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TACK! 
  
!
Författarna vill rikta ett stort tack till studiens respondenter. Ni har förutom bidragit 
med värdefull information i vår studie, även delat med er av era historier och tips till oss 
i våra framtida yrkeskarriärer. Utan er hade detta inte varit möjligt!  
 
Ett stort tack till vår handledare Åke Gabrielsson som har under studiens gång bidragit 
med värdefulla råd, motivation och kritiskt granskat materialet.  
 
Vi vill även rikta ett tack till familj och vänner för det stöd och den hjälp vi fått under 
resans gång.  
 
 
Tack! 
 
Martin Engström och Andreas Näslund 
!
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!Sammanfattning 

  
Miljödebatten blossade upp på allvar under 1980-talet. Detta skapade en ökad 
medvetenhet bland samhällets medborgare att miljöförstöringen kommer bli ett problem 
i framtiden.  Forskare menar att innovation är en av de viktigaste drivkrafterna för 
ekonomin och att innovation är viktigt för att kunna lösa de miljöproblem som lysts upp 
i världen. Dessa innovationer står i många fall entreprenörer för. 
 
Efter att miljön har fått ett större rum i media och det diskuteras som ett problem 
världen över har det blivit allt vanligare att entreprenörer väljer att ta hänsyn till miljön i 
sin verksamhet. Sådana entreprenörer har vanligtvis en positiv miljöattityd och försöker 
därmed minska sin verksamhets påverkan på miljön. Ett nytt uttryck har på 2000-talet 
på riktigt börjat växa fram inom forskningen, den så kallade ekoprenören. En 
ekoprenörs verksamhet är uppbyggd runt en produkt eller tjänst som tar direkt hänsyn 
till miljön, där ett huvudsyfte med produkten är att påverka miljön så lite så möjligt. 
Detta nya uttryck är en påbyggnad av entreprenörbegreppet, men där miljöpåverkan är 
centralt för företagets inriktning. För att företaget ska överleva och kunna växa behövs 
det i de flesta fall tas in extern kapital, där riskkapital är ett populärt alternativ. 
Riskkapitalister går in med nödvändigt kapital i företaget i utbyte mot en ägarandel och 
får därmed viss kontroll i verksamheten. Därmed kan konflikter uppstå mellan 
riskkapitalister och entreprenören respektive ekoprenören om hur företaget ska drivas.  
Entreprenör och ekoprenörer har ofta ett långsiktigt perspektiv för företaget, medan 
riskkapitalister har ett kortsiktigt tänk där de vill generera avkastning på sin investering 
inom några år. Där kan därmed uppstå en möjlig intressekonflikt mellan entreprenören 
respektive ekoprenören och riskkapitalisten. Vi har valt att fokusera på om en sådan 
konflikt kan påverka ett företags miljöinriktning. Studiens problemformulering är 
följande: Hur påverkar den möjliga intressekonflikten mellan riskkapitalisten och 
entreprenören respektive ekoprenörens verksamhetens miljöinriktning? Huvudsyftet 
med studien är att skapa en förståelse för den möjliga intressekonflikten mellan 
riskkapitalisternas kortsiktighet och ekoprenörens respektive entreprenörens 
miljöarbete och hur detta förändrat arbetssättet efter en finansiering.  
 
Detta är en kvalitativ studie, där vi antagit ett hermeneutiskt synsätt. Vi har genomfört 
åtta semi-strukturerade intervjuer på fyra entreprenörer och fyra ekoprenörer. Vi har 
valt att utgå från teorier om entreprenören, ekoprenören och riskkapitalet för att kunna 
förstå hur deras relation kan se ut. Studiens resultat tyder på att riskkapitalisterna inte 
har någon påverkan på entreprenörens eller ekoprenörens miljöarbete. Vi har sett att 
riskkapitalister inte försöker påverka entreprenörens eller ekoprenörens miljöarbete, 
men det framkommer dock att de försöker påverka andra faktorer i arbetet. Det visade 
sig att det finns en underliggande konflikt mellan parterna i form av en målkonflikt som 
grundar sig i den kortsiktighet och långsiktighet som skiljer mellan parterna. Det visade 
sig också att det i många av fallen fanns en förväntningskonflikt som grundar sig i att 
rollerna i samarbete inte var tillräckligt specificerade eller tydliga när samarbetet 
började. Vi kan dock se att det inte finns någon möjlig konflikt gällande 
entreprenörskapets eller ekoprenörskapets miljöinriktning. Företagets miljöinriktning är 
inget som riskkapitalisten försöker påverka så länge företaget genererar avkastning. 
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 1. Inledning 

I det inledande kapitlet redogör vi, skapar en förståelse för samt ger en inblick i ämnets 
relevans. Vi förklarar inledningsvis ekoprenörskap och entreprenörskap för att sedan 
beskriva riskkapital, vilken roll och påverkan riskkapitalisterna har på sina 
investeringar. Detta utmynnar sedan i studiens problemformulering och syfte. 
 
 
1.1. Problembakgrund 
 
På 1980-talet skedde en rad olika miljökatastrofer med stor påverkan på miljön runt om 
i världen, däribland Exxon Valdez oljeutsläpp utanför Alaska samt 
kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl. Dessa katastrofer hade stor påverkan på såväl 
människor som naturen och bidrog till en ökad medvetenhet i världen där hållbarhet och 
miljö blev allt viktigare att tänka på. Konsumenterna blev mer medvetna och krävande, 
det infördes hårdare regleringar samt mer ansvarsfulla producenter växte fram. Pressen 
från konsumenterna att leverera miljövänliga produkter samt fler och starkare 
tillsynsmyndigheter har förändrat synen på ett företags strategi där det går mot ett 
grönare tänk. (Pastakia, 2002, s. 95) Eko-produkter blir ett attraktivt alternativ och 
företags förhållning till miljöfrågor påverkas och ifrågasätts i större utsträckning än 
tidigare.  
 
Dagens samhälle står inför stora utmaningar på grund av klimat, utsläpp och utarmning 
av jordens resurser, detta i kombination av med en ökad global befolkning som leder till 
en ökad efterfrågan på energi, material och resurser (Sze Ki Lin et al., 2013, s. 426-
427). Detta påverkar oss som medmänniskor likväl som konsumenter dagligen via olika 
mediekanaler där klimatet och de utsläpp som har en negativ inverkan på 
växthuseffekten lyfts fram. Om klimatförändringen fortsätter och jordens 
medeltemperatur ökar riskeras hälsan hos miljoner människor att försämras genom 
spridningen av insekter och sjukdomar, tillgången till dricksvatten minskar och djur och 
växter hotas av utrotning (Naturvårdsverket, 2008). Utsläpp av koldioxid och andra 
växthusgaser är den största bidragande orsaken till växthuseffekten och dessa utsläpp 
har de senaste 40 åren ökat med 80 procent. Experter menar på att det är en allvarlig 
situation, men att det fortfarande går att minska utsläppen tillräckligt för att motverka 
allvarliga konsekvenser för vår planet, likväl att teknik och innovation är nyckeln till en 
hållbar utveckling i världen. (Naturvårdsverket, 2008; Sze Ki Lin, 2013, s. 426; Young, 
2010, s. 36-37)  
 
Innovationer och teknisk utveckling tillsammans med entreprenörers verksamheter är 
motorn för utveckling (Caggese, 2012, s. 288), vilket driver ekonomin framåt. Detta i 
kombination med att innovation och teknik är nyckeln till en hållbar utveckling, vilket 
visar betydelsen av att entreprenörer tar hänsyn till miljön i sin verksamhet. Den 
utveckling som skett har gjort att fler och fler entreprenörer tar hänsyn till miljön på 
något sätt i sin verksamhet. Detta kan visa sig genom att entreprenörer till exempel 
väljer det miljövänligaste sättet för transporter av sina produkter eller att de källsorterar. 
Det finns även entreprenörer som tar det steget längre och bygger upp sin verksamhet 
utifrån ett miljöfokus för att förbättra miljön. Dessa kallas ekoprenörer och har fått ett 
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allt större fokus i media och akademiska diskussioner (Beveridge & Guy, 2005, s. 666). 
Ekoprenörbegreppet bygger på entreprenören som genom sin innovation startar och 
driver ett företag mot tillväxt. Ekoprenör kan enkelt förklaras som en entreprenör med 
fokus på miljön i sin verksamhet. Denna definition är dock väldigt grovt dragen och de 
flesta forskare har sin egen syn på begreppet även fast de övergripande beståndsdelarna 
är likartade. Ett kriterium som alla forskare är överens om är att definitionen av 
ekoprenörskap bör innehålla en verksamhet som tar hänsyn till miljön i sin verksamhet. 
Detta kan ske genom att företaget har en produkt eller tjänst som har en positiv 
påverkan på miljön. Skillnaden mellan en entreprenör och en ekoprenör är att 
entreprenören motiveras i större utsträckning av rikedom och vinst än ekoprenören 
(Kirkwood & Walton, 2010b, s. 220). Även om ekoprenörer fortfarande motiveras av 
tillväxt och vinst, så är det inte den enda och mest dominanta anledningen till varför de 
väljer att starta ett företag. En essentiell del för ekoprenörer vid uppstartandet av ett 
företag är dennes miljövärderingar och deras tro på att det måste finnas ett bättre, i 
miljöhänsyn, sätt att bedriva en verksamhet. (Allen & Malin, 2007, s. 836; Kirkwood & 
Walton, 2010b, s. 220-221).  
 
Innovation och nytänkande bidrar med konkurrensfördelar för företag som verkar i en 
dynamisk miljö. Det innovativa ses som en av de viktigaste drivkrafterna för ekonomisk 
tillväxt. (Casson, 2005, s. 327, 328; Volery, 2002, s. 110) Genom nytänkande i 
kombination med ett mer miljöfokus har det skapats möjlighet till hållbara tjänster och 
produkter, något som många ekoprenörer, men även entreprenörer, tagit vara på 
(Kirkwood & Walton, 2010a, s. 201).  
 
För att kunna driva sin verksamhet vidare och kunna skapa eller ta vara på 
förutsättningarna på marknaden krävs det att det finns kapital i verksamheten. I många 
nystartade verksamheter finns det en stor risk för konkurs, detta på grund av brist på 
kapital som kan råda hos nystartade företag (Cressy, 2006, s. 113). Detta gör det centralt 
för ekoprenören och entreprenören att ta in kapital för att kunna driva sin verksamhet 
vidare. Företag kan ta in kapital från olika aktörer, dessa olika finansieringskällor kan 
exempelvis vara affärsänglar, riskkapital eller lån hos en bank (Denis, 2004, s. 304). För 
entreprenörer och deras nystartade företag kan dock lån från en bank vara problematiskt 
att få i ett tidigt skede. Banker kräver att företaget kan uppvisa en vinst samt att 
företaget har materiella tillgångar som kan användas som säkerhet för lånet samt en hög 
kreditvärdighet. (Denis, 2004, s. 304) Dessa problem att hitta finansieringskällor är 
något som ekoprenören också ställs inför. Detta problem kan till och med vara ett större 
bekymmer för ekoprenören jämfört med entreprenören. Detta gör att ekoprenörer såväl 
som entreprenören ofta måste vända sig till annat externt kapital som affärsänglar och 
riskkapital, som inte kräver samma höga kreditvärdighet som banker. Affärsänglar är 
förmögna individer som investerar privata pengar i ett antal mindre företag, 
investeringarna sker i ett tidigt skede. (Denis, 2004, s. 304, 308) Riskkapital kan 
förklaras som ett företag eller fond med ett begränsat antal ägare och investerare. Dessa 
kan vara exempelvis privata investerare, institutionella investerare, banker och/eller 
universitet. (Denis, 2004, s. 304; SVCA, 2013) 
 
Riskkapitalets affärsmodell lämpar sig bäst i nya växande marknader där företag kan 
växa snabbt och till stor skala. Riskkapitalisterna ställer krav på sina investeringar att 
åstadkomma en hög tillväxt under en kort period för att få en avkastning på sin 
investering. (Metrick & Yasuda, 2011, s. 628). Riskkapitalisterna har en 
investeringshorisont på vanligtvis två till sju år, för att därefter göra en exit. En exit kan 
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göras på många olika sätt; återköp där företagaren köper tillbaka riskkapitalistens andel, 
riskkapitalisten kan sälja sin andel till andra investerare än företagaren, introducera 
företaget på börsen eller att företaget köps upp av en annan verksamhet. 
Riskkapitalisten föredrar de senare två alternativen då dessa vanligtvis genererar högre 
avkastning. (Cumming & Johan, 2008, s. 1213) 
 
Storleken på investeringen påverkar riskkapitalistens inflytande på företaget, detta visar 
sig i att riskkapitalisten tar en aktiv roll i företaget de investerar i. Detta kan ske 
exempelvis genom att de tar en plats i styrelsen, för att kunna kontrollera sin 
investering. (Bonini et al., 2012, s. 36; Burton & Ahlstrom, 2003, s. 245; Denis, 2004, s. 
305) Utöver denna aktiva kontroll, bidrar riskkapitalisterna med råd, exempelvis genom 
att de hjälper till att ta innovativa produkter till marknaden och assistera ledarna i deras 
jobb att rekrytera kunnig personal till företaget (Denis, 2004, s. 305). Large och Muegge 
(2008, s. 44) har kartlagt och kommit fram till att riskkapitalisternas värdeadderande 
aktiviteter finns i två olika former, nämligen externa och interna. Exempelvis kan en 
intern värdeadderande aktivitet vara förvaltningsaktivitet som kan innebära att de har en 
påverkan på det riskkapitalfinansierade företagets strategier (Large & Muegge, 2008, s. 
40-44). Detta kan leda till en intressekonflikt mellan riskkapitalisten och det 
riskkapitalfinansierade företaget då de kan ha olika mål med verksamheten. 
Riskkapitalistens mål är att maximera vinsten av investeringen samtidigt som 
ekoprenören mål kan vara att fokusera på miljön och därigenom vill de olika parterna ha 
skilda strategiska inriktningar för företaget. Detsamma kan gälla för entreprenören som 
på senare år valt att fokusera mer på hållbarhet.  
 
