att 
det är omöjligt att bedriva miljöinriktat företag med endast ekonomiska motiv, det finns alltid 
en dimension där individen vill förbättra miljön.146  Vår tolkning är att den empiriska 
undersökningen bekräftar Linnanens resonemang.    
 
Tidigare i analysen fördes diskussionen om att respondenterna drev allmännyttiga företag 
utifrån Linnanens kategorisering med anledning av deras höga utbildning och tillit till sin 
förmåga att förändra beteenden och påverka en hållbar utveckling. Linnanen menar vidare att 
dessa ekoprenörer inte har något vinstintresse utan startas för allmänhetens bästa.147 För att 
ytterligare analysera huruvida respondenterna stämmer in med Linnanens allmännyttiga 
företag behöver deras ekonomiska intressen vägas in i förhållande till viljan att förbättra 
miljön. Vi ser att huvudmålet inte anges vara de ekonomiska aspekterna utan snarare viljan att 
förändra och påverka samhällets syn. Detta gör att respondenterna ytterligare överensstämmer 
med kategoriseringen allmännyttiga företagare.  
 
Att driva miljöinriktade företag kan vara en kombination av ekonomiska, sociala/etiska och 
miljömedvetna motiv. Sammanfört kallar Walley och Taylor dessa tre motiv för ”hållbar 
inriktning”. Nyss nämndes att de ekonomiska motiven har en viss betydelse. Vi ser således att 
respondenterna skulle motiveras av vad Walley och Taylor kallar ”hållbar inriktning” då 
intresset och frågorna för miljön är viktigt för respondenterna. Teorin menar att individer som 
motiveras av ”hållbar inriktning” är visionärer och etiska kufar. Visionärer är enligt teorin 
individer som drivs av hållbar inriktning och vill framtvinga samhällsförändringar och ändra 
individers syn på fenomenet medan etiska kufar är individer som startar företag influerade av 
individer i dess omgivning.148 Som tidigare konstateras strävar respondenterna efter att bidra 
till en hållbar utveckling i samhället vilket överensstämmer med visionären samt den etiska 
                                                
145 Pastakia, A, (1998) s. 159 
146 Linnanen, L, (2002) s. 81 
147 Ibid s. 81 
148 Walley, L, Taylor, D.W, (2002) s. 37-39 
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kufen. I detta läge försöker vi dock inte utröna om det är den etiska kufen eller visionären som 
stämmer bäst in på respondenterna. Som konstaterat i teoriavsnittet är indelningen alltför snäv 
och vi menar att individer kan ingå i flera av Walley och Taylors kategorier.  
 
Låt oss exemplifiera: visionären drivs av konsumenters efterfrågan, vilket stämmer in på den 
empiriska undersökningen, samt, respondenterna har influerats av deras sociokulturella 
bakgrund vilket överensstämmer med etiska kufen. Därmed är inte någon definitiv 
bestämning av respondenternas tillhörighet i modellen genomförbar. 
 
Den enda av respondenterna som kunde identifiera några direkta konkurrenter var Asplund 
som menade att det finns två andra företag som arbetar med liknande prover. Dock var hon 
noga med att poängtera att de oftare hjälpte varandra och såg dem även som 
samarbetspartners. En teoretisk ståndpunkt är att det går att finna konkurrensfördelar med att 
bli miljöinriktad genom att träda in på marknaden med ny och bättre teknik149. Den teoretiska 
ståndpunkten är dock något svårplacerad i den empiriska undersökningen. Detta kan bero på 
att teorin inte berör tjänsteföretag i första hand. Respondenterna arbetar primärt med kunskap 
och inte med teknik. En intressant aspekt i detta är dock att det är möjligt att respondenterna 
utvecklar teknik- och produktionssätt åt sina kunder för att bli konkurrenskraftigare. Detta är 
dock något som ligger utanför studien. I övrigt har några respondenter svårt att identifiera 
några konkurrenter då de anser sig befinna på en ”nischad” marknad. Nischen, uppger vissa 
respondenter, har i sin tur påverkats av konkurrenterna då man i initieringen identifierade 
segment där konkurrenterna inte var verksamma. 
 
En annan intressant aspekt är att respondenterna uttrycker svårigheter i att identifiera några 
direkta konkurrenter och att de snarare ser dem som samarbetspartners. Detta kan tolkas på 
två sätt. Dels som att de funnit en egen marknad att verka inom och dels att deras intresse för 
miljön gör att det är svårt att se andra företag som arbetar inom miljöfrågor som konkurrenter. 
Förklaringen till detta kan bero på att de arbetar mot samma mål, till exempel genom att 
sprida kunskap och uppnå en samhällsförändring inom miljö och hållbar utveckling. Vi finner 
det intressant att de värderar sina konkurrenter som samarbetspartners vilket vi tolkar som att 
det återigen är miljöfrågorna som befinner sig i fokus och inte den ekonomiska aspekten. 
 
På senare år menar Pastakia att organisationer och nätverk bildats för att genomföra 
gemensamma aktioner och upplysa allmänheten om miljöfrågor150. Då respondenterna väljer 
att se konkurrenter som samarbetspartners ses det som att nätverk bildas med 
”konkurrenterna”, där de delar erfarenheter i syfte att öka medvetenheten om miljöfrågorna i 
samhället. Till viss del stämmer det in på den teoretiska ståndpunkten då nätverken som 
respondenterna har bidrar till att de utbyter erfarenheter och kunskaper med varandra för att 
sprida kunskapen om miljöfrågor. Detta kan tolkas på två sätt: dels sprider de kunskapen för 
att skapa en hållbar utveckling i samhället vilket grundar sig på deras vilja att förbättra miljön 
och verka för en hållbar utveckling. Dels sprider de kunskapen för att expandera sin marknad 
vilket de gör genom att öka kunskapen och därigenom öka efterfrågan för sina tjänster. Vår 
bedömning är dock att det ena inte behöver utesluta det andra och genom att utöka sin 
marknad sprider de även kunskapen vilket i sin tur skulle bidra till samhällsförändring. 

7.3 Marknadens efterfrågan 

                                                
149 Pastakia, A, (2002) s. 104-105 
150 Pastakia, A, (2002) s. 97ff 
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Det ekonomiska intresset avspeglas i hur de ser på möjligheterna på marknaden. Det 
empiriska underlaget antyder att respondenterna ser att miljön och hållbar utveckling varit 
aktuella ämnen i samhället ett par år vilket skapat en möjlighet på marknaden. Detta skulle 
kunna tolkas dels som att det är först nu de finner marknaden mogen för miljömedvetet 
företagande, dels att omständigheterna på arbetsplatsen och privatlivet gjort att de fått upp 
ögonen för möjligheterna. I studien fann vi också att endast en respondent tidigare haft eget 
företag, vilket hon lade ner på grund av privata skäl. Att ingen tidigare respondent haft ett 
eget företag tolkar vi som att de anser att marknaden är mogen för miljöinriktat företagande. 
Då aktualitetsaspekten skapar en marknad kommer den ekonomiska aspekten in. Således 
menar vi att det finns ekonomiska utrymmen för ett miljömedvetet företagande. Detta kan 
kopplas till Gartner som menar att entreprenörer måste identifiera tillgångar och möjligheter 
på marknaden för att därigenom få en uppfattning om hur verksamheten kan bedrivas151. 
Respondenterna upplevs således ha varit noga med att identifiera möjligheter på marknaden. 
Tidigare har diskuterats att de ekonomiska aspekterna inte är det viktigaste för verksamheten, 
ändå talar respondenterna om aktualitetsaspekten som en stor möjlighet. Vi anser att denna 
aspekt skulle kunna bidra till att konsumenter och företag börjar efterfråga miljövänligare 
alternativ. Vi förknippar detta med teorin som menar att företag lanserar miljövänliga 
alternativ om efterfrågan är tillräcklig. Detta skulle de göra på grund av att intressenter agerar 
som en ”push”-faktor för respondenterna då de efterfrågar en miljöinriktning.152 Detta 
stämmer till viss del in på respondenterna då vi tolkar det som att aktualitetsaspekten skulle 
bidra till ökad efterfrågan.  
 