I studier gjorda av Yitshaki (2007) och Zacharakis et al. (2010) på relationen mellan 
riskkapitalister och entreprenörer, framkom det att det finns ett flertal konflikter som 
kan uppstå vid en riskkapitalfinansiering. Exempelvis kan konflikter gällande 
engagemang, mål med verksamheten likväl som den förväntade resultatet av samarbetet 
uppstå.!Även om dessa studier är genomförda på entreprenörer och riskkapitalister kan 
de även användas på relationen ekoprenörer och riskkapitalister, då ekoprenörer är en 
speciell typ av entreprenörer och exempelvis intressekonflikten till och med kan vara 
ännu större mellan dessa två. Då riskkapitalisterna har en begränsad placeringshorisont 
och avkastningsmål kan det gå emot både ekoprenören och entreprenörens mål med ett 
långsiktigt företagande istället för att prioritera vinst, vilket kan göra att ekoprenören 
och entreprenören väljer att avstå från att ta in riskkapital. Dock visar tidigare forskning 
på att riskkapitalfinansierade innovationer är mer framgångsrika i avseenden på längre 
livslängd och högre tillväxt än icke riskkapitalfinansierade verksamheter (se 
exempelvis, Payne et al., 2009, s. 154). I de fall då ekoprenören och entreprenören 
väljer att ta in riskkapital i verksamheten och det finns skilda uppfattningar om 
miljöinriktningen kan detta skapa konflikter mellan parterna. Efter genomgående 
litteratursökning har vi inte funnit någon tidigare studie angående hur miljöinriktningen 
i entreprenörer samt ekoprenörers verksamhet påverkats efter en riskkapitalfinansiering. 
Vi avser med denna studie att fylla detta kunskapsgap samt skapa en förståelse för hur 
ekoprenörernas och entreprenörernas arbete kan påverkas när riskkapitalisterna 
finansierar verksamheten, vilka kan ha ett annat mål än ekoprenören och 
entreprenörerna. Detta kan vara av yttersta intresse för ekoprenörer samt entreprenörer 
som överväger att finansieras av riskkapital, eller kan riskkapitalfinansiering till och 
med gynna ekoprenörens och entreprenörens miljöarbete? Entreprenören lägger som 
ovan beskrivet inte lika stor tyngd på miljöarbetet och har därmed inte lika stort behov 
av att hålla på en miljöinriktning. Vi ser det som ett aktuellt och intressant ämne att 
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skapa förståelse för och jämföra hur miljöinriktningen hos en ekoprenör respektive en 
entreprenör kan påverkas av en finansiering. Genom att ställa ekoprenören mot 
entreprenören vill vi undersöka om attityderna mot miljön gör att det skiljer sig i 
riskkapitalistens påverkan på verksamheten. Detta resonemang leder oss in på studiens 
problemformulering.!
 
1.2. Problemformulering 
 
Hur påverkar den möjliga intressekonflikten mellan riskkapitalisten och entreprenören 
respektive ekoprenörens verksamhetens miljöinriktning?  
 
1.3. Syfte 
 
Studiens huvudsyfte är att skapa en förståelse för den möjliga intressekonflikten mellan 
riskkapitalisternas kortsiktighet och ekoprenörens respektive entreprenörens miljöarbete 
och hur detta förändrat arbetssättet efter en finansiering. Vidare har studien två 
delsyften, där det första är att förstå vilka faktorer som påverkar relationen mellan 
ekoprenören respektive entreprenören och riskkapitalisten. Med det andra delsyftet 
ämnar vi jämföra de två olika entreprenörerna för att skapa en förståelse för de 
skillnaderna som kan uppstå mellan de entreprenörskap och ekoprenörskap.  
 
Vi ämnar även utreda om det föreligger några skillnader mellan entreprenören och 
ekoprenörens syn hur riskkapitalisten påverkar verksamheten. Vi ämnar även att med 
denna studie fylla det kunskapsgap som finns angående konflikten mellan entreprenörer 
med miljöattityder/ekoprenörer och riskkapitalister. Vår förhoppning med studien är att 
underlätta ställningstagandet för entreprenörer med miljöattityder/ekoprenörer när de 
utvärderar en eventuell riskkapitalfinansiering.  
 
1.4. Avgränsningar 
 
Studien har för avsikt att undersöka hur ekoprenörernas respektive entreprenörers 
verksamhet påverkas vid riskkapitalfinansiering. Ordet ekoprenör består av två aspekter, 
dels ekologisk men likväl entreprenör. Entreprenörskap kan förutom ovan definierat 
förekomma inom befintliga organisationer, då benämnt som intraprenörskap. Då 
ekoprenörskap enligt vårt synsätt består av en entreprenör menar vi att intraprenörskap 
även kan bedrivas för ekoprenörer. Vi har valt i vår studie att fokusera på 
entreprenörskap och ekoprenörskap och utesluta intraprenörskap. Detta eftersom vår 
avsikt med studien är att skapa en förståelse för den möjliga intressekonflikten mellan 
entreprenören respektive ekoprenören och riskkapitalisten. Detta innebär att vi inriktar 
oss på grundare eller tidigt inkomna i företaget som har varit med och påverkat 
företagets miljötänkande eller miljöinriktning. Då intraprenörskap bedrivs i större 
befintliga organisationer har vi valt att bortse från detta i vår studie. 
 
I vår studie har vi även valt att avgränsa oss till entreprenörer som har positiv 
miljöattityd, med en positiv miljöattityd menar vi att entreprenören tar hänsyn till 
miljön i sin verksamhet och försöker minska sin påverkan. Vi menar att miljöattityderna 
kan påverka relationen mellan riskkapitalister och entreprenörer. Detta gör att 
skillnaderna i målen med verksamheten kan påverka relationen mellan entreprenörer 
med positiv miljöattityd och riskkapitalister. 
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1.5 Begreppsförklaring 
 
Miljöattityd: Alla har en attityd till miljön, denna kan vara antigen positiv eller negativ. 
Med en positiv miljöattityd menar vi en individ som anser att det finns en 
miljöproblematik och försöker bidra till att minska påverkan på miljön. En negativ 
miljöattityd kan visas sig genom att inte försöka bidra på något sätt till en minskad 
miljöpåverkan. 
 
Hållbar utveckling: en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov (NE.se, 2013).  
 
Entreprenör: Är en individ som ser nya affärsmöjligheter och tar de risker som krävs 
för att omvandla dessa idéer till verklighet (Schaper, 2002, s. 26). I fortsättningen av 
denna studie när vi skriver om entreprenören syftar vi till en entreprenör med positiv 
miljöattityd. 
 
Ekoprenör: Definieras som en entreprenör som tar hänsyn till miljön i sin verksamhet, 
genom att företaget är uppbyggd runt en produkt eller en tjänst som har en positiv 
påverkan på miljön. 
 
Entreprenörskap/Ekoprenörskap: En aktivitet som innefattar upptäckt, utvärdering 
och utnyttjande av möjligheter för att introducera nya produkter eller tjänster, nya sätt 
att planera, nya marknader, nya processer eller nya råmaterial, genom att organisera 
insatser som tidigare ej existerat. Entreprenörskap/ekoprenörskap förklaras enkelt som 
en process som bedrivs av entreprenören/ekoprenören. (Shane, 2003, s. 4) 
 
Riskkapital: Riskkapitalister kan beskrivas som ett företag eller en fond som har ett 
begränsat antal ägare och investerare, där ett fåtal huvudägare gör investeringar åt hela 
företaget (Denis, 2004, s. 304). 
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1.6 Uppsatsens disposition 

!
Figur 1 - Uppsatsens disposition 
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 2. Vetenskapliga utgångspunkter 

Avsikten med detta kapitel är att redogöra varför vi valt att genomföra denna studie om 
intressekonflikten mellan ekoprenörer respektive entreprenörer och riskkapitalister, 
samt vilken förförståelse vi har för detta ämnesområde. Därefter redogör vi för vår 
kunskapssyn, studiens perspektiv och kapitlet avslutas med ett resonemang runt vår 
litteratursökning och källkritik. Detta för att ge läsaren en möjlighet att kritiskt granska 
vår studie. 
 
 
2.1 Val av ämne och förförståelse 
 
Intresset för området riskkapital och entreprenörskap uppstod när en av doktoranderna 
på universitet efterfrågade assistans vid genomförande av en kvantitativ undersökning 
inom liknande område. Författarna anmälde då sitt intresse för att få mer information 
angående uppdraget. Uppgifterna innebar att forskningsassistenterna skulle bistå med 
hjälp att skicka ut påminnelser till de företag som inte svarat på enkäten, samt att föra in 
data i Excel i utbyte mot att forskningsassistenterna fick tillgång till möjliga 
respondenter. Efter att ha diskuterat olika tänkbara infallsvinklar i ämnet, bestämde sig 
författarna för att skriva inom ämnesområdet entreprenörskap, likväl som att anta 
uppdraget som forskningsassistenter. Efter diskussioner med handledaren samt 
ytterligare fördjupning inom forskningsområdet bestämde vi oss för att fokusera på hur 
ekoprenörskapet och entreprenörskapet, med fokus på miljöinriktningen, kan påverkas 
vid en riskkapitalfinansiering, samt att jämföra dessa två olika typer och se om det 
skiljer sig i påverkan. Författarna tyckte att fokusera på miljöaspekterna hos en 
ekoprenör och en entreprenör kändes aktuellt och hade möjlighet till att leda till ett 
intressant resultat. Genom att jämföra de två olika entreprenörstyperna så kan 
författarna visa på olika möjliga skillnader mellan just ekoprenören och entreprenören. 
Detta tror författarna kan bidra till en djupare förståelse för vad en ekoprenör eller en 
entreprenör bör tänka på och hur de ska presentera sig själv och verksamheten inför en 
riskkapitalist. En jämförelse kan därmed bidra till ökad kunskap om någon av de olika 
entreprenörskapstyperna har någon fördel i relationen till riskkapitalisten, baserat på 
vilken inriktning verksamheten har. Därmed går vi vidare med att beskriva våra tidigare 
erfarenheter och förståelser inom ämnesområdet. 
 
Johansson (2003, s. 96) skriver att ingen tolkningsprocess är helt objektiv, utan att 
författarna har en viss förförståelse som påverkar tolkningen av materialet. Denna 
förförståelse är något som kan påverkas av praktisk arbetslivserfarenhet, utbildning men 
också individens bakgrund (Johansson Lindfors, 1993, s. 25). Därför kommer vi nedan 
att lyfta fram den förförståelse som kan ha påverkat våra värderingar och tolkningar för 
att skapa förutsättningar för läsaren att kritiskt kunna bilda sig en uppfattning hur den 
påverkat studien. 
 
Studien är genomförd av två studenter vid Handelshögskolan vid Umeå Universitet och 
författarna har studerat sju terminer vardera. Den ene författaren har under den 
föregående terminen fördjupat sina kunskaper inom management, samtidigt som den 
andra har inriktat sig mot ämnesområdet företagsutveckling och internationalisering. 
Ene författaren hade därmed inga betydande erfarenheter eller kunskap inom områdena 
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riskkapital eller entreprenörskap. Under de kurser som den andre läste under 
höstterminen så behandlades entreprenörskap samt riskkapital, vilket bidrog till intresset 
för detta ämnesområde men även till tolkningar och definitioner av dessa begrepp, dock 
behandlades aldrig ekoprenörskap under terminen. Denna termin har därmed bidragit 
med kunskap inom området riskkapital och entreprenörskap för författaren, då han lärt 
sig vad som kännetecknar denna investeringsform och vad begreppet entreprenör 
innebär, men även förstått vikten av samarbetet mellan dessa två parter. Detta var något 
som inte alls var lika klart för den författare som läst management i början av arbetet. 
Dessa skilda inriktningar inom fördjupningsområdet gav oss olika utgångspunkter, 
infallsvinklar samt förförståelse inför denna studie. För att eliminera risken att 
författarnas förförståelse skulle påverka varandra, påbörjades en genomgående 
litteratursökning av riskkapital-, entreprenörskap- samt ekoprenörskapsteorier. Detta 
gjordes också för att minska risken att vår teoretiska referensram endast var grundad på 
de teorier som tidigare behandlats under fördjupningskurserna. Vi är dock medvetna om 
att författaren som läst kurser inom entreprenörskap kan ha fått inflytande från dessa 
genom sökord och teorier att använda till den teoretiska referensramen. Författarna har 
haft liknande syn på miljöfrågor och ser att det börjar ske en förändring i samhället där 
miljön blir allt viktigare i företag. Båda författarna försöker i den mån det går att välja 
produkter som är lokalproducerade, kravmärkta eller från företag som försöker 
kompensera miljön för sin påverkan, men det ses inte som ett måste. Författarna ser 
miljöfrågor som viktigt att belysa, men det är inte något som prioriteras i alla lägen. Vi 
har således inte haft några djupare förkunskaper om hur en ekoprenör eller en 
entreprenör arbetar och i vilken utsträckning en riskkapitalist kan påverka 
miljöinriktningen.  
 
2.2 Verklighetssyn och vetenskapligt förhållningssätt 
 
Som studiens frågeställning pekar på så avser studien att undersöka hur riskkapitalister 
påverkar ekoprenörskapets respektive entreprenörskapets miljöinriktning. Syftet är 
således inte att kunna beskriva en universell sanning som stämmer överens på all 
ekoprenörskap eller entreprenörskap, utan snarare att med fokus på hur, skapa en 
djupare förståelse för just de studerade företagen och deras miljöinriktning. Målet med 
studien är inte att kunna finna ett svar som går att generalisera till samtliga liknande 
kontexter då förutsättningarna för en miljöpåverkan kan skilja sig avsevärt. Snarare har 
vi anpassat oss och satt oss in i varje enskilt företags situation för att genom egna 
tolkningar skapat en mer djupgående helhetsbild för de enskilda kontexterna. Detta då 
företagen som vi valt att studera befinner sig i olika stadier i utvecklingen och 
situationen varierar för varje enskilt företag, däribland deras miljöinriktning som ser 
olika ut för varje företag baserad på faktorer som bransch, industri och attityder. I och 
med problemformuleringen och studiens syfte är ett hermeneutiskt förhållningssätt 
lämpligt, då vi som nämnts genom egna tolkningar vill skapa en förståelse snarare än att 
beskriva och generalisera det empiriska materialet. Detta är ett vetenskapligt 
förhållningssätt inom epistemologin som handlar om att forskare genom egna tolkningar 
av material skaffar sig kunskap inom valt ämne (Johansson Lindfors, 1993, s. 44). Med 
detta menas att hermeneutiker försöker visa på förståelse snarare än att försöka bevisa, 
samt att varje situation måste behandlas som en egen kontext och att kunskapen inte ska 
ses som en generell förklaring för alla kontexter (Johansson Lindfors, 1993, s. 44-46). 
Alvesson och Sköldberg (2008, s. 198) menar att ståndpunkten i hermeneutik ligger i att 
forskaren, med viss subjektivitet, antar ett tolkande förhållningssätt gentemot objektet 
som studeras. Det innebär att efter vi genomförde undersökningen har tolkat det svar vi 
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fått, vilket inte behöver innebära att situationen alltid ska uppfattas så. Hade 
undersökningen gjorts av andra forskare kan det inom hermeneutiken leda till en annan 
tolkning av respondenternas svar.  
 
Studien har inslag av subjektivitet då tidigare erfarenheter kan ha en viss påverkan på 
hur vi tolkat materialet vi samlat in. Våra egna värderingar kan spela en roll i vår 
interaktion med intervjuobjekten och hur vi ställt oss till dem. De kan påverka hur vi 
uppfattat de intervjuade personerna, samt hur vi som forskare tolkat deras ord olika 
baserat på vår bakgrund och förförståelse. Forskare inom hermeneutik påpekar att det 
inte är möjligt att hålla studien helt fri från egna värderingar och att i vissa fall 
subjektivitet till och med kan bidra till ett bättre resultat (Johansson Lindfors, 1993, s. 
43). Vid ett hermeneutiskt förhållningssätt så ses verkligheten som något människan 
påverkar. Vid en studie är det den mänskliga påverkan som är intressant. (Johansson 
Lindfors, 1993, s. 39) Denna studie syftar till att undersöka riskkapitalisternas påverkan 
på ekoprenörskapets respektive entreprenörskapets miljöinriktning, vilket skiljer sig 
beroende på kontexten då varje intervjuobjekt har olika uppfattningar, där även 
forskarnas samspel med studieobjekten spelar in. Detta medför att studiens ontologiska 
utgångspunkt kan kopplas till den konstruktionistiska synen på kunskap, vilket innebär 
att företeelser och uppfattningar kan skapas genom socialt samspel mellan olika parter, 
samt att företeelserna ständigt förändras (Bryman & Bell, 2005, s. 34). 
 
2.3 Forskningsansats 
 
Denna studie syftar som tidigare nämnts till att undersöka hur riskkapitalister påverkar 
ekoprenörskapets respektive entreprenörskapets miljöinriktning. Vi har funnit tidigare 
forskning på hur riskkapitalister kan påverka sina investeringar genom att ta olika stora 
roller i företagen, men vi har inte funnit någon mer specifik forskning som relaterar till 
hur företagens kan miljöinriktning påverkas vid en investering. Därmed vill vi med 
studien skapa en förståelse samt ge ett teoretiskt bidrag till området riskkapitalisters 
påverkan på ekoprenören och entreprenörens verksamheter samt fylla det teoretiska gap 
vi funnit inom detta ämnesområde. Vi har utgått från tidigare litteratur och teorier för att 
skapa en förståelse inom ekoprenörskap, entreprenörskap och riskkapitalfinansiering 
samt använt detta som grund till vår empiriska insamling. Syftet med den teoretiska 
delen är inte att genom verkliga situationer antingen bekräfta eller förkasta teorierna. Vi 
vill snarare använda den teoretiska bakgrunden som ett perspektiv vi har med oss i 
undersökningen för att utveckla den befintliga teorin, samt att utgöra en grund för 
fortsatt forskning om relationen mellan riskkapitalister och ekoprenörskap respektive 
entreprenörskap och dess miljöinriktning. Då vi börjat med en teoripresentation innan 
empirin samlats in så kan det ses som en deduktiv ansats, där målet är att gå från teori 
till empiri för att testa denna i en verklig kontext (Johansson Lindfors, 1993, s. 55). 
Dock så har tanken som nämnt inte varit att testa befintlig teorier, utan att med grund i 
befintlig teori utveckla denna och generera ny förståelse inom vårt mer specifika 
område om hur miljöinriktningen påverkas vid en riskkapitalfinansiering, samt fungera 
som en språngbräda för framtida forskning inom liknande område. Detta kan kopplas 
till den induktiva ansatsen som i motsats till den deduktiva utgår från empirin för att 
kunna skapa nya teorier (Johansson Lindfors, 1993, s. 55).  
 
Utifrån ovan diskussion så har den gyllene medelvägen varit lämplig att anta i denna 
studie. Det innebär en blandning av de två ansatserna där forskare växlar mellan teori 
och empiri (Johansson Lindfors, 1993, s. 59). Den induktiva ansatsen kopplas ofta 
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samman med det hermeneutiska förhållningssättet (Johansson Lindfors, 1993, s. 55; 
Bryman & Bell, 2005, s. 40). Då studien har ett hermeneutiskt förhållningssätt så är en 
induktiv inriktning på den gyllene medelvägen att föredra, eftersom vi med grund i 
teorin har genomfört insamling av empiri för att baserat på vår teoretiska referensram 
analysera det empiriska materialet och på så sätt skapat en djupare förståelse för hur 
ekoprenörskapets respektive entreprenörskapets miljöinriktning påverkas vid 
riskkapitalfinansiering. Ett hermeneutiskt angreppssätt på den gyllne medelvägen 
innebär att forskare går från teori först, via empirin för att sedan sluta i teori igen 
(Johansson Lindfors, 1993, s. 60). Då vi sett att det finns teoretisk grund i området 
ekoprenörskap respektive entreprenörskap och riskkapital, men ett gap inom vårt 
specifika område om hur miljöinriktningen kan påverkas vid en finansiering så 
argumenterar vi för att denna ansats bidragit till mer tyngd i studien. Detta genom att vi 
strävar efter att vidareutveckla befintlig teori och inte avser att skapa ny teori inom 
ämnet. 
 
2.4 Forskningsstrategi 
 
Det är av stor vikt att den forskningsstrategi som studien antar ska grundas i vilken 
frågeställning och syfte studien har (Holme & Solvang, 1997, s. 75). Då studiens 
frågeställning är ”Hur påverkar den möjliga intressekonflikten mellan riskkapitalisten 
och entreprenören respektive ekoprenörens miljöinriktning i verksamheten?” och det 
övergripande syftet är ”att skapa en förståelse för den möjliga intressekonflikten mellan 
riskkapitalisternas kortsiktighet och ekoprenörens respektive entreprenörens 
miljöarbete och hur detta förändrat arbetssättet efter en finansiering” argumenterar vi 
för att en fallstudie med kvalitativ inriktning är att föredra. Vi kan då få mer tyngd i 
arbetet genom att samla information från företagets hemsidor och enkäten, utöver de 
intervjuer som genomförts. Som vi benämnt i det inledande kapitlet kan miljöarbete 
inom en verksamhet vara ett långsiktigt arbete, varför det skulle kunna skapa en konflikt 
med riskkapitalistens kortsiktighet. Detta är något vi berör mer djupgående senare i 
studien. En fallstudies styrka är att det finns en förmåga att hantera olika empiriska 
källor, exempelvis från dokument, intervjuer och observationer (Merriam, 1994, s. 23). 
En kvalitativ studie syftar till att gå mer på djupet än på bredden för att på så sätt kunna 
generera en ökad förståelse för det valda problemet (Holme & Solvang, 1997, s. 88). 
Därmed har vi valt att genomföra vår fallstudie med en kvalitativ inriktning. Vi har 
kompletterat våra intervjuer genom att ta del av information från företagens hemsidor 
för att se om den bild de beskriver i intervjuerna överensstämmer med den som finns 
utmålad på företagens hemsidor. Vi ämnar med vår studie öka förståelsen för hur en 
miljöinriktad strategi kan påverkas av en riskkapitalistfinansiering ur ekoprenörens 
respektive entreprenörens synvinkel genom att studera dennes perspektiv. Detta är något 
vi argumenterar för styrker vårt val av en kvalitativ forskningsstrategi då forskare i 
sådana studier försöker sätta sig in i de studerande objektens situation (Holme & 
Solvang, 1997, s. 92). Detta tillvägagångssätt grundar sig i att det inom 
samhällsforskning finns aspekter som inte går att förstå utan att se det från 
forskningsobjektets kontext (Holme & Solvang, 1997, s. 92). För att kunnat tolka och 
förstå våra respondenters uppfattningar om en intressekonflikt mellan ekoprenören 
respektive entreprenören och riskkapitalisten så har det varit viktigt för oss att 
interagera med dessa genom en personlig kontakt, vilket kvalitativa metoder utgår från. 
I kvalitativa metoder är inte målet att kunna genomföra mätningar och rangordna 
resultatet, det handlar om att försöka förstå innebörden och meningen med resultatet 
(Johansson, 2003, s. 90-91). Vi vill med denna studie inte bara kunna konstatera 
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huruvida en intressekonflikt kan uppstå eller ej, vi vill förstå hur och varför en sådan 
konflikt kan uppstå, vilket vi med grund i ovan resonemang argumenterar för bäst 
undersöks genom en kvalitativ forskningsmetod. Vidare innebär en kvalitativ 
forskningsmetod oftast att intervjuer snarare än enkäter genomförs för insamling av 
empiri. Intervjuer medför att forskare kan få insikt i människors åsikter och 
uppfattningar (Denscombe, 2009, s. 232), vilket denna studies empiriska material 
grundats på.  
 
En kvantitativ utgångspunkt syftar till att med statistiska metoder kunna generalisera de 
resultat som tas fram genom studien, avsikten med en kvalitativ studie är inte att 
generalisera resultaten utan det är djupet och helheten i sammanhanget som är det 
väsentliga. Kvantitativa metoder ämnar även att med ett representativt urval kunna 
beskriva och förklara ett fenomen, samtidigt som kvalitativa metoder syftar till att 
genom intresse för det unika och säregna kunna beskriva och förstå ett fenomen. 
(Holme & Solvang, 1997, s. 14, 78) Då vår avsikt inte varit att kunna generalisera 
resultaten från studien utan att genom tolkningar skaffa en djupare förståelse och helhet 
för hur ekoprenörernas arbete påverkas vid en riskkapitalfinansiering så argumenterar vi 
för att detta påvisar att en kvalitativ metod är mer relevant för vår studie. Utifrån vår 
frågeställning där vi vill veta hur ekoprenörerskapet respektive entreprenörskapet 
påverkas, så har tolkning av den insamlade datan lämpat sig bättre än att med siffror och 
diagram försöka skaffa sig en djupare förståelse om hur just detta fenomen påverkas. En 
kvantitativ forskningsstrategi betonar vikten av kvantifiering vid insamling och analys 
av data, samtidigt som en kvalitativ istället betonar vikten av ord (Bryman & Bell, 
2005, s. 40).  
 
2.5 Studiens perspektiv 
 
Vi har genomfört studien utifrån entreprenörernas/ekoprenörernas perspektiv, och inte 
riskkapitalisternas. Mer specifikt så har intervjuerna gjorts med ekoprenörerna eller 
entreprenörerna själva eller personer som sitter i ledningen som varit med under 
investeringsprocessen, då dessa har god vetskap om hur miljöinriktningen påverkats vid 
en investering. Då syftet är att skapa en förståelse för den möjliga intressekonflikten 
mellan riskkapitalisternas kortsiktighet och ekoprenörens respektive entreprenörens 
miljöarbete och hur detta förändrat arbetssättet efter en finansiering, så medför valt 
perspektiv en bättre bild av hur deras strategiska beslut gällande hur miljöinriktningen 
påverkas av en extern investeringskälla. Studien ämnar bidra med praktisk relevans till 
ekoprenörer och entreprenörer i deras process att finna riskkapital, vilket vi 
argumenterar för att en studie med detta perspektiv kan bidra med. Ett 
riskkapitalistperspektiv skulle kunna ge en intressant synvinkel för hur det kan finnas 
olika uppfattningar om påverkan av finansieringen, men vi har valt att studera 
ekoprenörens uppfattning. De slutsatser som studien leder till kommer därmed att 
genereras ur investerade företagens perspektiv och ska därför tolkas ur denna synvinkel 
av läsarna för att förstå resultaten och argumentationerna i dess rätta kontext.  
 
2.6 Litteratursökning 
 
I studiens uppstartsfas har vi genomgående sökt litteratur för att skapa oss en förståelse 
för forskningsområdet. Vi har även under hela studiens gång kontinuerligt sökt artiklar 
och litteratur för att hela tiden vara uppdaterad inom området. Detta för att 
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entreprenörskap är ett väl utforskat ämne samt att ekoprenörskapsområdet är ett område 
som det på senare år forskas mycket inom. Vid litteratursökning har vi nästan 
uteslutande fokuserat på artiklar som är peer-reviewed, det vill säga att artiklarna har 
granskat av andra forskare för att styrka dess vetenskapliga relevans.  
 
Vi har systematiskt sökt efter litteratur via olika sökverktyg, vi har använt EBSCO som 
samlar många olika databaser i sina sökningar, däribland Business Source Premiere. 
Utöver denna databas har vi använt oss av Umeå Universitetsbibliotek’s databas Primo, 
som har ett annat upptagningsområde än EBSCO och inkluderar både böcker och 
artiklar. Utöver dessa två har vi kompletterat vårt litteratursökande genom att använda 
oss av Google Scholar. Google Scholar har främst hjälpt oss att ta fram artiklar som vi 
fått upp under våra sökningar i EBSCO och Primo men inte haft tillgång till, men även 
för att utöka sökområdet ytterligare. Vi har utöver dessa tillvägagångssätt också sökt oss 
till tidskrifter som publicerat artiklar inom de olika ämnesområden, där har vi sökt 
igenom innehållsförteckningen för upplagor för att hitta relevant litteratur som vi kan ha 
missat med våra sökord. De huvudsökord vi använt oss av under vår litteratursökning är 
venture capital, entrepreneurship, ecoprenuership, green entreprenuership, sustainable 
entreprenuership, environmental entreprenuership, value adding, environmental 
friendly business och conflict både i olika kombinationer men likväl enskilt med andra 
biord.  
 
2.7 Källkrit ik 
 
Det är av stor vikt för en forskare att ställa sig kritisk till de källor som denne avser att 
använda. Källkritik handlar om risken för förvrängning av information, vilket kan 
uppstå då informationen inte studerats av forskaren själv utan är tagen genom 
förhållandet verklighet-källa-forskare (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 219). Det finns 
fyra olika kriterier en forskare bör ha i åtanke gällande att kritiskt granska sina källor, 
nämligen; Äkthet, vilket syftar till att säkerställa att källan inte är förfalskad; Tendens, 
som handlar om till vilken grad informationen har, medvetet eller omedvetet, vinklats 
av forskaren; Avstånd, syftar till att ju äldre en källa är, desto mindre trovärdig anses 
den vara; Beroende, avser hur mycket källan har blivit påverkad av andra, det vill säga 
hur många led informationen har passerat. Flera led leder till mindre trovärdig 
information då risken för misstolkning ökar för varje led. (Alvesson & Sköldberg, 2008, 
s. 223-226) Utifrån dessa kriterier för vi nedan en diskussion om hur vi förhållit oss till 
dessa och i så stor utsträckning som möjligt kritiskt granskat våra källor. 
 
Då vi i denna studie dels avser att göra en undersökning inom området ekoprenörskap 
så anser vi att avståndskriteriet är väldigt viktigt. Ekoprenörskapsforskningen har de 
senaste åren sett en kraftig ökning så det är viktigt att använda källor som publicerats på 
senare år för att få så relevant och uppdaterad information som möjligt. Vi har därmed 
försökt hitta artiklar som framförallt är publicerade från 2007 och framåt. Vi har dock 
även i vissa fall använt oss av äldre källor då vi ansett att även de varit relevanta för vår 
studie. Även inom entreprenörskapsområdet har vi främst letat oss till nyare källor, men 
det har inte varit ett lika viktigt krav i jämförelse med ekoprenörskap. När vi sökt har vi 
framförallt letat oss till artiklar som är så kallade peer-reviewed, vilket betyder att de 
blivit kritiskt granskade av andra forskare för att på så vis stärka dess vetenskapliga 
relevans inom området, detta menar vi kan kopplas till äkthets- och tendenskriteriet då 
artiklarna är kritisk granskade. Detta ger oss en bekräftelse på att det finns en 
vetenskaplig grund i den litteratur vi hittat.  
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Vi har även försökt undvika andrahandsreferering då detta ökar risken för tolkningsfel 
och felaktig vinkling av informationen. Därmed har vi försökt söka oss tillbaka till 
ursprungskällan för att minska risken för sådana tolkningsfel vilket ökar trovärdigheten 
på källorna, vårt mål har varit att minska antalet led och uppfylla beroendekriteriet. Det 
finns undantag då vi i vissa fall använt oss av andrahandsreferering vilket är när vi inte 
kunnat komma åt ursprungskällan men ansett att informationen varit väsentlig för 
studien. Detta kan även ha skett då en författare har refererat till sig själv, då vi anser att 
risken för tolkningsfel i ett sådant fall är minimal. I och med att undvika 
andrahandsreferering i så stor utsträckning som möjligt så har risken för att materialet 
påverkats av andra forskare minimerats.  
 