Föregående argument skulle också innebära att konsumenters och företags efterfrågan till en 
viss del påverkar respondenternas utbud av tjänster. Detta är något flera av respondenterna 
även anmärker på då vissa av respondenterna menar att de fått utforma nya tjänster och 
anpassa sitt utbud utifrån efterfrågan. Det är svårt att avgöra vilken roll kunderna haft vid 
utformningen av affärsidén efter initieringen, eftersom respondenterna uttryckligen anpassat 
sina tjänster efter kundernas efterfrågan. Detta tolkas som att respondenterna fått ”nischa” in 
sig på olika segment för att få spetskompetens eller bredda sitt utbud för att attrahera kunder. 
Detta skulle kunna bero på att de är tvungna att både bredda och spetsa sin kunskap för att 
fortfarande vara konkurrenskraftiga på marknaden. Att de till en viss del påverkas av 
kundernas efterfrågan, men parallellt även påverkas av vad Walley och Taylor kallar ”hållbar 
inriktning”, tyder på att respondenterna skulle kunna inkluderas inom kategorin visionären153. 
                                                
151 Gartner, W. B., Brush, C, B. (1999) s. 2-3 
152 Volery, Thierry (2002) s. 546 
153 Walley, L, Taylor, D.W, (2002) s. 37-39 

 Redin - Sustainum Granberg - 
Sustianum 

Rönnbäck - ADEP Emadén -  företag 
under utveckling 

Nandorf - 
Miljökonsult 

Asplund - 
Bränslelaboratioriet 

Affärsmöjligheter 
vid initieringen  

Såg möjligheter för 
företaget genom 
klimatfrågornas 
aktualitet.  

Klimathotet och 
hållbarhetsutveckling 
ses som möjligheter.  

Såg möjligheter 
genom 
miljöfrågornas 
aktualitet. 

Ser en marknad 
för den här typen 
av tjänster genom 
aktualiteten 

Menar att det finns 
möjligheter inom 
avlopp och dylika 
miljötjänster. 

Biobränslen är ett 
aktuellt ämne i 
dagsläget.  

Nätverk Kontakten med 
tidigare kunder från 
sin tidigare 
anställning. 

Kundkretsen består 
utav kontakter från 
tidigare erfarenheter.  

Arbetat upp ett 
rykte och kundkrets 
från tidigare 
anställningar.  

Genom samarbeta 
med sin 
nuvarande 
arbetsgivare 
skapa en 
kundkrets  

Skaffat sin 
kundkrets genom 
offentligsektor och 
samarbete med 
miljökonsultföretag.  

Kundkrets är 
samma som hos  
tidigare 
arbetsgivare. 

Kundernas 
påverkan av 
utbudet 

Tillhandahåller 
unika tjänster 
genom att 
identifiera viktiga 
frågor för kunden. 

Styrs till stor del av 
vilka slaga uppdrag 
de får. Har även 
snävat in utbudet 
utifrån sin egen 
kompetent. 

Menar att hans roll 
är att lyssna på 
kundens behov.  

Märkt att annan 
typ av efterfrågan 
vilket påverkat 
hennes utbud. 

Anpassar sina 
tjänster utifrån 
efterfrågan, men 
affärskonceptet 
fortfarande är under 
utveckling. 

Måste hålla den 
standard på tjänsten 
som efterfrågas. 
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Detta eftersom visionären influeras av marknadens efterfrågan samtidigt som de vill 
genomföra samhällsförändringar, något som stämmer överens med empiriska studien.  
 
Den teoretiska ståndpunkten enligt Volery skulle vara att miljöinriktade företag träder in på 
marknaden med ny teknologi vilket gör att de använder sig effektivare av icke förnyelsebara 
resurser än sina konkurrenter. Följaktligen skulle de spara pengar och samtidigt minska 
påverkan på miljön.154 En liknande teoretisk ståndpunkt har Pastakia som menar att företag 
anpassar sina produkter efter den internationella utvecklingen på området. Därmed skulle nya 
produkter som följer standarder substituera gamla produkter på marknaden.155 Detta skulle 
enligt teorin innebära att respondenterna anpassar sig och skapar riktlinjer för andra att följa. 
Detta är något vi inte finner stöd för i den empiriska studien. Anledningen till detta är att 
respondenterna inte konkurrerar med icke miljöinriktade tjänster och därmed är det omöjligt 
för dem att träda in på marknaden med en förbättrad och effektivare miljöteknik. Snarare kan 
man vända på argumentet och möjligen ge en förklaring till varför deras kunder vänder sig till 
dem. I och med att konsulterna kan ingå i ett led där det gäller för deras kunder att verka för 
en hållbar utveckling och försöka få deras produkter att vara de mest miljöinriktade på 
marknaden. Detta är också något det uttrycks bland respondenterna som menar att de vill vara 
med och påverka kunderna mot en hållbar utveckling 
 
En annan aspekt på hur efterfrågan påverkar utbudet skulle kunna vara i den mån de har fått 
sina kunder från tidigare anställningar. Ett tydligt mönster i empirin är att de kunder som 
respondenterna har haft vid starten av företaget visar sig komma från kontakter som knutits 
vid organisationer de varit verksamma inom. Dessa kontakter har gjort att respondenterna har 
haft en kunskap om kunderna redan vid initieringen av företaget. Nätverken tyder på att det 
varit lättare för dem att finna en kundkrets till följd av att de vetat vilken efterfrågan som finns 
och mött upp denna med ett utbud av tjänster. Vi anser därmed att nätverken har minimerat 
osäkerheten vid initieringen av företaget. Nätverken har också kunnat utnyttjas eftersom 
inriktningen på företaget inneburit att de arbetar med snarlika tjänster de hade under sin 
anställning. Således anser vi att deras tidigare anställningar också påverkat deras 
miljömedvetna inriktning via de nätverk som etablerats under anställningen. Att starta ett 
företag inom den typ av verksamhet de tidigare arbetat med känns som ett naturligt val då 
respondenterna besitter spetskompetens inom området.  

7.4 Miljöregleringar och Policyers 
 Redin - Sustainum Granberg - 

Sustianum 
Rönnbäck - ADEP Emadén - företag 

under utveckling 
Nandorf - 
Miljökonsult 

Asplund-
Bränslelaboratioriet 

Regleringer, 
policyer och 
förordningar 

Indirekt påverkan av 
tjänster och regleringar.  

Anser inte att 
de följer 
regleringar. 

Anpassar inte tjänsterna 
efter miljöregleringar, 
kunder arbetar mot satta 
miljömål inom deras 
egna organisationer. 

Menar att hon 
genom utbildning 
vill få kunder att 
uppnå krav och 
regleringar. 

Kunderna är 
bundna till 
miljöbalken. 

Myndigheter sätter 
gränsvärden som 
hennes kunder måste 
följa. 