Tendenskriteriet ser vi som svårt att uppfylla. Vi har i de artiklar vi använt oss av gått 
igenom metodkapitlen för att se hur materialet samlats in, men vi har inte kunnat se vad 
respondenterna i dessa studier svarat. Därmed har vi i så stor utsträckning som möjligt 
försökt förhålla oss till detta kriterium utifrån våra förutsättningar, men vi kan inte säga 
att det uppfylls till fullo.  
 
Även om dessa kriterier är något vi haft i åtanke genom hela studien då vi sökt litteratur 
så finns det inga garantier för att vi ej gjort några misstolkningar eller uppfattat 
information fel, men vi argumenterar att risken för sådana missbedömningar har 
minimerats i så stor utsträckning som möjligt. 
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 3. Teoretisk referensram 

 I detta kapitel redogörs inledningsvis den forskning som genomförts tidigare inom 
området ekoprenörskap och entreprenörskap. Detta gör vi för att få en logisk följd på 
referensramen då studiens har ett perspektiv ur ekoprenören och entreprenörens 
synvinkel. Vi går därefter vidare genom att redogöra för riskkapitalisternas 
beslutsprocess när de väljer investering och vilken roll de tar i sina investeringar. 
Dessa skilda affärsmodeller ställs senare mot varandra för att visa på möjliga 
intressekonflikter som kan uppstå mellan parterna. Avslutningsvis knyter vi ihop allt 
och går igenom vad vi tar med oss vidare i uppsatsen. 
 
 
Den teoretiska referensramen är uppbyggd på tre huvuddelar, 
entreprenören/ekoprenören, riskkapitalisten och intressekonflikten. Vi börjar vår 
teoretiska referensram med att lyfta fram och förklara teorier om entreprenören och 
entreprenörskap samt ekoprenören och ekoprenörskap. Med dessa teorier vill vi ge 
läsaren en förståelse för vad begreppen innebär och vad som krävs för att klassas som 
en entreprenör/ekoprenör. Vi fortsätter sedan med att gå in på riskkapitalisten då 
entreprenörer och ekoprenörer letar sig till riskkapitalister för att attrahera nödvändigt 
kapital till företaget. Därmed följer teoretiska referensramen i vårt tycke en logisk 
ordning som vi tror gör det lättare för läsaren att förstå hur dessa delar hör ihop med 
varandra. Dessa två huvudteman bygger upp kunskap för att skapa en djupare förståelse 
för de skilda affärsmodellerna som kan bidra till en intressekonflikt mellan parterna. 
Intressekonflikten mynnar sedan ut i en modell som baseras på de tre huvuddelarna i 
kapitlet. Vi kommer nedan gå djupare in på vad vi kommer behandla inom varje del. 
 
I den inledande delen av teoretiska referensramen behandlar vi entreprenören och 
ekoprenören. Vi börjar kapitlet med att gå igenom hur olika faktorer i världen har 
bidragit till att samhället gått mot en mer hållbar utveckling, för att därmed visa på 
varför begrepp som ekoprenörskap och grönt företagande vuxit fram de senaste åren. 
Vidare fortsätter vi med en kortare beskrivning av vad en entreprenör och ekoprenör är, 
för att sedan gå in mer djupgående på tidigare forskning om entreprenören och 
ekoprenören för att sluta upp i vår egen definition av begreppet som kommer att 
användas i resterande del av arbetet. Därefter går vi igenom vilka olika motiv 
ekoprenören och entreprenören har för att starta sin verksamhet. Vi anser att dessa 
teorier bidrar till arbetet genom att skapa en förståelse för entreprenörskaps- och 
ekoprenörskapsbegreppet och varför individerna väljer en miljöinriktning i deras 
företagsstrategi. Detta gör det senare möjligt att studera och analysera hur en 
intressekonflikt kan uppstå mellan en riskkapitalist och en ekoprenör respektive en 
entreprenör, samt hur motiven kan påverka konfliktens storlek.  
 
Den andra delen handlar om riskkapitalisten och dennes arbete. Närmare bestämt har vi 
valt att fokusera på hur riskkapitalister väljer sina investeringar, för att sedan komma in 
på vilken roll dessa tar i företagen efter en investering. Med dessa teorier vill vi visa på 
den relation som uppstår mellan riskkapitalisten och ekoprenören respektive 
entreprenören. Teorierna i denna del handlar främst om relationen mellan en 
entreprenör och en riskkapitalist, men då begreppet ekoprenör grundar sig i och är en 
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utveckling av entreprenörskapsbegreppet så anser vi att de går att applicera även på 
ekoprenören. Dessa teorier anser vi även ger en bild av riskkapitalistens roll i 
samarbetet och hur detta kan komma att påverka relationen gentemot entreprenören 
respektive ekoprenören. Vi beskriver i efterföljande del ett antal barriärer för 
ekoprenören respektive entreprenören och riskkapitalet att finna varandra, där vi också 
beskriver hur dessa kan komma att påverka en framtida relation.  
 
I den sista delen behandlar vi teorier gällande intressekonflikt mellan de båda parterna. 
Vi beskriver och exemplifierar här ett par olika slags konflikter som kan uppstå i 
relationen mellan en ekoprenör respektive entreprenör och en riskkapitalist. Vi kommer 
sedan in på hur de olika affärsmodellerna skiljer sig åt för att påvisa hur en möjlig 
intressekonflikt kan uppstå. Detta utmynnar i en sammanfattning av teorin där vi även 
kommer presentera en egenkonstruerad modell som bygger på valda teorier. Denna 
modell är något som vi sedan bär med oss genom resterande delar av arbetet. 
 
3.1 Entreprenör/Ekoprenör 
 

3.1.1 Utveckling mot ett mer hållbart samhälle  
 
För att skapa en förståelse för hur miljöförstörelsen uppkommit, behöver vi göra en 
tillbakablick och redogöra för utvecklingen i samhället fram till idag. Under 1700-talet 
fanns det rikligt med naturresurser, dock så fanns det inget effektivt sätt att utnyttja 
dessa. I mitten av 1700-talet påbörjades den industriella revolutionen, denna revolution 
hade både negativa och positiva resultat för samhället. Fördelen med denna förändring 
till en mer industriell ekonomi, var att detta ledde till att priser på produkter kunde 
sänkas på grund av möjlighet till massproduktion. Denna industrialisering höjde 
levnadsstandarden för befolkningen, vilket gjorde att folk levde längre och detta bidrog 
till en ökad befolkning. Denna förändring i levnadsstandard och ökning av befolkning 
sker inte utan konsekvenser för miljön, utan redan under denna tid börjar jordens 
naturresurser förbrukas, samtidigt som miljön förstörs genom föroreningar och utsläpp 
från dessa industrier. (Ghandi et al., 2006, s. 654-655)  
 
Ekonomin har växt mycket från industriella revolutionen och fram till idag, denna 
tillväxt har konsekvenser för miljön. Det var under 1980-talet som debatten om miljön 
och en hållbar utveckling blossade upp på riktigt (Tilley & Young, 2009, s. 81). Detta är 
något som Ghandi et al. (2006, s. 657) också lyfter fram, när de skriver att när 
ekonomin växer så krymper naturen, där de menar att en vinst för oss, i detta fall 
samhället, är en förlust för naturen. De skriver vidare att den nuvarande utvecklingen är 
en ohållbar utveckling. De 
största påverkansfaktorerna för 
miljöförstöringen är 
industrialiseringen, ökning i 
inkomst per capita som leder till 
förändringar i 
konsumtionsbeteende hos 
befolkningen, 
befolkningstillväxten och 
användningen samt utarmningen 

Figur 2 - Four Forces (Ghandi et al., 2006, s. 657)!
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av icke-förnyelsebara resurser. Denna ohållbara utveckling som förekommer idag visar 
vikten av att en förändring måste ske för att driva mot en hållbar utveckling. (Ghandi et 
al., 2006, s. 657) En hållbar utveckling definierades i Brundtlandrapporten som: ”en 
utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov”(NE.se, 2013). För att på ett överskådligt sätt 
presentera de drivkrafter som har påverka en eventuell utveckling mot ett mer hållbart 
samhälle väljer vill vi lyfta fram “four forces model” (se figur 1) som Ghandi et al. 
(2006) tagit fram.  

Modellen förklarar att det är fyra drivkrafter som kan påverka utvecklingen mot ett 
hållbart samhälle. Dessa faktorer är; ekonomiska fördelar, lagstiftning, kund- och 
samhällspåverkan. (Ghandi et al., 2006, s. 656, 660).  

Anpassningen mot ett mer miljövänligt förhållningssätt är huvudsakligen framdrivet 
genom lagstiftning (Ghandi et al., 2006, s. 660). Utöver den reglerande påverkan som 
lagstiftningen har, har globaliseringen förändrat samhället på två olika sätt. Genom 
samhällets gemensamma kraft har högre krav ställts på näringslivet att skapa ett fokus 
på verksamhetens miljöpåverkan (Ghandi et al., 2006, s. 660-661). Denna utveckling 
beror även på konsumenterna, då de har förändrat sitt köpbeteende. De är mer 
informerade och medvetna om miljön, miljöproblem såväl som konsekvenserna av de 
produkter de köper. Därför efterfrågar konsumenterna i allt större utsträckning 
produkter och tjänster som har miljöhänsyn. (Ghandi et al., 2006, s. 661) 

3.1.2 Entreprenör  
 
Definitionerna av en entreprenör är många och det skiljer sig åt vad som kännetecknar 
begreppet (Landström, 2005, s. 14). Detta illustreras bäst genom att se till de två olika 
synsätt som oftast lyfts fram när en entreprenör ska beskrivas i tidigare litteratur. Den 
ena är Joseph Schrumpeters perspektiv som beskriver att entreprenören är en innovatör 
och den andra är Israel M. Kirzner som menar att entreprenören hittar ojämnheter på 
marknaden och utnyttjar detta med avsikt att generera vinst (Lindholm Dahlstrand, 
2004, s. 27).  Detta visar på svårigheter med att definiera en entreprenör samt att det är 
ett komplext begrepp. Vi kommer inledningsvis att ta upp och diskutera några olika 
infallsvinklar på begreppet för att bringa klarhet. Inledningsvis är det viktigt att klargöra 
skillnaderna mellan en småföretagare och en entreprenör. I mångt och mycket går dessa 
två under samma benämning. Den övergripande skillnaden mellan en småföretagare och 
entreprenör är att entreprenören har ett mål och syfte att växa och generera vinst men en 
småföretagares mål å andra sidan är mer kopplade till det personliga så som att försörja 
sig själv och sin familj, utan någon större avsikt att växa (Carland et al., 1984, 358). 
 
Schaper (2002, s. 26) förklarar en entreprenör som en individ som ser nya 
affärsmöjligheter och tar de risker som krävs för att omvandla dessa idéer till verklighet. 
Han menar vidare att det är individer som identifierar olösta problem och samlar de 
resurser som behövs för att tillfredsställa behov och omvandla detta till en produkt eller 
tjänst, en innovation (Schaper, 2002, s. 26). Detta är något som också bekräftas av 
Caggese (2012, s. 288) som skriver att entreprenörer och deras företag är motorn för 
innovation och teknisk utveckling. Detta visar på entreprenörens betydelse för 
samhället. Entreprenörers möjlighet att se, uppfatta, utforska samt utnyttja möjligheter 
skiljer sig från individ till individ. Detta grundar sig i att alla individer är olika, 
motiveras av olika saker samt tyder information på olika sätt. (Shane et al., 2003, s. 
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257-258) Kirkwood och Walton (2010b, s. 205) definierar en entreprenör som en 
grundare av en ny vinstgenererande verksamhet. Entreprenören är som ovan visat ett 
komplext begrepp och tar många aspekter i beaktande. Entreprenörskap beskrivs som en 
process utfört av en entreprenör (Shane, 2003, s. 4). Hur denna process skall definieras 
råder det såklart delade meningar om. En definition som speglar vår syn på 
entreprenörskap är:  
 
”Entreprenörskap är en aktivitet som innefattar upptäckt, utvärdering och utnyttjande 
av möjligheter för att introducera nya produkter eller tjänster, nya sätt att planera, nya 
marknader, nya processer eller nya råmaterial, genom att organisera insatser som 
tidigare ej existerat.” (Shane, 2003, s. 4). 

Vi kommer vidare i vår studie att använda oss av ovan diskuterat och beskrivet 
perspektiv i entreprenören och entreprenörskap. Vi kommer gå vidare med att förklara 
entreprenörens motiv till att bedriva entreprenörskapet.  
 
Entreprenörens motiv 
 
Entreprenörer har olika drivkrafter för att starta en verksamhet. Vi kommer nedan att gå 
igenom några olika perspektiv på entreprenörers motiv till entreprenörskapet. 
Entreprenörens motivation är något som Shane et al. (2003, s. 257-258) fördjupar sig 
inom. De lyfter fram två huvudkategorier som motiv för entreprenörskap, allmänna och 
uppgiftsbaserade motiv. De uppgiftsbaserade motiven är unika för varje förutsättning, 
därför väljer vi att inte fördjupa oss i dessa motiv. I kategorin allmänna motiv ingår 
behov av framgång (need for acheievement), risktagande (risk taking), tolerans för 
osäkerhet (tolerance of ambiguity), kontrollera sin egen framtid (locus of control). 
Tyszka et al. (2011, s. 129) lyfter fram tre motiv som nämns frekvent när det gäller 
entreprenörer, dessa är rikedom, självständighet och behov av framgång. Detta visar på 
att det finns ett antal motiv som återkommer i forskningen. En liknande syn har 
Kirkwood och Walton (2010b, s. 221) som lyfter fram möjligheter, pengar, 
självständighet, passion, familjerelaterade och arbetsrelaterade motiv för 
entreprenörerna. Detta lyfter även fram problematiken för att skilja småföretagare och 
entreprenörer åt. Genom att bland annat familjerelaterade och arbetsrelaterade motiv 
även appliceras på småföretagare. Då andra forskare stödjer motiven som Shane at al. 
(2003) lyfter fram väljer vi att redogöra dessa närmare och fortsättningsvis utgå från 
dessa i vår studie. 
 
”Behov av framgång” kopplas mycket till ett antal uppgiftsbaserade attribut hos en 
person. En person som har ett högt behov av framgång söker sig ofta till uppgifter som 
har en hög grad av eget ansvar för resultaten, kräver individuella färdigheter och 
ansträngningar, innehar någon form av risk samt som kan ge en tydlig utvärdering av 
hur uppgiften utfördes. Dessa attribut är något som författaren kopplar samman med 
entreprenöriella roller, vilket medför att personer med ett högt behov av framgång har 
högre sannolikhet att bli en entreprenör än personer med ett lägre behov. (Shane et al., 
2003, s. 257-258) 
 
Risktagande handlar om en persons vilja att ta risker. Studier har visat att entreprenörer 
är villiga att ta större risker än den generella medelmänniskan. Det som dock sticker ut 
är att entreprenörerna inte alltid ser det medelmänniskan kallar för en risk, utan 
entreprenören vinklar detta och ser det mer som en möjlighet. (Shane et al., 2003, s. 
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257-258) Tolerans för osäkerhet är ett motiv som ligger nära risktagande och handlar 
om hur tolerant en person väljer att vara för ovisshet, osäkerhet, att inte veta vad som 
kommer att hända eller hur det kommer gå med företaget. Författarna påvisar dock att 
tidigare studier har blandade resultat och därmed kan inga slutgiltiga kopplingar mellan 
entreprenörskap och tolerans för osäkerhet göras. (Shane et al., 2003, s. 257-258) 
 
En entreprenör förknippas även med viljan att kunna kontrollera sin egen framtid. Det 
innebär att entreprenörens handlingar och beslut påverkar utfallet av dennes idé eller 
företag, vilket entreprenören ser som något positivt. En högre vilja av att kontrollera sin 
egen framtid medför en större sannolikhet att personen söker sig till entreprenöriella 
uppgifter. (Shane et al., 2003, s. 257-258) 
 
Författarna ser även till tidigare studier och gör jämförelser mellan entreprenörer och 
chefer, då de menar på att dessa är relativt lika i sina motiv. I vissa fall kunde även de 
motiv som utmärker en entreprenör vara större hos en chef, men det var väldigt 
situationsanpassat. Men författarna diskuterar att det finns likheter mellan en 
entreprenör och en chefs motiv. (Shane et al., 2003, s. 257-258) 
 
 
Entreprenörskapets affärsmodell 
 
George och Block (2011, s. 106) beskriver i en studie att ett företags affärsmodell är 
kopplat till ett företagets överlevnad och långsiktiga resultat. Vidare beskriver Morris et 
al. (2005, s. 730) att formen på en entreprenörs affärsmodell kan variera, beroende på 
olika faktorer, så som entreprenörens ambition gällande tid, omfång och storlek. 
Författarna beskriver olika typer av sådana modeller. Den första kan liknas vid en 
småföretagare och handlar om att generera tillräcklig inkomst för att kunna överleva 
och möta de nödvändiga ekonomiska kraven. Nästa steg handlar om att investera så 
pass mycket att företaget kan generera stabil inkomst av egen kraft för att tillfredsställa 
de inblandade parterna. En växande modell syftar till att attrahera mycket kapital och 
investerare i ett tidigt skede för att nå en nivå där företaget kan generera en tilltalande 
summa kapital för investerarna. (Morris et al., 2005, s. 730-731) Dessa olika 
affärsmodeller tyder på att en entreprenör har för avsikt att starta upp en verksamhet 
med syftet att driva företaget mot en stabil tillväxt för att nå den nivån entreprenörens 
motiv stämmer överens med, vilket då kan vara att allt från att få in tillräckligt för att 
överleva till att växa och bli ett stort internationellt företag. Vi argumenterar för att en 
entreprenör har för avsikt att få sitt företag att gå runt av sig själv, vilket kan vara en 
långsiktig process. 
 
Samhället har förändrats och i och med den miljödebatt som återkommer dagligen har 
möjligheter skapats för entreprenörer att starta eller anpassa sina verksamheter med 
miljöhänsyn. Ett företag kan således ta olika mycket hänsyn till miljön beroende på 
många olika faktorer. Det finns dock en grupp entreprenörer som sticker ut i den 
meningen att de inte bara tar hänsyn till miljön, utan också baserat sin verksamhet eller 
dess produkter eller tjänster på att aktivt skapa bättre förutsättningar för att påverka 
miljön i en positiv riktning. Denna grupp av entreprenörer kommer vi i efterföljande 
kapitel att gå in på mer djupgående.  
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3.1.3 Ekoprenör  
!
Medvetenheten hos samhället skapat möjligheter för entreprenörer att fokusera på 
miljömässiga lösningar. Dessa entreprenörer benämns oftast som ekoprenörer. Det finns 
dock ingen enhetlig definition om vad en ekoprenör är utan alla har sin egen uppfattning 
vad som kännetecknar ekoprenörerna. Nedan har vi listat sju stycken, som vi sedan 
kommer att bygga vår definition utifrån. Vi har valt dessa definitioner för att de ingår i 
forskning som är aktuell. Vi har även försökt att välja definitioner från forskare som 
andra forskare refererar till i deras verk om ekoprenörskap. Problematiken som uppstår 
för oss vid val av definitioner att bygga vår egen uppfattning utifrån är att det finns 
andra liknande begrepp utöver ekoprenörskap, som: ”sustainable entreprenuership”, 
”green entreprenuership” och ”environmental entreprenuership”. Detta försvårar för 
oss att urskilja vad en ekoprenör är då det finns många likartade begrepp som i vissa fall 
beskriver samma sak. Vi har dock valt att fokusera på de författare som definierat 
ekoprenörskap och ekoprenör. Vi har valt att bortse från de andra begreppen för att 
några av dessa tar hänsyn till andra aspekter så som sociala och etiska och inte endast 
den miljömässiga som vi ämnar undersöka. Utifrån dessa ska vi diskutera oss fram till 
den definition som kommer att användas i denna studie. 

Författare Definition 

Isaak, (2010). s. 43 

”Ecopreneurs are defined as individuals who create 
green-green businesses in order to radically transform 
the economic sector in which they operate. Similarly, 
ecopreneurship is seen as an existential form of 
business behaviour committed to sustainability.” 

Allen & Malin, (2008). s. 
829 

”Ecopreneurs act as agents for societal change, due in 
large part to their unique and enthusiastic vision 
and/or their feelings of obligation to budding societal 
norms. They are innovators who see their business as 
embracing environmental values as a central 
component of their identity and as an aid to their 
competitive advantage in the marketplace.” 

Gibbs, (2009). s. 65 

”Ecopreneurs are defined as those entrepreneurs who 
combine environmental awareness with their business 
activities in a drive to shift the basis of economic 
development towards one that is more 
environmentally friendly.” 

Kirkwood & Walton, 
(2010a). s. 205 

”Ecopreneurs found new businesses based on the 
principle of sustainability.” 

Holt, (2011). s. 242  

”Ecopreneurial businesses can be defined as profit-
generating businesses where environmental 
considerations are the key to the business culture, 
product or service.” 

Kearins & Collins, (2012). 
s. 72. 

”who start the business in order to have a positive 
environmental and social impact, as well as make a 
profit.” 
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Kirkwood & Walton, 
(2010b). s. 201. 

”Ecopreneurs are defined as those entrepreneurs who 
enter these ecofriendly markets not only to make 
profits but also having strong, underlying green 
values. Thus, ecopreneurs are those who found new 
businesses based on the principle of sustainability.” 

Tabell 1 - Definition ekoprenör 

Något som alla forskare inkluderar i sin definition om en ekoprenör är miljö, något som 
för oss känns självklart att det ska ingå i vår definition av en ekoprenör. Utöver 
miljöfokus inkluderar Holt (2011) och Kirkwood och Walton (2010b) en vinstfaktor i 
sin definition, något de resterande fem författarna utelämnar. Detta tror vi kan förklaras 
av två olika aspekter, den första är att den inte är viktig enligt författarna. Alternativt att 
detta inkluderas i entreprenörbegreppet som återfinns i bland annat Krikwood och 
Walton (2010b) och Gibbs (2009) definitioner av ekoprenören. Detta kan kopplas till 
ovanstående resonemang att entreprenörer genom innovation tar vara på möjligheter 
och kommersialiserar dem, något som även Hansen et al. (2011, s. 29) behandlar då de 
skriver att entreprenörer motiveras av bland annat ekonomiska ersättningar. Därför 
väljer vi att inkludera detta i definitionen, eftersom fyra av de sju definitionerna 
inkluderar denna faktor direkt eller indirekt. 
 
Innovation är ytterligare en faktor som nämns direkt eller indirekt i många definitioner. 
I Allen och Malin’s (2008) definition så lyfts ekoprenören fram som en innovatör. 
Innovationsbegreppet är något som inte nämns rakt ut i några andra definitioner men 
kan också ingå indirekt i entreprenörsbegreppet. Fast det inte skrivs ut så syftar många 
av forskarna på att ekoprenörens innovation kan utläsas från några av definitionerna, 
exempelvis genom att forskare nämner att ekoprenörer skapar en produkt eller tjänst. 
För att skapa produkt eller tjänst krävs en innovation.  
 
Utöver detta behandlar några av definitionerna någon form av förändring, då vissa (se 
exempelvis Gibbs, 2009), inkluderar en förändring mot ett mer hållbart och miljövänligt 
i industrin samtidigt som Allen och Malin (2008) menar på att en ekoprenör avser att 
genom en innovation skapa en samhällsförändring. Detta är dock något vi inte väljer att 
använda i vår definition på grund av att definitionerna av förändring är så skilda. 
Kartläggningen visar att vi har några faktorer som inkluderas i vår definition. Dessa är 
miljö, vinst och innovation. Faktorerna vinst och innovation inkluderas indirekt via 
entreprenörskapsbegreppet och kommer därmed inte att skrivas ut i vår definition. Vår 
definition av ekoprenören är baserad på Gibbs (2009): ekoprenör definieras som en 
entreprenör som tar hänsyn till miljön i sin verksamhet, genom att företaget är 
uppbyggd runt en produkt eller en tjänst som har en positiv påverkan på miljön. 

Företagets miljöhänsyn kan ses ur olika perspektiv beroende på person. En miljövänlig 
verksamhet definieras enligt Nguyen (2011, s. 21) som företagets ansvar att skydda 
miljön från påverkan av deras verksamhet, genom att ständigt försöka effektivisera och 
minska produktens eller tjänstens miljöpåverkan. Denna definition är något som speglar 
vår bild på miljöhänsyn, att arbeta utifrån förutsättningarna men samtidigt under 
processen jobba för att genomföra sin verksamhet med miljöhänsyn. Alla företag har 
olika förutsättningar för att anpassa sin verksamhet mot en miljövänlig verksamhet, 
vilket också bör beaktas.  
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3.1.4 Ekoprenörens motiv 
!
Som nämnt ovan har en ekoprenör huvudfokus på miljön i sin verksamhet, dock kan 
motivation och drivkrafter skilja sig åt mellan olika ekoprenörer. Vissa ekoprenörer har 
en vilja att bidra till en samhällsförändring samtidigt som vissa andra kan se det som en 
konkurrensfördel att nischa sig med miljöfokus. Vi har därför valt ut två olika modeller 
för att kategorisera ekoprenörer. Modellerna från Walley och Taylor samt Linnanen är 
väl använda inom ekoprenörskapsforskningen och många forskare har på senare år 
använt deras teorier som grund i sin forskning (Gibbs, 2009, s. 71-74).  
!

Linnanen 
!
Linnanen (2002, s. 78) lyfter fram två olika faktorer som enligt honom är 
huvuddrivkrafterna för ekoprenörer. Dessa två är vilja att förändra miljön samt viljan att 
tjäna pengar. Han menar att utifrån dessa drivkrafter kan ekoprenörer grovt delas in i 
fyra olika kategorier; 
 

V
ilj

an
 a

tt 
fö

rb
ät

tr
a 

m
ilj

ön
. 

Viljan att tjäna pengar 
 Låg Hög 
Låg Egen företagare Opportunister 

Hög Allmännyttiga företag  Framgångsrika idealister  

Figur 3 - Linnanens modell (2002, s. 78) 

• Ekoprenör som en egen företagare har en låg vilja att tjäna pengar och att 
förbättra miljön. Dessa ekoprenörer är nöjda om de tjänar ihop till en rimlig 
levnadsstandard. (Linnanen, 2002, s. 78-79) 
 

• Allmännyttiga företag har en hög vilja att förbättra miljön men inte lika hög vilja 
att tjäna pengar. De arbetar för samhället och allmänhetens bästa. Det kan vara 
svårt att skilja allmännyttiga företag från allmännyttiga organisationer. 
(Linnanen, 2002, s. 78-79)  
 

• Opportunister har en hög vilja att tjäna pengar, dock inte lika hög vilja att 
förbättra miljön. Denna kategori av ekoprenörer kommer oftast ifrån 
entreprenörskap och ser en möjlighet att tjäna pengar genom att ta en 
miljöhänsyn i verksamheten. (Linnanen, 2002, s. 78-79) 
 

• Framgångsrika idealister är ekoprenörer som vill tjäna pengar på sin 
verksamhet men också skapa en förbättring för miljön. (Linnanen, 2002, s. 78-
79) 

 
Linnanens forskning får stöd av Kirkwood och Walton (2010b) där de i en fallstudie av 
14 Nya Zeeländska företag har undersökt vilka faktorer som motiverar ekoprenörer. 
Studien visade på att en ekoprenör har fem övergripande drivkrafter och att fyra av 
dessa delas med entreprenören, de fyra är ekonomiska motiv, önskan att driva en egen 
verksamhet, familjerelaterade- och arbetsrelaterade faktorer. Den femte som är viljan att 
förbättra miljön kan endast relateras till en ekoprenör, vilket även styrker Linnanens 
resonemang och modell. Kirkwood och Walton (2010b, s. 221-222) skriver vidare att 
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ekoprenörer motiveras olika mycket av möjligheten att tjäna pengar, vilket stärker 
Linnanens kategorisering av ekoprenörer.  
 
Walley och Taylor 
!
Walley och Taylor har utvecklat en modell som skiljer sig från Linnanen’s. Linnanen’s 
modell tar hänsyn till viljan att tjäna pengar och viljan att förbättra miljön, det vill säga 
motiven för ekoprenörskapet. Förutom motiven för ekoprenörskap så tar Walley och 
Taylors modell hänsyn till andra faktorer som påverkar ekoprenörskapet. Dessa faktorer 
är mikro- och makroinfluenser. Från den lodräta axeln i modellen utläses vad som 
motiverar ekoprenören att driva verksamheten, skalan går från att det finns en vilja att 
förbättra miljön, enkelt kallat hållbar utveckling som motiv till ekonomiska motiv. Där 
de ekonomiska motiven tillhör överdelen och den hållbara utvecklingen tillhör den 
nedre delen av skalan. (Walley & Taylor, 2002, s. 38-40) 
 
Den vågräta axeln i modellen tar hänsyn till de mikro- och makroinfluenserna som 
påverkar ekoprenörens verksamhet. Makroinfluenser som kan påverka ekoprenörens 
verksamhet är lagar men också exempelvis ekonomiska drivkrafter så som kunders 
efterfrågan. Mikroinfluenser som inverkar på verksamheten är utifrån sociokulturella 
faktorer som exempelvis ekoprenörens omgivning och bakgrund. Mikroinfluenserna 
återfinns på skalans vänstra sida samtidigt som makroinfluenserna finns på skalans 
högra sida. Denna modell skapar fyra indelningar av ekoprenörer ad-hoc, innovativa 
opportunister, etiska kufen, visionären. 
 