 
Studien tyder inte på att respondenterna upplever att regleringar, policyer och förordningar 
påverkar deras verksamhet. De menar att deras verksamhet inte styrs utifrån någon av dessa 
utan pekar istället på att det är deras kunder som på ett eller annat sätt styrs av olika lagar och 
policyer. Därmed menar vi att respondenterna på ett indirekt sätt påverkas av relegeringar, 
policyer och förordningar. Det indirekta ter sig i att respondenternas kunder ofta vänder sig 
till dem för att få konsulthjälp med att möta olika lagar och policyer. Detta gör att det blir en 
intressant aspekt vid valet att inrikta sig inom ett miljömedvetet företagande. Denna indirekta 
påverkan kan ses ur olika synvinklar. Vi anser till exempel att den indirekta påverkan från 

                                                
154 Volery, Thierry (2002). s. 546 
155 Pastakia, A, (2002) s. 97ff 



Analys 
 

 69 

regleringar, policyer och förordningar kan ha skapat en marknad och gjort det möjligt att 
kombinera sitt intresse med sin verksamhet. Denna kombination kan ha uppenbarat sig genom 
att den indirekta påverkan skapat en marknad för miljömedvetet företagande, utan dessa lagar 
och policyer skulle denna marknad vara mindre. Detta kan i sin tur också ha påverkat deras 
utbud av tjänster utan att respondenterna reflekterat över detta.  
 
Dock tror vi inte att entreprenörerna medvetet letar regleringar och förordningar för att 
anpassa sina tjänster därifrån och därmed dra nytta av dessa. Anledningen är att 
respondenternas ekonomiska intressen befinner sig på en basnivå och därmed gör vi inte 
bedömningen att inriktningen på miljömedvetet företagande motiverats av att tjäna pengar 
genom att arbeta efter regleringar. Vi anser att regleringar och policyer hänger samman med 
de ekonomiska intressena eftersom möjligheter kan identifieras inom lagar och regleringar för 
företaget. Att regleringar och policyer verkligen skulle ha en indirekt påverkan är inget vi kan 
styrka via vårt teoretiska underlag. En förklaring till detta kan vara att studien har fokuserat på 
konsultbolag och karaktären av dessa företag är att ge konsultation till andra företag för att 
blir mer miljöinriktade. I och med detta menar vi att regleringar och policyer är riktade till 
företagen som söker att bli mer miljöinriktade. Enligt Volery skulle regleringar främja 
organisationer eftersom regleringar gynnar innovation vilket på sikt innebär 
kostnadsfördelar156. Denna teori är inget vi finner belägg för i det empiriska materialet. Inte 
heller huruvida respondenternas kunder gynnas av regleringarna är något som framgår av 
studien. Däremot skulle regleringar och policyer kunna vara underlag för en ny efterfrågan 
från kunden och indirekt främja innovationen bland respondenterna. Således härleder vi 
Volerys teori ett steg längre och menar med andra ord att regleringar och policyer påverkar 
respondenternas kunder varpå en ny efterfrågan uppstår.  
 
Utomstående instanser kan påverka miljöinriktat företagande genom att utöva påtryckningar 
för att få dem miljövänligare. Detta kan ses som antingen negativt eller positivt. Det negativa 
beror på att regleringarna kan ses som en begränsning då de tvingas inta en mer 
miljömedveten policy vilket bidrar till ökade kostnader.157 Detta är något vi inte finner stöd 
för i den empiriska studien eftersom ingen av dem ser att deras verksamhet direkt skulle 
påverkas av några lagar eller policyer. Asplund är den enda av respondenterna som upplever 
att verksamheten påverkats av någon typ av utomstående kontroll, vilket ter sig i form av 
ackreditering. Denna ackreditering är dock en absolut förutsättning för att hennes företag ska 
existera, utan ackrediteringen skulle hon inte ha tillstånd att bedriva sin verksamhet. 
Ackrediteringen är dock ett medel för hennes kunder att fastställa kvaliteten på hennes 
tjänster. Att endast Asplund omfattas av någon typ av utomstående kontroll anser vi beror på 
att den tjänst hon utför måste bevisas hålla en viss teknisk standard. 
 
Walley och Taylor för diskussionen vidare och menar att vissa entreprenörer ser regleringar 
som en möjlighet vilket beror på att de skulle kunna tjäna pengar på miljöinriktat företagande 
genom att undvika hämmande regleringar158. Detta är något vi inte finner stämma överens 
med empirin. Som tidigare nämnts bidrar den indirekta påverkan från regleringar och policyer 
till en ökad omsättning för respondenterna, men vi kan inte urskilja något som tyder på att 
regleringarna och policyer i sig skulle ha bidragit till inriktningen för deras företag.  

                                                
156 Volery, Thierry (2002) s. 546 
157 Pastakia, A, (2002) s. 75 
158 Walley, L, Taylor, D.W, (2002) s. 37-39 
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7.5 Barriärer 
 Redin-Sustainum Granberg-

Sustianum 
Rönnbäck-ADEP Emadén - företag 

under utveckling 
Nandorf-
Miljökonsult 

Asplund-
Bränslelaboratioriet 

Barriärer Upplever misstro bland 
folk för verksamheten 
vilket hon menar beror 
på okunskap. 

Kostsamt med 
ex. 
nyanställning.  

Utformande kundvärde 
för verksamheten. 

Identifiera nya 
kunder samt 
ekonomisk konflikt. 

Finansiella 
barriärer till 
exempelvis 
marknadsföring 

Finansiell barriär vid 
inköp av dyr 
utrustning. 

 
Det är svårt att finna någon samstämmighet mellan respondenterna om vilka barriärer som 
associeras med miljöinriktat företagande. Många av barriärerna som lyfts fram är generella 
synpunkter som uppstår vid etableringen av ett företag. Exempelvis menar Nandorf att han är 
beroende av att vara frisk och arbetskapabel vilket tyder på att inte finns någon barriär med att 
anta en miljöinriktning. Det kan tolkas på olika sätt: dels att respondenterna inte upplever att 
miljöinriktningen på företaget bidrar med några barriärer och dels att barriärer som finns för 
miljöinriktade företag ses som en del av verksamheten och därmed inte upplevs som ett 
hinder. En annan aspekt som kan förklara deras mer generella syn på barriärer är deras 
tidigare yrken. Vid deras tidigare arbeten har ett kontaktnät formats och respondenternas 
kunskap om marknaden och dess efterfrågan har rivit ner eventuella barriärer kopplade till 
miljöinriktningen för företaget. Således skulle barriärerna kunna undvikas eller reduceras 
bland annat med hjälp av kunskap om efterfrågan och stora kontaktnät.  
 
Linnanen uttrycker dock att hållbarhetsbegreppet är svårbegripligt och betvivlat hos 
allmänheten vilket gör att detta skulle innebära en marknadsbarriär159. Redin menar att hon i 
vissa fall upplever en viss misstro när hon berättar om sitt företagande. Dessa reaktioner 
menar hon skulle kunna bero på samhällets okunskap inom området. En liknande ståndpunkt 
har Rönnbäck som menar att det är svårt att få folk att inse värdet i tjänsten då det bygger på 
en långsiktighet, inte bara för klienten utan även för samhället. Detta tolkar vi som att 
respondenterna till viss del upplever att de har svårt att få genomslag för sina tjänster. Att vi 
inte har fått ett större gensvar bland respondenterna kan bero på att de kunder som de har är 
väl insatta i ämnet. Kunskapen som klienterna har kan vara en bidragande orsak till att de är 
väl medvetna om hållbarhetsbegreppet och dess konsekvenser på samhället. Självfallet är 
detta något som bara går att sia om, men det är möjligt att de hade upplevt denna barriär som 
tydligare om de istället vänt sig till lekmän inom hållbar utveckling i samhället. En annan 
tänkbar orsak skulle kunna vara de regleringar och policyer som respondenternas klienter 
tvingas följa. Tvånget att följa relegeringar och policyer kan göra att denna barriär bryts ner 
ytterligare. 
 
En intressant synpunkt är dock Emadén som uttalat upplever en konflikt mellan det 
ekonomiska och det ideella arbetet. Hon menar att det är svårt att värdera vilka uppdrag hon 
ska debitera och vilka som ska utföras kostnadsfritt. Enligt Linnanen uppstår en barriär då 
ekoprenören tvingas sammanföra de ekonomiska aspekterna med miljöinriktade lösningar. 
Konflikt skulle då uppstå på grund av att miljöaspekterna får ge vika för ekonomin eller vice 
versa.160 Respondenterna uppger att det inte är de ekonomiska aspekterna som är huvudsyftet 
med företaget utan att det är att få jobba med något roligt och värdefullt. Nandorf uppger dock 
att han vid initieringen av företaget hade mer idealistiska tankar angående ekonomin, men 
fick anpassa sig till att bli mer marknadsmässig. Dock verkar detta inte gälla för övriga 
respondenter utan de ser det som att de debiterar för att verksamheten och privatlivet ska gå 
runt.  
 

                                                
159 Linnanen, L, (2002) s. 75 ff. 
160 Linnanen, L, (2002) s. 75ff 
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Några av respondenterna framhäver att de haft ett visst mått av finansiella problem. De 
upplever att det varit svårigheter i att anskaffa kapital. Linnanen menar att det finns en 
finansiell barriär. Denna barriär beror på att ekoprenörer generellt sett har svårare att locka till 
sig investerare samt att de behöver längre tid för produktutveckling av sina produkter.161 Trots 
att vi har identifierat att somliga har problem med att skaffa kapital anser vi inte att det kan 
kopplas till Linnanens teori. Vi avfärdar detta eftersom vi identifierar att den finansiella biten 
ligger på en mer generell nivå och att respondenterna i större utsträckning relaterar till 
kostnader vid nyanställning och införskaffandet av utrustning vilket vi inte associerar till 
miljöinriktningen på företaget.  
 
I teorin diskuteras industriella barriärer och organisationsbarriärer som existerar inom den 
industri där företagen är verksamma. Denna teori behandlar dock företag som är aktiva men 
väljer att gå över till en mer miljömedveten inriktning.162 Dessa barriärer har vi funnit 
någorlunda svårapplicerade på respondenterna. Vi grundar detta på flera orsaker; vi finner inte 
att våra respondenter har något gemensamt med företag som väljer att gå från icke-
miljömedveten verksamhet till miljömedveten verksamhet. Detta eftersom våra respondenter 
inte har de erfarenheter och den bakgrund som mycket av antagandena i teorin bygger på. 
Respondenterna menar vi istället har erfarenhet av miljöinriktat företagande som anställd. 
Respondenternas konsultföretag är också något som gör att teorins ståndpunkter avfärdas 
eftersom de ofta handlar om tillverkningsindustrin och inte tjänsteindustrin. 
Organisationsbarriärerna grundar sig ofta i ledarens kompetens och erfarenheter. Detta är 
något som inte respondenterna i denna studie ställs inför då entreprenörerna är mycket små 
företag och endast en respondent har en anställd. Således menar vi att vi kan avfärda många 
av de barriärer företag stöter på när de väljer att gå från icke-miljöinriktat företagande till 
miljöinriktat företagande. 
 

                                                
161 Ibid (2002) s. 75ff 
162 Se avsnitt 4.7 
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8 Avslutande diskussion 
Med bakgrund i analysen vill vi nedan presentera de slutsatser vi funnit i studien och därmed 
besvara studiens problemfrågeställning. Vidare önskar vi också föra en diskussion om vilka 
fortsatta studier som är relevanta.  

8.1 Entreprenörer i vardande som verkar som konsulter inom 
miljöinriktade företag 

För att uppnå huvudsyftet formulerades följande delsyften:  
 Att diskutera begreppet ekoprenörskap mot bakgrund av entreprenörskapsbegreppet. 
 Att genom en empirisk studie av miljökonsulter få en förståelse för motiv och 

drivkrafter bakom deras företagande. 
 Att förstå möjliga barriärer för entreprenörer i startfasen med miljöinriktade 

konsultföretag 
 
Inom den teoretiska ramen ser vi att individernas bakgrund fungerar som influens. Detta är 
något vi vidareutvecklar genom att påvisa att deras uppväxt och utbildning kan ha påverkat 
miljöinriktningen på företaget. Vad som framkommit i studien är att vissa av entreprenörerna 
under uppväxten haft mycket kontakt med naturen på ett eller annat sätt. Under uppväxten 
visar studien också att respondenternas föräldrar i viss utsträckning haft stort intresse eller 
arbetat med miljön. I detta ser vi hur intresset för miljön kan ha skapats redan under 
uppväxten vilket också skulle kunna ha påverkat hur de ser på frågor om miljön och hållbar 
utveckling. Detta tolkar vi som att inriktning på företaget och utbildning kan ha grundat sig 
långt tillbaka i uppväxten, vilket skulle bero på att respondenternas miljösyn formats i tidig 
ålder. Studien visar att respondenterna har en relativt lång universitetsutbildning inom 
området. Den höga utbildningsnivån hos respondenterna menar vi kan bero på två 
huvudsakliga orsaker: Umeå som universitetsstad kan ha gjort att respondenterna har koppling 
till universitet samt att konsultyrket är komplext och därför behövs en hög utbildning för att 
kunna bidra med den kompetens som krävs som konsult. Således kan det vara något som 
karaktäriserar miljöinriktade konsultföretag och inte något som är typiskt för övriga 
entreprenörer i vardande med miljömedvetet företagande. 
 
Synen på en hållbar utveckling och miljö är betydande för entreprenörerna. Studien visar att 
betydelsen av att arbeta inom dessa områden har varit primärt av flera orsaker då 
miljöintresset varit väsentligt vid inriktningen av företaget. Synen på hållbar utveckling har 
också skapat en känsla av att kunna arbeta med något meningsfullt vilket ger intrycket av att 
det är frågorna för miljön och hållbar utveckling som står i fokus. Därmed har inriktningen på 
företaget bidragit till att de fått en möjlighet att arbeta inom sitt intresseområde. Det 
meningsfulla avspeglar sig i den bemärkelsen att de hävdar sig kunna påverka samhället att gå 
mot en hållbar utveckling. Respondenterna vill vara med och påverka andra företag att nå en 
hållbar utveckling. 
 
Arbetserfarenheter är något som avspeglar sig i inriktningen på företaget. Resultatet av 
studien visar att samtliga varit aktiva inom likartad verksamhet inom miljö och hållbar 
utveckling innan initieringen av företaget. Detta grundas på flera orsaker. Respondenternas 
affärsidéer är snarlika de arbetsuppgifter de hade som anställda vid organisationerna. Därmed 
menar de att affärsidén varit en naturlig process grundat på deras tidigare erfarenheter och 
kunskaper. Således tolkas detta som att respondenterna vill förvalta kompetens och 
erfarenheter de byggt upp under åren genom inriktningen på företaget. Kontaktnät som 
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skapats är en annan fördel som uppenbarat sig med en inriktning på företaget liknande deras 
tidigare arbetserfarenheter. Kontakter som knutits under åren som anställd har utnyttjas för det 
egna företagandet. Nätverket har bidragit till att respondenterna redan vid initieringen haft 
god kunskap om sina kunders efterfrågan. Således har detta bidragit till en säkerhet vid 
initieringen av företaget då respondenterna haft kunskap om efterfrågan för den specifika 
inriktningen. 
 