• Ad-hoc ekoprenörens 
verksamhet har 
oavsiktligt hamnat 
inom ekoprenörskaps-
området. Denna 
ekoprenör motiveras av 
ekonomisk drivkraft 
och inte av värderingar. 
Att det blev miljöfokus 
inom verksamheten har 
påverkats av 
mikroinfluenser, 

exempelvis individens 
bakgrund, personliga 
nätverk, familj och vänner. (Walley & Taylor, 2002, s. 41) 
 

• Etiska kufen är ekoprenörer som influerats bland annat av familj, vänner och 
tidigare erfarenheter. Individen motiveras inte av monetära belöningar i större 
utsträckning utan drivkraften för att starta en verksamhet är främst på grund av 
att bidra till en hållbar utveckling. (Walley & Taylor, 2002, s. 40) 
 

• Innovativa opportunister motiveras av ekonomiska motiv och inte av 
värderingar. Dessa verksamheter påverkas av makroinfluenser, exempelvis 
förändrade regleringar. Den innovative opportunisten ser möjligheter genom att 

Figur 4 - Walley and Taylor's modell (2002, s. 40)!
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nischa sin verksamhet med miljöfokus, skapa konkurrensfördelar och 
möjligheter att tjäna pengar. (Walley & Taylor, 2002, s. 39-40)  
 

• Visionärer individen motiveras av att främja en hållbar utveckling i världen. 
Motivet för dessa individer är att starta en förändring inom samhället mot en mer 
hållbar utveckling och förändra medmänniskornas synsätt och medvetenhet om 
miljön. Denna individ påverkas av makroinfluenser så som, kunders ökade 
efterfrågan av mer miljövänliga produkter men likväl kan de påverkas av 
förändrade regleringar som kan skapa möjligheter för visionären. (Walley & 
Taylor, 2002, s. 40) 

 
 
Jämförelse av modellerna 
!
Både Linnanen’s och Walley och Taylors modeller tar hänsyn till de motiv som driver 
en ekoprenör att starta en verksamhet. Dessa två modeller skiljer sig åt genom att 
Linnanen’s modell tar hänsyn till två olika faktorer, där den ena är att ekoprenör 
motiveras av viljan att tjäna pengar och den andra är viljan att förbättra miljön. 
Linnanen menar att dessa två drivkrafter är oberoende av varandra. Walley och Taylor’s 
modell motsäger Linnanen’s resonemang och menar att dessa två drivkrafter är 
beroende av varandra. De olika kategorierna av ekoprenörskap kan dock i mångt och 
mycket likställas, vilket också Gibbs (2009, s. 72) hävdar då han skriver att Linnanen’s 
egen företagare kan likställas med Walley och Taylor’s ethical maverick, opportunist 
med adhoc envirpreneur och successfull idealist med visionary champion. Walley och 
Taylor (2002) tar inte hänsyn till ideella organisationer i sitt ramverk, de menar att alla 
fyra typer av ekoprenörer i deras modell eftersträvar någon form av vinst. Detta är ett 
antagande är något som skiljer Walley och Taylors mot Linnanen’s modell, då Linnanen 
tar hänsyn till allmännyttiga företag och menar att dessa inte drivs av ekonomiska 
motiv. 
 
Walley och Taylor tar hänsyn till ytterligare en aspekt och menar på att det finns yttre 
faktorer som påverkar ekoprenörskapet, något som Linnanen inte beaktar i sin modell.  
Dessa faktorer är makro- och mikroinfluenser, något som även Johnson et al. (2011, s. 
49) skriver om, att alla verksamheter påverkas av både mikro- och makromiljön.  
 
Kritik ti l l  Walley och Taylor samt Linnanen’s modeller 
!
Viss kritik kan riktas mot Linnanen’s modell då den är grundad på tidigare forskning 
samt egna erfarenheter. Vi bör beakta den aspekt att den är grundad utifrån egna 
erfarenheter och i denna mån kan vara subjektiv. Walley och Taylors modell är likt 
Linnanen’s modell grundad utifrån tidigare forskning, det vill säga att det inte finns 
empirisk bevisning som grund för båda dessa modeller och referensramar. Detta är 
något som Gibbs (2009, s. 73) lyfter fram, att ekoprenörskapslitteraturen är grundad 
utifrån spekulationer och väldigt lite empiri, samt att den vanligaste forskningsmetoden 
som har utmynnat i empiriskt material är fallstudier. Detta gör att vi måste ta ställning 
till indelningen av ekoprenörer som forskarna gjort och ta ställning hur detta kan 
påverka vår studie.  
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3.2 Riskkapital 
!
Det är genom innovation som ekonomisk tillväxt skapas och denna innovation kommer 
främst från unga verksamheter som drivs av entreprenörskap, men dessa verksamheter 
kännetecknas av högre risktagande (Lerner & Tåg, 2013, s. 154-155). Som nämnts i det 
inledande kapitlet är kapital viktigt för tillväxten och överlevnaden för ekoprenörens 
verksamhet (Cressy, 2006, s. 113; O’Rourke, 2005, s. 122). Då entreprenörer sällan kan 
visa upp en tillräckligt hög kreditvärdighet för att få lån hos banker är riskkapital en 
attraktiv finansieringsform att söka sig till för entreprenören. Riskkapitalister kan 
beskrivas som ett företag eller en fond som har ett begränsat antal ägare och investerare, 
där ett fåtal huvudägare gör investeringar åt hela företaget. (Denis, 2004, s. 304) 
Riskkapitalister specialiserar sig på att finansiera unga och idérika entreprenörer genom 
sin kapitalstyrka (Lerner & Tåg, 2013, s. 154) för att till slut nå det primära målet att 
investeringen ska generera avkastning vid en exit (Ozmel et al, 2013 s. 669). En sådan 
exit sker ofta redan efter två till sju år i företaget vilket innebär att riskkapitalister har en 
kortsiktig investeringshorisont (Cumming & Johan, 2008, s. 1213). Vi kommer nedan 
beskriva hur processen för riskkapitalister ser ut när de ska välja sina investeringsobjekt 
samt vilken roll de har i sina investeringar. Teorierna grundar sig främst i relationen 
mellan en riskkapitalist och en entreprenör, men då vi i vår definition av en ekoprenör 
säger ekoprenör definieras som en entreprenör som tar hänsyn till miljön i sin 
verksamhet, genom att företaget är uppbyggd runt en produkt eller en tjänst som har en 
positiv påverkan på miljön argumenterar vi för att denna process även kan appliceras på 
relationen mellan riskkapitalister och ekoprenörer.  
 

3.2.1 Beslutsprocessen 
 
Riskkapitalister får många förslag på investeringar som de kan välja mellan. På grund 
av att de får in så många olika förslag har de inte tid eller möjlighet att göra djupgående 
analyser på varje förslag, vilket gör att de måste basera sina beslut på mer övergripande 
information och förlita sig på genvägar. Beslut om investeringsobjekt görs även under 
hög osäkerhet. (Kirsch et al., 2009, s. 487, 489) Riskkapitalister ställs inför både en 
intern och en extern risk vid finansiering av nystartade verksamheter. Den externa 
risken består av förändringar i miljön, som ligger utan för kontroll för båda parterna. 
Den interna risken kan vara informationsasymmetri mellan entreprenören respektive 
ekoprenören och riskkapitalisten. (Wang et al, 2012, s. 180) Amit et al. (1998, s. 443) 
beskriver två olika typer av informationsasymmetri, där den första typen är ”adverse 
selection” som betyder att ena parten har ett informationsövertag där denne kan hålla 
inne på viktig information som kan vara viktig för den andre parten att veta. Den andra 
typen är ”moral hazard” vilket syftar till att ena parten inte kan observera vilka motiv 
den andre parten har med samarbetet. Dessa typer av asymmetri kan uppstå vid 
investering i de flesta situationer, men det är mer vanligt inom finansiering av 
nystartade företag. (Amit et al., 1998, s. 443-444) Vi argumenterar för att en 
entreprenör/ekoprenör har ett informationsövertag gentemot riskkapitalisten gällande 
verksamheten, vilket gör att entreprenören/ekoprenören kan undanhålla, för 
riskkapitalisten, väsentlig information när denne ska ta ett beslut om huruvida en 
investering i företaget kommer ske. Vi kommer i följande stycke presentera vad 
riskkapitalisten letar efter vid valet av investering.  
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Kollman och Kuckertz (2010, s. 742) har genom tidigare forskning sammanställt 15 
kriterier som en riskkapitalist använder sig av i valet av företag att investera i. Dessa 
kriterier är indelade i fem kategorier:  
 
Kategorier Kriterier 
Entreprenörens personlighet Ledaregenskaper, hängivenhet. 

Entreprenörens erfarenhet Meritlista, tekniska kvalifikationer, 
verksamhetskvalifikationer. 

Produkten eller Tjänsten Innovationsförmåga, patentmöjligheter, unika 
säljargumentationer. 

Marknadens karaktärsdrag Marknadsvolym, marknadstillväxt, 
marknadsacceptans. 

Finansiella möjligheter Hur bra det passar in till investeringsstrategin, 
avkastning, möjligheter till exit. 

Tabell 2 - Kriterier vid investering 

Vidare menar författarna att dessa kriterier har olika stor betydelse för en investerare 
beroende på vilken marknad de riktar sig mot eller vilken erfarenhet riskkapitalisterna 
har. (Kollman & Kuckertz, 2010, s. 742-743) Mainprize et al. (2003) har även de 
sammanställt och listat upp 15 kriterier som riskkapitalister tittar på för att effektivt 
kunna utesluta investeringar. De har utgått från två huvudkategorier, potentiell 
lönsamhet och potentiell överlevnad. Många av deras kriterier är liknande vad Kollman 
och Kuckertz (2010) nämner, men dessa är mer inriktade på själva produkten eller 
tjänsten. (Mainprize et al., 2003, s. 17) Detta visar på att riskkapitalister använder sig av 
förutbestämda kriterier när de väljer vilka företag de vill investera i, istället för att göra 
djupgående analyser av hela verksamheten. Det är därmed viktigt för en 
entreprenör/ekoprenör att presentera information som riskkapitalister tittar efter för att 
få möjlighet till en investering i företaget. Detta medför att viss information måste 
utelämnas vid beskrivning av strategier och verksamheten, sådan som kan vara 
väsentlig för ekoprenören men som inte prioriteras av riskkapitalisten, vilket kan skapa 
en situation med ”adverse selection”. 
!
Gao (2011, s. 59) beskriver ytterligare två faktorer som riskkapitalister beaktar i 
beslutsprocessen vid val av en investering. Utöver beslut om enskilda investeringar där 
fokus ligger på att få en hög avkastning och framgångsrik exit, behöver riskkapitalister 
även väga in det faktum att investeringarna bör passa in i deras investeringsportfölj och 
gå i linje med deras investeringsstrategi. Vidare undersöktes avkastningen på portföljen 
för två olika investeringsstrategier, specialisering av en industri eller diversifiering av 
flera industrier. Det visade sig att specialisering inom en industri genererar en högre 
avkastning än om en riskkapitalist väljer att investera i företag som är verksamma inom 
olika industrier. (Gao, 2011, s. 60, 70) Detta betyder att riskkapitalister tar hänsyn till de 
andra investeringarna som de har i sin portfölj när de letar efter nya företag att investera 
i.  
 
Ovan beskrivna teorier pekar på att vilken information som en entreprenör eller 
ekoprenör väljer att presentera för riskkapitalisten har stor inverkan på valet om en 
investering kommer ske. Vetskap om riskkapitalistens portfölj likväl som 
riskkapitalistens investeringsstrategi gör det möjligt för ekoprenören eller entreprenören 
att vinkla informationen i sitt erbjudande till riskkapitalisten. Detta kan visa hur 
entreprenören respektive ekoprenörens informationsövertag kan utnyttjas för att passa in 
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i riskkapitalistens portfölj och strategi och därigenom få en investering men samtidigt 
även utgöra en risk för riskkapitalisten. Dessa teorier bidrar till utförandet av studien då 
de visar på svårigheter med att få en investering, samt att det som prioriteras högt av en 
ekoprenör eller entreprenör inte behöver ha lika hög prioritering hos en riskkapitalist. 
När en investering väl har skett, finns det olika sätt som riskkapitalisten kan påverka 
verksamheten. Vi kommer i nästföljande del beskriva olika roller som en riskkapitalist 
kan ta i sina investeringar.  
 

3.2.2 Riskkapitalisternas roll i  investeringarna 
 
Riskkapitalisten tar oftast en plats i företaget styrelse, detta för att ha kontroll över sin 
investering (Bonini et al., 2012, s. 36). Riskkapitalister kan utöver den finansiella 
investeringen!bidra med icke finansiella tillgångar, ofta benämnt som värdeadderande 
aktiviteter (Pratch, 2005; Bonini et al., 2012; Large & Muegge, 2008). Bonini et al., 
(2012, s. 36) har studerat hur storleken på det monetära bidraget till det investerade 
företaget påverkar riskkapitalisternas inkludering i ett antal aktiviteter. Ett större 
investeringsbelopp i företaget bidrog till en större påverkan på aktiviteter som val av 
VD, ersättning till ledningen, styrelsebeslut samt styrelsemöten. Vidare hävdar 
författarna att storleken på investeringen inte påverkar riskkapitalisternas involvering i 
rekryteringsfrågor gällande personalen, strategiska inriktningar eller 
investeringsplaneringen. (Bonini et al., 2012, s. 36) Pratch (2005, s. 14) har efter en 
undersökning på en stor riskkapitalist tagit fram sex steg som en riskkapitalist kan 
använda för att addera värde i dess investering, vilket sker genom att riskkapitalisterna 
tar en aktiv snarare än en passiv roll i företaget. Detta medför att riskkapitalisterna kan 
generera högre avkastning på deras investeringar. För att effektivt kunna tillämpa dessa 
sex steg börjar arbetet före marknaden har identifierats, produkterna har utvecklats, 
kunder och samarbetspartners identifierats, slutgiltiga ledningen tillsatts samt samtliga 
nödvändiga investerare har hittats. Arbetet för riskkapitalisten fortsätter således efter att 
dessa aktiviteter genomförts, men för att öka effektiviteten på de sex stegen bör arbetet 
inledas innan dess. Dessa sex steg involverar stöd i att utveckla strategier och produkter, 
sammansättning av rätt team, hitta rätt samarbetspartners och kunder, agera stöd i att 
finna nya investerare, bidra med industrianalyser samt förbereda för en exit. Detta stöd 
grundar sig riskkapitalisternas överlägsna kunskap och erfarenhet gentemot 
entreprenören. (Pratch 2005, s.14, 17) Vi argumenterar för att ju tidigare en 
riskkapitalist investerar i ett företag, och ju högre investeringsbeloppet är, desto större 
påverkan på verksamheten kan denne ha.  
 
Large och Muegge (2008) har undersökt och sammanställt empiriska studier på 
värdeadderande aktiviteter mellan åren 1986-2005. De har utifrån tidigare studier delat 
in sådana aktiviteter i två huvudkategorier med antingen ett externt eller internt fokus. 
De externa värdeadderande aktiviteterna delas in i två former: 
 

• Legitimitet beskrivs som en passiv process där vissa egenskaper som ses hos 
riskkapitalisten kan kopplas till det investeringen. Sådana egenskaper kan vara 
trovärdighet, rykte och validering. Det innebär att dessa egenskaper får större 
tyngd hos företagen riskkapitalisterna väljer att investera i. (Large & Muegge, 
2008, s. 40) 

• Uppsökande aktiviteter anses vara proaktiva, vilket beskrivs generera värde till 
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investeringarna genom att skapa ett utökat och starkare kontaktnät och 
potentiella samarbetsparters med viktiga intressenter. Sådana aktiviteter kan 
bland annat vara förhandlingar, marknadsföring och introduktioner till attraktiva 
intressenter. (Large & Muegge, 2008, s. 40) 

De interna aktiviteterna delas in följande sex former: 
 

• Rekrytering: Riskkapitalister kan genom hjälpande aktiviteter, så som 
identifiering, rådgivning och förhandling, hitta viktiga personer till ledningen 
samt eftertraktade och kunniga medarbetare (Large & Muegge, 2008, s. 44).  