Förförståelsen innan studien var att strategiska motiv och drivkrafter gick ut på att det fanns 
ekonomiska fördelar. De ekonomiska fördelarna har dock inte visat sig vara av någon större 
betydelse. Studien visar att det ekonomiska perspektivet för respondenterna inte är att bli 
förmögna utan att verksamheten endast ska vara ekonomiskt hållbar. Resultatet tyder istället 
på att de miljömässiga aspekterna och viljan att kunna påverka en hållbar utveckling 
överspeglar de ekonomiska intressena. Dock syns att ett visst mått av ekonomiskt intresse är 
nödvändigt för att gå runt med företaget. Detta tolkas som att det är omöjligt att bedriva ett 
företag med endast viljan att påverka en hållbar utveckling.  
 
Det ekonomiska intresset avspeglar sig i deras på syn på konkurrenter. Deras måttliga 
ekonomiska intresse gör i hög grad att konkurrenter ses som samarbetspartners istället för 
rivaler. Respondenterna har svårigheter att se någon som jobbar för miljön och hållbar 
utveckling som en konkurrent. Istället visar studien att aktörerna samarbetar för att kunna 
sprida kunskap och nå en samhällsförändring inom området. Detta ger ytterligare argument 
för att miljösynen överspeglar de strategiska motiven. Teorin menar att nätverk byggs upp i 
syfte att öka medvetenheten bland människor för att kunna marknadsföra sig som 
miljömedvetna gentemot kunderna. Detta är något som vi i studien till viss del bekräftar. Men 
vi menar även, till skillnad från teorin, att nätverken byggs upp för att nå en 
samhällsförändring genom att få allmänheten att gå mot en hållbar utveckling. Således är det 
snarare respondenternas vilja att förbättra miljön som ligger till grund för samarbetet med 
konkurrenterna, än viljan att marknadsföra sig som miljömedveten.    
 
De strategiska motiven inkluderar respondenternas syn på möjligheter på marknaden. Detta 
eftersom möjligheterna på marknaden bör identifieras för att förstå efterfrågan och potentialen 
i marknaden. Studien visade att bara en respondent tidigare haft eget företag. Detta kan 
förklaras av att det är först nu respondenterna anser att marknaden är mogen för 
miljöinriktade företagande. Aktualitetsaspekten som studien påvisar skulle kunna vara en 
förklaring till detta. Denna aspekt skulle således leda till att efterfrågan ökar och skapar en 
marknad för tjänsterna. Vår förförståelse om marknadens efterfrågan innan studien var att den 
skulle fungera som en ”push”-faktor och påverka företag att gå mot miljömedveten 
verksamhet. Detta är något som vi delvis bekräftar i studien. Enligt studien ligger dock 
skillnaden i att marknaden inte påverkar respondenterna att inta miljöinriktningen på 
företaget, utan respondenterna anser att det är nu marknaden är mogen. Således skulle detta 
antagande om aktualitetsaspekten styrka att ett visst mått av ekonomiskt intresse behövs. 
Detta eftersom respondenterna identifierar en marknad för tjänsterna vilket ger utrymme för 
ekonomiska intressen.    
 
Reflektioner kring den strategiska aspekten är att ekonomin inte är det primära vid 
inriktningen av företaget. Utan den strategiska aspekten skulle det heller inte vara möjligt att 
kunna påverka en hållbar utveckling i samhället även om det skulle vara det primära med 
inriktningen på företaget. Tydligt är att respondenterna, trots sitt måttliga intresse av de 
strategiska aspekterna, anser att möjligheter bör, om inte måste, identifieras vid initieringen av 
företaget. 
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Enligt teorin skulle lagar, förordningar och policyer tvinga respondenterna att inta en 
miljöinriktning på företaget. Detta är dock något som vi vidareutvecklar och menar att de 
snarare påverkas indirekt av dessa regleringar, policyer och förordningar. Detta beror på att 
det snarare är respondenternas kunder som berörs av regleringar och policyer. Den indirekta 
påverkan kommer således från att kunderna tvingas anlita konsulter för att anpassa sin 
verksamhet utifrån lagar och policyer. Därmed föreligger också positiva aspekter i 
regleringarna och policyer för respondenterna.  
 
Enligt vår förförståelse existerar vissa barriärer på grund av att respondenterna valt 
miljöinriktning på företaget. En svag tendens i studien visade att några ännu inte till fullo 
ansåg att begreppet hållbar utveckling var accepterat hos allmänheten utan fortfarande är ett 
betvivlat ämne. Man kan även ana att respondenterna upplevde att den ekonomiska aspekten 
och viljan att förbättra miljön kom i konflikt med varandra. Att dessa svaga tendenser kring 
miljöinriktningen skulle ha inneburit problem finner vi dock endast vara vaga belägg för 
studien. Således är det svårt att dra några slutsatser om hur det påverkat deras motiv och 
drivkrafter till företagandet. Studien pekade istället på mer generella barriärer som uppstår vid 
starten av företag och inte är specifika för miljöinriktningen. Dessa generella barriärer skulle 
dock kunna förklaras av att respondenterna haft stort kontaktnät och kunskap om efterfrågan 
vilket bidragit till att barriärer rivits ned. 

8.2 Tillbakablick 
Via återkoppling till inledningen vill vi återigen presentera problemställningen:  
 
Varför väljer entreprenörer i vardande att inrikta sig på miljömedvetet företagande? 
 
samt huvudsyfte:    
 
Huvudsyftet med uppsatsen är att skapa förståelse för de motiv och drivkrafter som ligger till 
grund för miljökonsulters företagande. 

8.3 Motiv och drivkrafter som ligger till grund för miljökonsulters 
företagande 

Med utgångspunkt i delsyftena har vi för avsikt att besvara huvudsyftet. För att 
lättöverskådligt se vilka olika motiv och drivkrafter som ligger till grund för miljökonsulters 
företagande har vi skapat en modell. Modellen bygger på vår avslutande modell i 
teoriavsnittet för att kunna reflektera och vidareutveckla befintliga teorier. Med detta vill vi ha 
sagt att modellen är vidareutvecklad och modifierad utifrån våra resultat i studien. Studien 
visar att många olika motiv och drivkrafter ligger till grund för inriktningen av företaget och 
de som identifierats sammanfaller till viss del och beror på varandra. Därmed är det viktigt att 
förstå de olika delarna i modellen i sitt sammanhang.  
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Figur 5: Motiv och drivkrafter för miljöinriktat företagande 
 
Mot bakgrund av delsyftena identifierades olika motiv och drivkrafter som ligger till grund 
för miljöinriktat företagande. I modellen illustreras hur motiven och drivkrafterna ligger till 
grund för inriktningen för miljökonsulters företagande.  
 
 Bakgrund innebär i vilken grad individens motiv kommer från hans eller hennes 

uppväxt och utbildning. Motiven och drivkrafterna kan innebära att individernas syn 
på miljö och hållbar utveckling grundats redan i uppväxten och via utbildningen. 
Således motiverar och driver detta entreprenören på grund av synen på hållbar 
utveckling.  

 Arbetserfarenhet inom liknande områden som inriktningen på företaget har gjort att 
entreprenören haft stort kontaktnät och hög kompetens inom området. Drivkraften och 
motivet till att starta företaget föreligger således då entreprenören vill förvalta 
kompetens och utnyttja nätverk som etablerats under anställningen.  

 Syn på hållbar utveckling driver och motiverar individen till inriktningen på 
företagandet. Inriktningen gör att entreprenörerna drivs och motiveras av att arbeta 
med något meningsfullt samtidigt som det är ett intresseområde. Genom företagandet 
vill entreprenörerna påverka företag att gå mot en hållbar utveckling. 

 Den strategiska aspekten visar att det främsta motivet och drivkraften inte är 
ekonomiskt välstånd och synen på hållbar utveckling överskuggar det ekonomiska 
intresset. Dock är den ekonomiska aspekten inte helt ointressant, ekonomin behövs för 
att gå runt med företaget och därigenom identifieras möjligheter på marknaden för att 
driva företaget. Dessa tankar avspeglar sig också i synen på konkurrenter. 
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 Regleringar, förordningar och policyer påverkar individen till den grad att det skapar 
en marknad. Genom en indirekt påverkan motiveras och drivs entreprenören till 
inriktningen på företaget. Motivet och drivkraften uppenbarar sig i den mån att 
marknaden för miljöinriktade produkter kunde ha varit mindre utan regleringer, 
policyer och förordningar.  

 
Studien åskådliggör att respondenterna tidigare varit verksamma inom liknande 
arbetsuppgifter som anställda. Det blir därmed svårt att utläsa huruvida de olika motiv och 
drivkrafterna ändrats sedan anställningen. Exempelvis är det svårt att utläsa om de 
ekonomiska aspekterna och möjligheten att påverka miljön har ändrats sedan anställningen. 
Möjligt är att drivkrafterna och motiven till att arbeta inom miljömedveten verksamhet varit 
desamma som motiven och drivkrafterna till miljöinriktningen på det egna företaget. Detta är 
något som framträder när de menar att omständigheter i privatlivet samt nedläggningar och 
omstruktureringar varit en utlösande faktor vid initiativet till företaget. Om förhållandena 
varit annorlunda är det möjligt att de inte tagit initiativet till initieringen av företaget. Detta är 
en intressant iakttagelse men är dock något som ligger utanför studiens ramar. 
 
Mot bakgrund av huvudsyftet vill vi nu visa hur detta belyser vår problemställning. 
Respondenternas åsikter om miljö och hållbar utveckling är en bidragande orsak till att 
entreprenörer i vardande väljer ett miljömedvetet företagande. Vi menar att budskapet om 
hållbar utveckling är något de vill förmedla till allmänheten vilket i sin tur ger dem känslan av 
att de arbetar med något meningsfullt och intressant. Deras syn på hållbar utveckling gör att 
de ekonomiska aspekterna blir mindre betydelsefulla eftersom angelägenheten om att sprida 
budskapet överskuggar de ekonomiska intressena. Hur detta är applicerbart på andra än 
miljökonsulter är dock svårt att avgöra. Företagare som inte är konsulter kan ha en högre 
ekonomisk benägenhet. Ekonomin kan vara det centrala för dessa företagare då de ser 
möjligheter att tjäna pengar inom miljömedvetet företagande. 
 
Enligt studien skulle entreprenörer i vardande som väljer miljömedvetet företagande inte 
direkt påverkas av regleringar och policyer utan på ett mer indirekt sätt. Vi anser att 
regleringar och policyer inte är något som gjort att de valt att inrikta sig på miljömedvetet 
företagande i och med den indirekta påverkan. Däremot tycker vi oss se att detta indirekt 
påverkar utbudet då deras kunder måste möta kraven från regleringar och policyer. Detta är 
dock något vi finner svårt att koppla till andra företagare än miljökonsulter. Företagare som 
inte är miljökonsulter kan eventuellt ha en annan syn på regleringar och policyer. Regleringar 
och policyer kan snarare ses som en begränsning för företagarna då de måste anpassa sin 
produktion efter rådande lagar och bestämmelser. Vi anser att kompetens och tidigare 
erfarenheter avspeglar sig i inriktningen på verksamheten. Lång utbildning och 
arbetserfarenhet inom området har bidragit till spetskompetens inom fältet samt ett stort 
nätverk som har utnyttjats för att ge kunskap om marknadsefterfrågan. Detta är något som kan 
göras gällande för miljömedvetet företagande. En stor kunskap om marknaden och kompetens 
inom området gör att företagarna blir mer konkurrenskraftiga samtidigt som de kan hitta en 
nischad marknad där de har sin spetskompetens.  
 
Avslutningsvis vill vi visa på hur resultatet av studien är svårapplicerat på andra typer av 
miljömedvetet företagande. Entreprenörer med miljömedvetet företagande som exempelvis 
använder miljövänligt material kan skilja sig från studiens resultat. Det kan tänkas att dessa 
har andra motiv och drivkrafter än de som identifierats i studien. Detta på grund av att de kan 
ha valt inriktningen på grund av ekonomiska aspekter. Möjligt är att de också har en annan 
syn på hållbar utveckling. De strategiska aspekterna för dessa entreprenörer anser vi kan skilja 
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sig då ekonomi, konkurrenter och möjligheter skulle uppfattas annorlunda. Bland annat skulle 
synen på möjligheterna kunna identifieras genom att möta regleringar på ett annat sätt än vad 
studien visar. 

8.4 Förslag på framtida forskning 
Även om det i studien skapats förståelse för varför entreprenörer i vardande väljer att inrikta 
sig inom miljömedvetet företagande finns det mycket kvar att utforska. I studien hade vi som 
bekant ett delsyfte som avsåg en ökad förståelse för problemet genom att studera 
entreprenörer i vardande som verkar som konsulter inom miljöinriktat företagande. Detta gör 
att liknande undersökningar skulle kunna utföras på entreprenörer som inte är konsulter, 
exempelvis företag som säljer produkter till andra i syfte att bli mer miljöinriktade eller 
företag som är miljöinriktade på grund av att de använder sig av miljövänligt material. Detta 
är intressant undersöka för att studera skillnader och likheter mellan de olika verksamheterna.  
 
Uppsatsen har varit inriktad på entreprenörer i vardande, men liknande forskning skulle kunna 
vara intressant att göra på företag som kommit långt i utvecklandet av verksamheten 
alternativt företag som bytt från icke miljöinriktad verksamhet till att bli miljöinriktade. 
Intresset skulle ligga i att se hur och varför de resonerar som de gör vid starten eller 
omställningen till miljöinriktad verksamhet.  
 
Ytterligare undersökningsförslag inom vårt område är att undersöka i vilken utsträckning de 
olika motiven och drivkrafterna påverkar individen. Exempelvis skulle en studie försöka att 
endast fokusera på den sociokulturella bakgrunden för att kartlägga eller förstå i vilken 
utsträckning det format individen. Vidare skulle det vara intressant att se hur omgivningen 
skapat entreprenörerna. Kan det finnas olika typer av omgivningsfaktorer som inverkat och är 
det möjligt att kartlägga dessa? Inom vårt problem är det ytterligare intressant att undersöka 
varför, var och när vissa individer utnyttjar möjligheterna till skillnad från andra som 
förehåller sig passiva inom entreprenörskap.  
 
Vi anser att om djupare kunskap uppnås om motiv och drivkrafter för företag och företagare 
som väljer en miljöinriktning kan man också uppmuntra detta. Dessa företag och företagare 
bidrar till en bättre miljö och om fler gör omställningen kan samhället på sikt nå en hållbar 
utveckling. 
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9 Sanningskriterier 
I detta kapitel diskuterar vi hur sanningskriterierna ser ut i förhållande till vårt resultat. 
Detta gör vi med avsikt att visa på bland annat dess äkthet och trovärdighet.  