• Förvaltning: Genom att hålla ledningen fokuserad på de essentiella delarna i 
verksamheten för att öka prestationen så genereras värde i företaget. Detta kan 
göras genom att inge kontroll och påverka prestationsmål. (Large & Muegge, 
2008, s. 44) 

• Strategier: Aktiviteter som utformning av verksamhetsstrategier, strategisk 
planering och upprätthålla fokus på de strategiska direktionerna kan medföra 
mer värde för investeringen (Large & Muegge, 2008, s. 44).  

• Mentor: Riskkapitalister kan agera som mentor i sina investeringar som en 
mindre formell aktivitet där de bistår ledningen med coachning och motivation 
för att hjälpa dem i vardagen (Large & Muegge, 2008, s. 44).  

• Konsulterande: Dessa aktiviteter liknar de ovan nämnda mentoraktiviteterna, 
men ses av ledningen som mer formell och innefattar ofta för riskkapitalisterna 
att dela med sig av sin intelligens och kunskap genom att agera som konsult för 
ledningen (Large & Muegge, 2008, s. 44).  

• Löpande ansvar: Riskkapitalister kan addera värde i sina investeringar genom att 
ta en mer direkt roll i ledningsgruppen. Löpande aktiviteter beskrivs som aktiv 
planering, övervakning, kontrollering samt hantering av dagsaktiviteter. (Large 
& Muegge, 2008, s. 44)  

Hur involverade riskkapitalisterna är i deras investeringar skiljer sig från fall till fall, 
men vi vill med denna del visa på vad riskkapitalister kan tillföra ett företag förutom 
den monetära delen. Riskkapitalister är således delaktiga i aktiviteter hos företagen de 
investerar i, mycket på grund av deras kunskaper och kontaktnät. Vår avsikt med dessa 
teorier är att beskriva för läsaren hur riskkapitalister kan påverka olika delar i 
verksamheten, vilket ofta är till det bättre, men som även potentiellt kan påverka en 
entreprenör/ekoprenör prioriteringar och värderingar, vilket vi argumenterar för då kan 
leda till en intressekonflikt mellan parterna. I ett sådant fall kan det därmed bli en 
avvägning för entreprenören/ekoprenören hur villig och i vilken utsträckning de är att 
förändra sina prioriteringar för att få tillgång till nödvändigt kapital. 
 
3.3 Barriärer 
!
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Linnanen (2002, s. 79) påstår att det är svårare för miljövänliga än icke miljövänliga 
företagsidéer att skapa en marknad, där svårigheten med att kommunicera ut 
miljöproblemen ligger i att kunna visa på orsaks- och effektsamband. Detta är något 
som förändras då medvetenheten hos samhället har ökat, Kirkwood och Walton (2010a, 
s. 201) skriver bland annat att ökningen av ekoprenörer beror på den ökande efterfrågan 
efter hållbara produkter och tjänster. Även fast marknaden växer, så kan det vara 
problematiskt att få kunderna att förstå fördelen med produkten/tjänsten och varför de 
bör välja den istället för en konkurrerande som inte har samma miljöfokus och högre 
miljöpåverkan. Utöver barriären att kunderna inte förstår hur viktig produkten är för 
miljön kan en entreprenör/ekoprenör ställas inför andra utmaningar. En sådan kan vara 
den finansiella barriär som kan finnas, då tillgång av kapital är en viktig faktor för 
tillväxten av entreprenörens/ekoprenörens verksamhet. (O’Rourke, 2005, s. 122). Vi 
kommer nedan gå igenom olika perspektiv på problematiken för en 
entreprenör/ekoprenör att få tillgång till kapital, samt lista upp ett antal barriärer som 
denne ställs inför och som vi anser kan påverka relationen mellan 
entreprenören/ekoprenören och riskkapitalisten.  
 
Problematiken som kan uppstå för en entreprenör eller ekoprenör när verksamheten 
behöver finansieras via riskkapital är att det kan vara svårt att hitta investerare som 
delar ideal och mål. Detta i kombination med den tid som produktutvecklingen tar för 
att nå genomslag på marknaden, som i många fall är längre än den tid som 
riskkapitalister är villiga att investera innan de genomför en exit. (Linnanen, 2002, 75-
76) Det finns således riskkapitalister som har miljö och hållbarhet som en viktig punkt i 
deras investeringar, detta löser dock fortfarande inte all problematik som en entreprenör 
eller ekoprenör ställs inför. 
 
Randjelovic et al., (2003, s. 241) beskriver en typ av riskkapitalist som började växa 
fram i början av 2000-talet, grönt riskkapital. En grön riskkapitalist beskrivs som en 
högrisktagare som erbjuder kapital till eko-inriktade innovationsföretag, som utöver 
potential för finansiell avkastning även bidrar till en mer hållbar utveckling. 
Traditionella riskkapitalister ser miljöfrågor mer som en risk och ett ansvar, medan 
gröna riskkapitalister ser det som en möjlighet till at öka värdet i verksamheten. Det är 
inte ovanligt att nystartade företag väljer att inte marknadsföra sig själv som ekoinriktad 
då de anser att det försvårar processen att attrahera välbehövligt externt kapital till 
verksamheten. (Randjelovic et al., 2003, s. 247) 
 
Randjelovic et al., (2003, s. 247-248) har funnit sex barriärer som motverkar 
ekoprenörers process att finna gröna riskkapitalister som vill investera i företaget; brist 
på lämpliga nätverk, skilda uppfattningar om betydelsen av hållbarhet och miljö, dåligt 
utformad affärsplan, timing, sakkunskap och kompetens samt bristande potential för 
genombrott på marknaden. Då vi ämnar med denna studie att förstå hur en 
intressekonflikt kan påverka entreprenörens/ekoprenörens miljöinriktning vid en 
riskkapitalistfinansiering så anser vi att alla sex barriärer inte är relevanta för vår studie, 
då några av dessa inte bidrar till sådan förståelse utan enbart kan förklara svårigheter för 
en ekoprenör att finna riskkapital. Vi har därför valt att fokusera på följande barriärer: 
 

 
1. Skilda uppfattningar om betydelsen av hållbarhet och miljö. Många 

riskkapitalister har uppfattningen om att miljöinriktning och hållbarhet är 
mindre lönsamt i en affärsplan, vilket gör att ekoprenörer medvetet väljer att 
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bortse detta i deras affärsplan för att på så sätt lättare få tillgång till kapital. 
(Randjelovic et al., 2003, s. 247) 

 
2. Sakkunskap och kompetens. Detta gäller båda sidorna i en 

riskkapitalfinansiering. Med detta menar författarna att, å ena sidan förstår inte 
riskkapitalisterna den ekoinriktade teknologin eller industrin som ekoprenören 
vill konkurrera på och därmed väljer att avstå en finansiering. Å andra sidan 
anser riskkapitalisterna att ekoprenören inte har rätt affärskunskaper som behövs 
för att bedriva verksamheten framåt, som kunskap inom marknadsföring, 
ledning eller finansiella kunskaper. (Randjelovic et al., 2003, s. 248) 

 
Dessa barriärer visar på att det kan vara mer problematiskt för en ekoprenör att få 
tillgång till externt kapital än för en entreprenör, vilket kan leda till att en ekoprenör kan 
behöva vika sig eller försöka se lättare på sina ideal och mål. Teorin visar på att en 
ekoprenör i många fall väljer att dölja sin ekoinriktning i verksamheten vid presentation 
av affärsplanen för en riskkapitalist för att öka chansen till en investering. Det medför 
att det kan finnas skillnader i prioriteringen mellan ekoprenörer och riskkapitalister, 
vilken vi argumenterar för kan leda till en intressekonflikt mellan dessa två parter. Då 
en ekoprenör väljer att dölja eller utelämna information angående verksamhetens 
miljöinriktning leder det till ett ovetande hos riskkapitalisten vid en finansiering om 
vilka prioriteringar och attityder ekoprenören egentligen har. Vi argumenterar för att 
detta ovetande kan bidra till en konflikt mellan riskkapitalisten och ekoprenören efter en 
finansiering då det i efterhand kan bli tydligt vilka ideal och mål de båda parterna har. 
Om det då visar sig att de inte delar samma ideal och mål leder det till att någon av 
parterna måste ge efter för den andre eller försöka nå en kompromiss. Innan vi går 
djupare in på intressekonflikten kommer vi först gå igenom riskkapitalisten och dennes 
mål och motiv för att skapa en bättre förståelse för relationen mellan de två parterna. 
!

3.4 Intressekonflikt 
 
En konflikt kan beskrivas som en meningsskiljaktighet. Detta kan exempelvis vara 
skilda uppfattningar om vilket arbete som ska utföras, men även hur detta ska 
genomföras. Forskning som har utförts har visat att på konflikter i arbetsgrupper har 
påverkan både på individerna i gruppen och gruppens prestation. (Collewaert & Fassin, 
2013, s. 636) En konflikt kan skada relationen mellan parterna och minska förtroende 
för varandra, vilket kan skada samarbetet. Förtroendet är en viktig aspekt vid 
riskkapitalfinansiering och kan leda till att riskkapitalistens förmåga att addera värde till 
verksamheten motverkas om förtroendet påverkas negativt. (Zacharakis et al., 2010, s. 
110) Den forskning som är genomförd inom intressekonfliktsområdet är gjord mellan 
entreprenörer och riskkapitalister. Vi menar att detta går att applicera på vår kontext då 
vår definition av en ekoprenör är en entreprenör vars verksamhet tar hänsyn till miljön. 
Vi menar att intressekonflikten kan till och med bli större mellan ekoprenören och 
riskkapitalisten än mellan entreprenören och riskkapitalisten.  

Zacharakis et al. (2010, s. 111) förklarar att riskkapitalisterna är mindre beroende av 
entreprenören än vad entreprenören är beroende av riskkapitalisten. Huvudargumentet 
för detta resonemang är att entreprenörer behöver kapital för att driva och få sin 
verksamhet att växa och att de ofta har begränsade möjligheter att attrahera kapital från 
andra finansieringskällor. Detta i kombination med att riskkapitalisten har en portfölj av 
investeringar och är därför inte lika beroende av en enskild entreprenör. Relationen 
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mellan entreprenören och riskkapitalisten kan påverkas av olika konflikter, inom 
entreprenörens grupp och utanför gruppen. Konflikt inom gruppen innebär att det finns 
en konflikt mellan entreprenören och de andra i verksamheten som i sin tur påverkar 
relationen mellan riskkapitalisten och entreprenören. En konflikt utom gruppen utspelar 
sig mellan entreprenören och riskkapitalisten och kommer hädanefter att benämnas som 
intressekonflikt. (Zacharakis et al., 2010, s. 111, 114) Vi kommer i vår studie att 
utesluta konflikter mellan entreprenören och dess team och endast fokusera på den 
intressekonflikt som kan uppstå mellan entreprenören och riskkapitalisten. Yitshaki 
(2007, s. 262) lyfter fram att konflikt kan uppstå för att de båda parterna har olika 
förväntningar på samarbetet och har skilda uppfattningar om vad parterna ska bidra med 
i relationen, detta väljer vi att kalla förväntningskonflikt. Utöver denna konflikt mellan 
entreprenören och riskkapitalisten finns andra konflikter, tre av dessa är 
uppgiftskonflikt, processkonflikt och målkonflikt. Uppgiftskonflikten innebär hur 
parterna ska uppnå de gemensamma målen, om sådana finns. Med en processkonflikt 
menas hur en uppgift skall utföras och vilka resurser som behövs för att genomföra 
detta och en målkonflikt innebär att de har olika mål med verksamheten. (Collewaert, 
2012, s. 754; Yitshaki, 2007, s. 264; Zacharakis et al., 2010, s. 110-112) Exempel på en 
konflikt illustreras av följande citat: 

”The most severe conflicts arose when we were supposed to ‘dress up the bride’ to sell the company. The 
VC pushed to achieve a better bottom line by cutting expenses. You can achieve quite a nice bottom line 
if you, for instance, get rid of your sales department and take away all product investments, etc. Your 
margins will improve in the short run, but you won’t [stay in business] very long. If you think that 
acquirers are buying the bottom line, then it is obviously the right thing to do from the VC’s perspective. 
But as the entrepreneur, if you’re planning on living with this company, then you have to think long term. 
If everybody could sell and run away, then it would be profit maximizing, but the entrepreneur is staying 
with the company after the liquidity event and has to live with the consequences.” (Zacharakis et al., 
2010, s. 110) 

!
Som citatet ovan visar att entreprenören och riskkapitalistens har gemensamma mål med 
verksamheten. En uppgiftskonflikt innebär hur de ska uppnå de gemensamma målen 
(Zacharakis et al., 2010, s. 110). Detta illustrerar citatet bra, att målet är att sälja 
verksamheten. Hur detta ska göras skiljer sig mellan de båda parterna, riskkapitalisten 
vill dra ner på alla kostnader för att på detta sätt öka marginalen och vinsten. Genom att 
utföra dessa åtgärder så kan företaget säljas för ett högre belopp än vad som skulle 
gjorts annars. Detta är något entreprenören inte vill göra utan de menar att 
förutsättningarna för att driva verksamheten långsiktigt förvinner om man exempelvis 
outsourcar eller avvecklar vissa delar av verksamheten när försäljningen skall 
genomföras. Detta tyder på en uppgiftskonflikt, båda vill sälja men att hur exiten ska 
genomföras skiljer sig.  
 
Processkonflikt uppenbarar sig genom att de båda parter har olika uppfattningar om hur 
en uppgift skall genomföras (Zacharakis et al., 2010, s. 111). Exempelvis skulle en 
uppgift i detta fall vara att en ny medarbetare behöver anställas i företaget. Uppgiften 
blir då rekryteringsprocessen. Processen blir vilka som ska vara delaktiga i 
rekryteringen. Här kan det då uppstå en konflikt mellan de båda parter då det kan vara 
oklart vem som ska göra vad i samarbetet (Ytishaki, 2007, s. 282-286). Entreprenören 
kan anta att det är riskkapitalisten som ska genomföra rekryteringsprocessen. 
Riskkapitalisten uppfattning om deras uppgift i denna process kan vara att denne endast 
ska bistå med råd och mentorskap till ekoprenören under processen. 
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Konflikten kan ta större proportioner om entreprenörens och riskkapitalistens mål 
skiljer sig åt. När de finns olika mål med verksamheten kallas detta en för en 
målkonflikt. I fallet med entreprenör och riskkapitalist kan detta utspela sig i att 
entreprenören har en stark vilja att förbättra miljön och vill driva verksamheten utifrån 
göra så liten påverkan som möjligt. Detta miljötänk skulle kunna betyda att 
verksamheten får bära kostnader som inte konkurrenterna har (Pacheco et al., 2010, s. 
464). Vilken i sin tur kan påverka företagets konkurrenskraft, likväl som företagets 
resultat. I slutändan är riskkapitalistens mål att generera en så hög avkastning som 
möjligt på sin investering (Ozmel et al, 2013, s. 669). Detta kan beskriva en målkonflikt 
mellan de båda parterna, hur den löses skiljer sig från situation till situation. Dock så 
finns det en risk att när målen med verksamheten skiljer sig kan riskkapitalisten hota 
med att dra in den finansiella investeringen likväl sluta med de värdeadderande 
aktiviteterna som riskkapitalisten vanligtvis bidrar med i sina investeringar (Bengtsson, 
2011, s. 1927). Då entreprenörens verksamhet är beroende av att få in kapital för att 
driva verksamheten vidare (O’Rourke, 2005, s. 122), kan entreprenören prioritera 
riskkapitalistens mål före sina egna vilket kan påverka miljöarbetet i verksamheten.  