9.1 Tillförlitlighet 
Hur avgör vi hur tillförlitlig vår analys och dokumentation är? Det är alltid svårt att avgöra 
hur pass korrekt insamlat material är. Graden av sann tolkning kan göras genom att kritiskt 
granska hur datainsamlingen gått till, urval, definitioner som gjorts, och så vidare.163 Om 
datainsamlingen har skett genom intervjuer, som i denna uppsats, är studiens tillförlitlighet 
starkt relaterad till intervjuarens skicklighet. Hur intervjuaren uppträder och tolkar insamlat 
material kan vara avgörande för studiens tillförlitlighet.164 För att på ett enkelt sätt ge läsaren 
möjlighet att själv avgöra studiens tillförlitlighet har vi noga redovisat studiens 
tillvägagångssätt för uppsatsens olika delar. Begreppet intersubjektivitet används vid 
tolkningar för insamlad empiriskt material vilket ska antas vara korrekt och inte innehålla 
feltolkningar, förvrängningar och så vidare165. I studien har vi gjort vårt yttersta för att 
undvika eventuella misstag. Detta har gjorts genom att spela in intervjuerna för att 
transkribera de ordagrant vilket mynnat ut i en sammanfattning som vi skickat tillbaka till 
respondenterna. På detta sätt har vi fått informationen verifierad och falsifierad av 
respondenterna. Vi betraktar därmed vår intersubjektivitet som god, även om ej helt felfri. 
Med detta menas att misstolkningar och misstag kan ha gjorts oavsiktligt från oss eller 
respondenterna. Värt att påpeka är att det finns negativiteter med att låta respondenterna läsa 
insamlat empiriskt material. Detta eftersom det inte alltid är önskvärt att låta respondenten ha 
inflytande över forskarens tolkningar.166 Det vill säga att vi är medvetna om det negativa i 
valet att låta respondenterna ta del av våra tolkningar. Detta tror vi dock inte påverkat studien 
i någon större utsträckning då inga avsevärda kommentarer angående tolkningarna erhållits 
från respondenterna. Kommentarer från respondenterna innehöll mestadels endast 
förtydligande av vad de sagt under intervjuerna. Således uppmärksammades inga markanta 
misstolkningar och missbedömningar vid respondenternas korrigeringar. 

9.2 Giltighet 
Giltighet innebär att täcka in tillräckligt mycket data för att täcka det studerade fenomenet.167 
Fullständig giltighet anser vi oss inte ha uppnått. Bättre giltighet skulle kunna ha uppnåtts om 
mer material samlats in. Som nämnts i kapitel 5 har vi strävat efter att uppnå empiriskt 
”mättnad”, något vi anser oss inte fullt ut ha åstadkommit då nya saker lyftes fram vid 
avslutande intervjuer. För denna uppsats anser vi oss dock ha täckt in tillfredsställande 
empiriskt material för att kunna dra slutsatser nödvändigt för denna studie och med de 
resurser som processen kräver. Studien har som bekant behandlat konsultföretag oavsett om 
de konsulterat inom exempelvis vatten och avlopp eller inom utbildning. I efterhand bedömer 
vi att högre giltighet skulle ha uppnåtts om endast en typ av konsultering valts, exempelvis 
om vi endast studerat företag som arbetat med utbildning. Detta eftersom vi anser att en mer 
homogen grupp skulle ha uppnåtts med en djupare förståelse som följd. 
 

                                                
163 Arbnor, I & Bjerke, B, (1994) s. 241  
164 Patel, R och Davidsson, B, (1994) s.86 
165 Johanson Lindfors, M-J, (1993), s. 166 
166 Ibid s. 167  
167 Ibid, s. 165 
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Samtliga av respondenterna är verksamma i Umeå vilket kan ha spelat in på studiens resultat. 
Kommuner kan ha olika typer av entreprenörskap, kommuners arbetslöshet kan påverka i 
vilken utsträckning individer väljer att starta eget företag och så vidare. Samtliga av våra 
respondenter har en relativt hög utbildningsnivå. En tänkbar förklaring till detta är att Umeå är 
en universitetsstad. Om studien gjorts på flera orter i Sverige är det möjligt att 
utbildningsnivån sett annorlunda ut. 

9.3 Praktisk användbarhet 
Praktisk användbarhet belyser studiens praktiska tillämpbarhet. De kunskaper och slutsatser vi 
har kommit fram till ska således vara användbara i praktiken.168 Att ta hänsyn till detta 
sanningskriterium är något att reflektera över, men för oss svårt att avgöra. Detta kriterium 
anser vi dock ha uppfyllt i viss mån, eftersom de resultat och slutsatser som framkommit kan 
ha en faktisk praktisk användbarhet. Hittills har ämnet varit relativt outforskat vilket gör att vi 
vill ge en första grund att stå på när det gäller motiv och drivkrafter som ligger till grund för 
miljöinriktat företagande. Våra yttersta förhoppningar är att genom att förstå motiv och 
drivkrafter som ligger till grund för miljöinriktat företagande även kunna stimulera och 
uppmuntra denna typ av företagande. 

9.4 Överförbarhet 
Överförbarhet behandlar i vilken mån studien är tillämpningsbar på andra grupper eller 
situationer än för just det ändamålet de utvecklats169. Då antalet respondenter har varit relativt 
litet är det svårt att avgöra resultatets överförbarhet. Resultatet skulle kunna vara överförbart 
på entreprenörer som inte befinner sig i vardande utan har en väl etablerad verksamhet med 
miljöinriktning. Överförbarheten beror på att de drivkrafter och motiv som ligger bakom 
starten av ett företag även skulle kunna appliceras på entreprenörer inom dessa företag. Vi 
finner även vårt resultat överförbart, i viss mån, på andra individer eller företag som på 
etteller annat sätt arbetar med miljön. Det skulle kunna handla om ideella organisationer eller 
individer som på frivillig basis jobbar för miljön. 
 
 
 

                                                
168 Johanson Lindfors, M-J, (1993) s. 167 
169 Ibid s. 169 
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11 Bilagor 

11.1 Bilaga 1 

 

 

Författare, Titel, År Typ av 
studie 

Ämne Syfte  Teoretiskreferensram Resultat 

Post J.E. and Altman 
B.W, Managing the 
Environmental 
Change Process: Barriers 
and  Opportunities (1994) 

empirisk Barriärer och hur 
dessa ska 
överkommas 

Analyser barriärer och 
beskriva vad de innebär 
samt hur man praktiskt 
ska överkomma dessa. 

Drivkrafter för föränding 
samt barriärer för 
förändring 

Vilka olika barriärer 
som finns samt hur man 
ska tackla de olika 
barriärer för förändring  
 

Walley, E.E., Taylor, 
D.W.. 
Opportunists, Champions, 
Mavericks . . . ? A 
Typology of 
Green Entrepreneurs, 
(2002) 

Teoretisk 
 

Ekoprenörs 
typologi 

Undersöker grön 
entreprenörskap i bred 
kontext. Definierar, 
kategoriserar 
ekoprenörskap, studerar 
motivationsfaktorer och 
influenser.  

Thompsons fyra 
dimensioner av 
entreprenörskap samt 
olika klassificeringar av 
entreprenörer.  

Synen på ekoprenörskap 
bör vara bred och 
inkludera opportunister, 
ad-hoc, etiska kufen 
samt visionären. 

Pastakia, A, Grassroots 
ecopreneurs: Change 
agents for a sustainable 
society (1998) 

Kvalitativ 
studie, 
intervju med 
sex 
jordbrukare i 
Indien 

Skillnader mellan 
olika ekoprenörer 

Behandlar 
miljöinriktade 
jordbrukare utifrån två 
grupper i Indien och 
deras olika syften till 
att bedriva miljöinriktat 
företagande  

Innovations teorier Svårt att finna skillnader 
i deras olika drivkrafter 
och motiv utifrån 
grupperna. 

Linnanen, L. An Insiders 
Experience with 
Environmental 
Entrepreneurship 
(2002), 

Teoretisk. 
Kombinerar 
egna 
erfarenheter 
med 
forskning. 

Analys av 
miljöinriktat 
företagande samt 
typologi av 
ekoprenör.  

Förklara olika typer av 
ekoprenöriella 
aktiviteter, barriärer 
och kategorisering av 
miljöinriktat företag.   

Ingen specifik teori, 
stödjer sina egna 
erfarenheter med befintlig 
teori för att bygga upp 
sina argument.  

Diskuterar olika typer av 
barriärer för ekoprenörer 
samt olika typer av 
ekoprenörer.   

Pastakia, A,  
Assessing ecopreneurship 
in a developing country 
context: The case of India 
(2002) 

Teoretisk Fastställa 
ekoprenörskap i 
Indien 

Studerar 
förutsättningarna för att 
skapa ekoprenörskap i 
ett utvecklingsland.  

Uppkomsten av 
ekoprenörskap ur industri 
och samhällsperspektiv. 

Interaktionen mellan 
externa och interna 
faktorer påverkar 
uppkomsten av 
ekoprenörskap 

Volery. T, 
Ecopreneruship: Rationale 
current issues and future 
challenges, (2002) 

Teoretisk Behandlar de 
ökade antalet 
möjligheterna det 
finns för 
ekoprenörer 

Påvisa skillnaderna hur 
ekoprenörer påverkas 
av konsumenter och 
myndigheter samt hur 
dessa kan ses som 
möjligheter. 

Tidigare empiriska studier 
inom ekoprenörskap.  

Identifierar hur 
ekoprenörer ska ta till 
vara på de olika 
möjligheterna. 

Shaper, M Understanding 
the green entrepreneur 
(2002) 

Teoretisk 
 

Översikt över 
ekoprenörskap 

Ge översikt på 
fenomenet 
“envirionmental 
entrepreneurship”.  

Uppkomsten av ”grönt 
entreprenörskap” samt 
aktuell forskning om 
ekoprenörskap 

Påvisar komplexiteten i 
ekoprenörskap. 
Diskuterar aktuell 
kunskap. 

Anderson, A.R, 
Cultivating the garden of 
Eden: envirionmental 
entrepreneuring(1998) 

Teoretisk Miljömedveten 
entreprenörskap 

Visar att 
miljömedvetenhet och 
entreprenörskap leder 
till sociala och 
attitydförändringar. 

Entreprenörskapsteorier Miljömedvetenhet inom 
samhället bidrar till att 
entreprenörer påverkas. 
Därmed uppkommer nya 
konsumtionsmönster. 

Isaak, R, The making of 
the ecopreneur (2002) 

Teoretisk 
 

Ekoprenörskap 
som en form av 
miljöinriktat 
företagande. 

Hur man kan 
implementera 
ekoprenörskap som en 
ny företagsamhet. 

Ingen specifik teori, 
diskuterar ekoprenörksap 
ur brett perspektiv.  

Ekoprenörskap bör 
implementeras ur ett 
samhällsekonomiskt 
perspektiv.  

Schaltegger, S, A 
framework and typology 
of ecopreneurship: 
Leading bioneers and 
environmental managers 
to ecopreneurship, (2002) 

Teoretisk Typologi för 
ekoprenörskap 

Undersöker grönt 
entreprenörskap i en 
bred kontext. För att 
definiera och 
kategorisera 

Positionerande matris av 
ekoprenörskap.  

Föreslår en 
kategorisering av hur 
ekoprenöriella 
miljöinriktat företagande 
är.   
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11.2 Bilaga 2 
Tema 1. Företagarens bakgrund 
 Berätta om er själv. 
  Berätta om er uppväxt 
  Berätta om dina föräldrar och syskon  

Berätta om era fritidsintressen 
  Vad har ni för utbildning? 
  Vad har ni för tidigare yrkeserfarenheter? 

Har ni tidigare drivit eget företag? 
 Vilken typ av verksamhet var det? 

  Hur länge sedan var det? 
 
Tema 2. Processen 

Vilka var de viktigaste skälen till att ni startade företaget? 
 Vad gjorde att ni valde att starta ett företag inriktat mot miljön? 
Vilka möjligheter såg ni vid starten av företaget? 

Hur arbetade ni med detta? 
Förklara hur dessa möjligheter har utvecklats under tiden? 

Beskriv uppkomsten av affärsidén och dess utveckling över tid? 
  Hur har utvecklingen av affärsidén påverkat ert utbud? 

Vad anser ni har påverkat affärsidéns utveckling?  
Hur har affärsidén påverkats av att företaget är inriktat mot 
miljön?  

Hur har er syn på miljöfrågor utvecklats över tiden? 
Vad anser ni är anledningen till detta? 
Vilken betydelse har detta haft för ert företagande? 

Hur har era ekonomiska intressen utvecklats över tiden? 
 Vad anser ni är anledningen till detta?  

Förklara vilken roll det kan ha haft på ert företagande? 
Förklara hur ni skapat er kundkrets? 
 Hur har ni gått tillväga för att skapa kundkretsen? 

Vad har ni haft för problem med att skapa en marknad?
 Vad anser ni att problemen beror på att skapa en marknad? 
Vilka i er omgivning har påverkat utvecklingen av företaget? 
 Hur har dessa påverkat ert företag? 
 Vad anser ni är anledningen till detta? 

 
 
Tema 3. Företaget  
 Beskriv företagets inriktning mot miljön? 
  Vad har detta för betydelse för företaget?  

Beskriv era kunder? 
  Vilka är era viktigaste kunder? 
  Varför är dessa era kunder? 
  Förklara hur kunderna har påverkat er verksamhet  

Hur miljömedvetna bedömer ni att era kunder är? 
 Beskriv era konkurrenter och samarbetspartner? 
  Vilka är era viktigaste konkurrenter?  
  Vilka är era viktigaste samarbetspartners? 
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 Beskriv vilken typ av verksamhet era konkurrenter är inom? 
Vad gör att just dessa är era konkurrenter? 

  Vilken betydelse anser ni att era konkurrenter har? 
  Förklarar hur konkurrenterna har påverkat er verksamhet 
 Beskriv vilken typ av verksamhet era samarbetsparter är inom? 
  Vad gör att just dessa är era samarbetspartner? 
  Vilken betydelse anser ni att era samarbetspartner har? 
  Förklara hur samarbetspartnerna har påverkat er verksamhet 
 Vilka miljöregleringar har störst betydelse för er verksamhet? 

Anpassar ni era tjänster utifrån några miljöregleringar? 
Hur arbetar ni med dessa? 

  Hur påverkar dessa miljöregleringar er verksamhet? 
 Vilka i er omgivning har påverkat er att starta ert företag?  
  Vilken betydelse har dessa haft? 
  Hur har dessa påverkat er?  

  
Tema 4. Företagaren   

Vad betyder hållbar utveckling för er? 
Vad anser ni behövs för att skapa en hållbar utveckling i 
samhället? 
Förklara hur ni genom ert företagande kan påverka en hållbar 
utveckling i samhället? 
Hur yttrar sig det i ert företagande?  

Hur viktiga är miljöfrågor för er? 
Hur viktigt anser ni det är att skapa en hållbar utveckling? 
Hur anser ni att ni påverkar genom ert företagande?  

Berätta om era ekonomiska intressen som företagare 
 Hur påverkar det ert företagande?  

Hur viktigt är det för er att generera vinst? 
 
Tema 5. Barriärer 

Vad uppfattar ni är de mest väsentliga problemen med denna typ av företag? 
 Vad har detta inneburit för er verksamhet? 
 Hur har ni arbetat med detta problem? 
 När har ni påträffat detta problem? 
 Ge exempel på ett sådant problem 
Kan ni beskriva några andra problem ni haft vid etableringen eller utvecklandet 
av ert företag? 

  Vad har dessa inneburit för er verksamhet? 
Hur arbetar ni med dessa? 

  Vad gör dessa till problem? 
  När har ni påträffat dessa problem? 