3.5 De skilda affärsmodellerna 
 
De skilda målen med verksamheten kan skapa konflikter mellan ekoprenören respektive 
entreprenören och riskkapitalisten. Detta är något som lätt kan hända då deras 
affärsmodeller skiljer sig åt. När vi tittar närmare på motiven för ekoprenören att starta 
företagen så kan dessa skilja sig beroende på individ. Linnanen (2002) beskriver att 
ekoprenörens motiv kan ses olika, då några motiveras mer av viljan att tjäna pengar och 
ser samtidigt fördelarna och konkurrensfördelarna med att anpassa verksamheten mot 
ett mer miljömässigt förhållningssätt. Det kan likväl skilja sig genom att företaget 
startades med syfte och ekoprenörens motiv att förbättra miljön. Ser vi till 
entreprenörens motiv ligger det inget större fokus på någon vilja att förbättra miljön. 
Shane et al., (2003, s. 257-258) lyfter fram motiv så som viljan att nå större framgång, 
större risktagande för större belöning samt möjligheten till att styra sin egen framtid. 
Kirkwood och Walton (2010b, s. 221) beskriver liknande motiv hos en entreprenör när 
de talar om bland annat möjligheter och självständighet för en entreprenör, men de 
lyfter även fram pengar som ett motiv. Detta kan ställas i relation till riskkapitalistens 
motiv med investeringen där huvudsyftet är att generera avkastning (Ozmel et al., 2013, 
s. 619). Detta kan skapa en konflikt mellan de olika parternas mål och intresse med 
företaget, vilket kan grundas i hur en verksamhet skall drivas då riskkapitalisten vill 
genomföra de förändringar som påverkar företaget mest resultatmässigt och därigenom 
bidrar till ett högre värde på verksamheten. Entreprenören har dock mer gemensamt 
med riskkapitalist gällande motiven än ekoprenören, då entreprenören även motiveras 
av pengar och rikedom. Därmed kan en konflikt tänkas bli större i relationen mellan 
ekoprenören och riskkapitalisten än hos relationen mellan entreprenören och 
riskkapitalisten. 
 
Det finns ytterligare en aspekt som bör beaktas när vi ställer de olika affärsmodellerna 
mot varandra. Riskkapitalistens mål är att generera avkastning på sin investering 
(Metrick och Yasuda, 2011, s. 628), vilket sker under en begränsad period. 
Riskkapitalisten tidsperiod för en investering är i genomsnitt mellan två till sju år 
(Cumming och Johan, 2008, s. 1213). Det kan innebära att ekoprenörens innovation, 
som ofta kräver längre tid för att få ett genomslag på marknaden, inte hinner utvecklas 
och slå igenom till fullo på den tid riskkapitalisten önskar (Linnanen, 2002, 76). Det kan 
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sägas att riskkapitalisten jobbar mer kortsiktigt än vad ekoprenören gör som snarare 
verkar för långsiktigt. Dels genom att det kan ta tid innan produkten är färdigutvecklad 
men likväl att den slår igenom på marknaden som att för att jobba med hänsyn till 
miljön krävs det ett långsiktigt arbete. Miljöproblemen är inget som löses över en natt 
och genom en innovation utan det krävs ett långsiktigt arbete. Även entreprenören har 
ett mer långsiktigt tänk i sin verksamhet, vilket beskrivs av George och Bock (2011, s. 
106) då de beskriver att en entreprenörs affärsmodell är kopplat till ett företags 
överlevnad och långsiktiga resultat. Även om entreprenören möjligtvis inte har lika lång 
genomslagskraft på marknaden för dess produkter eller tjänster som ekoprenören, så 
delar de ett långsiktigt tänk. Detta långsiktiga tänk kontra riskkapitalistens kortsiktiga 
tidshorisont kan bidra till en tänkbar konflikt mellan parterna. 
!

 Entreprenör Ekoprenör Riskkapitalist 

Motiv 

Ekonomiska. Ekonomiska. 

Vinstmaximering. 
Kontrollera 

egen framtid. 
Kontrollera egen 

framtid. 
Risktagande. Risktagande. 

 Hållbar utveckling. 
Horisont Långsiktigt. Långsiktigt. Kortsiktigt. 

Tabell 3 - Sammanfattande tabell affärsmodeller 

3.6 Vad tar vi med oss? 
!
Som vi påvisat i detta kapitel skiljer det sig hur en riskkapitalist, entreprenör och en 
ekoprenör jobbar i många fall. En riskkapitalist letar främst efter investeringar som kan 
generera så hög avkastning som möjligt under en kortare period, för att sedan 
genomföra en exit (Metrick och Yasuda, 2011, s. 628; Ozmel et al., 2013, s. 619). En 
ekoprenör har dessutom ett mer långsiktigt tänk då en miljöinriktad strategi har en 
längre genomslagsperiod på marknaden innan ett sådant företag kan generera någon 
större vinst (Linnanen, 2002, s. 76). Detta långsiktiga tänkande är något som också 
speglar entreprenören (George & Bock, 2011). Detta är något som påverkar 
riskkapitalisten och ekoprenörens respektive entreprenörens samarbete och kan leda till 
intressekonflikter, då de motiveras av olika saker. Riskkapitalisten motiveras av 
avkastning, entreprenören av personliga eller ekonomiska och ekoprenören av möjlighet 
att förbättra miljön. Detta kan göra att de har olika mål med verksamheten och olika 
tankar vilket kan påverka samarbetet mellan de båda parterna, som sedan kan påverka 
verksamheten och dess utveckling. Vi tror att intressekonflikten kan ta olika storlek 
beroende på hur stor skillnad det är mellan de båda parternas mål med verksamheten.  

Vi tror också att ekoprenörens vilja att förbättra miljön påverkar hur stor 
intressekonflikten kan bli. Detta resonemang är något vi tror kan återspegla relationen 
mellan riskkapitalisten och entreprenören också. Något som också kan påverka 
möjligheten till finansiering för entreprenören eller ekoprenören då de behövs kapital i 
företaget för att kunna växa och undvika en konkurs. Detta skulle kunna leda till en svår 
situation för en entreprenör eller ekoprenör då dennes mål och värderingar i många fall 
inte stämmer överens med riskkapitalisten. Riskkapitalisten har, utöver den finansiella 
investeringen som denne tillför i företaget, affärskunskap, nätverk och råd som kan 
påverka verksamheten i högsta grad. Detta är ett sätt ha kontroll över sin investering 
men likväl förvalta utifrån förutsättningarna för att maximera möjligheten till 
avkastning. (Bonini et al., 2012, s. 36) Vi tror att entreprenörens miljöhänsyn eller 
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ekoprenörskapets miljöinriktning kan påverkas av riskkapitalistens roll och inflytande i 
verksamheten. Vilket kan påverkas av hur stor deras investering blir i företaget som i 
sin tur påverkar ägandet i företaget. Detta inflytande kan påverka allt från strategier till 
mål i verksamheten och kan på så sätt skapa en intressekonflikt mellan ekoprenören 
respektive entreprenören och riskkapitalisten, då de har olika mål med verksamheten, 
men likväl olika uppfattningar om hur de ska uppnå målen. En potentiell konflikt kan 
också uppstå eftersom de kan ha olika förväntningar vad parterna i samarbetet skall 
bidra med. Detta visar på svårigheten för en ekoprenör att behålla sin miljöinriktning i 
verksamheten till fullo och samtidigt hitta en lämplig riskkapitalist som är villig att 
acceptera ekoprenörens vision med företaget. Samtidigt som riskkapitalisten inte ser 
någon mening med entreprenörens miljöhänsyn och kan då påverka denna. Vi 
argumenterar därmed för att ekoprenörskapets miljöinriktning samt entreprenörens 
miljöhänsyn kan, i olika utsträckningar, påverkas av en riskkapitalistfinansiering. 

Utifrån den teoretiska referensramen har vi skapat en modell som beskriver relationen 
mellan en ekoprenör respektive entreprenör och en riskkapitalist, samt hur en potentiell 
intressekonflikt kan uppstå mellan dem. Den vänstra delen av modellen utgörs av 
ekoprenören/entreprenören och dennes innovation som sedan utmynnar i ett företag. 
Denna sida har motiv som både kan vara ekonomiska men likväl en vilja att förbättra 
miljön, skillnaden mellan motiven för en entreprenör och en ekoprenör kan utläsas från 
tabell 3. Det som skiljer en entreprenör och en ekoprenör är motivet om att bidra till en 
hållbar utveckling och en utpräglad miljöhänsyn som återfinns i ekoprenörens 
verksamheten. Detta har i vår modell (se figur 5) satts inom parateser för att det ska vara 
möjligt att se skillnaden mellan entreprenörens och ekoprenörens motiv.  

Den högra sidan av modellen visar på riskkapitalisten och vad den bidrar med i 
företaget, denna investering kan vara både i kapital men likväl en icke-finansiell 
investering. Vi har valt att strecka pilen i figuren för att riskkapitalisten kommer in i ett 
senare skede i företaget, i jämförelse med ekoprenören eller entreprenören. 
Riskkapitalistens motiv är att generera avkastning på sin investering och har en 
begränsad tid innan en exit genomförs, vanligtvis två till sju år (Cumming & Johan, 
2008, s. 1213). Mellan entreprenören respektive ekoprenören och riskkapitalisten finns 
det en pil som är går i båda riktningarna, denna visar att det finns barriärer som kan 
uppstå för de båda parterna, dels när entreprenören/ekoprenören söker en investering 
men också vid och under en investering. 

Den centrala delen i vår modell är då intressekonflikten, denna uppstår när 
entreprenörens eller ekoprenörens och riskkapitalistens motiv skiljer sig åt. 
Intressekonflikten kan ta olika former, så som en förväntnings-, mål-, uppgift- och 
processkonflikt. Detta skiljer sig beroende på hur relationen mellan parterna är och om 
det finns några skilda mål. Denna modell är något som vi kommer att ta med oss vidare 
i resterande delen av arbetet och utgått från vid insamlingen av empiri och vid analysen. 
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 4. Til lvägagångssätt 

 I följande kapitel presenteras hur vi praktiskt gått tillväga i genomförandet av denna 
studie. Vi börjar med att gå igenom hur vi valt ut våra intervjupersoner och fallföretag. 
Vi går sedan vidare med att förklara de etiska aspekterna vi förhållit oss till vid 
intervjutillfällena. En beskrivning ges sedan av utformningen av vår intervjuguide, som 
i sin tur leder oss in på intervjuförfarandet där vi behandlar vår egen roll i intervjun, 
det praktiska genomförandet, hantering av materialet samt kritik på primärkällor. 
Avslutningsvis redogörs för hur vi valt att presentera samt analysera det empiriska 
materialet. 
 
4.1 Val av respondenter och fallföretag. 
 
Vi antog ett uppdrag att hjälpa till som forskningsassistenter vid en kvantitativ 
undersökning vid Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Detta uppdrag bestod av att 
hjälpa till med utskick av påminnelser samt att mata in data i Excel från de besvarade 
enkäterna. I enkäten respondenterna fyllde i fick de besvara om de kunde tänka sig att 
ställa upp på ytterligare en intervju. Enkäten skickades ut till cirka 700 stycken 
riskkapitalfinansierade företag och av dessa valde 160 stycken att besvara enkäten.  
 
I enkäten fick respondenterna även ta ställning till flera påståenden relaterade till miljön 
och människans påverkan på miljön. Utifrån teorier från tidigare forskning tog vi fram 
en profil som skulle mäta respondenternas attityd till miljön. Detta gjorde att vi utifrån 
ställningstaganden kunde välja ut de respondenter som vi ansåg passade in på vår profil 
av en ekoprenör och en entreprenör med positiv miljöattityd. De frågor som 
respondenternas attityder utvärderades utifrån var: 

 
Utifrån frågorna kunde vi avgöra deras ställningstagande till miljön. Kriteriet för att 
kunna klassas som en ekoprenör eller en entreprenör med positiv miljöattityd var att 
respondenten besvarade fyra av sex frågor inom rätt intervall. Besvarades fråga 11a och 
11d med en etta eller tvåa samt att fråga 11b, 11c, 11e och 11f besvarades med en fyra 
eller femma så uppfylldes de kriteriet.  

11. Nedan finns ett antal påståenden om hur du ser på relationen mellan människa och miljö. Syftet med 
frågorna är att mäta miljöattityder. Försök att indikera på skalan nedan hur väl du instämmer med varje 
påstående, från 1 (Instämmer inte alls) till 5 (Instämmer helt). 

 Instämme
r inte alls 
(1) 

 
 
(2) 

Osäker 
 
(3) 

 
 
(4) 

Instäm
mer 
helt 
(5) 

a) Den så kallade "ekologiska krisen" mot mänskligheten har 
varit starkt överdriven. ! ! ! ! ! 

b) När människor påverkar naturen, innebär det ofta katastrofala 
följder. ! ! ! ! ! 

c) Människan missbrukar miljön allvarligt ! ! ! ! ! 

d) Balansen i naturen är stark nog att klara påverkan av moderna 
industriella nationer. ! ! ! ! ! 

e) Om samhällsutvecklingen fortsätter på sin nuvarande kurs 
kommer vi snart att uppleva en stor miljökatastrof. ! ! ! ! ! 

f) Balansen i naturen är mycket känslig och lätt att rubba. ! ! ! ! ! 

Tabell 4 - Miljöattityder 

!
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Utifrån detta val hade vi 21 potentiella respondenter av totalt 160 enkäter som inkom. 
Respondenterna svarade också på frågan om de var grundare av företaget. Denna 
valmöjlighet gjorde att vi i första hand fokusera på grundarna, då vårt syfte är att skapa 
en förståelse för den möjliga intressekonflikten mellan riskkapitalisternas kortsiktighet 
och ekoprenörens respektive entreprenörens miljöarbete och hur detta förändrat 
arbetssättet efter en finansiering. Vi valde att fokusera på grundarna först för att de 
startade företaget och satte företagets inriktning samt att de kan ge oss deras syn på om 
miljöinriktningen har förändrats något sedan riskkapitalfinansieringen. Utöver 
attityderna så sökte vi upp företagens hemsidor för att se om det fanns något uttalat 
miljötänk i organisationen. För att uppfylla kravet att klassas som ekoprenör och att 
fallföretaget var aktuellt för vår studie krävdes förutom miljöattityden som utlästes ifrån 
enkäten även att företaget har en produkt/tjänst som hade en positiv påverkan på miljön. 
Detta var något vi började med att kolla upp på företagens hemsidor. Vi utgick från 
några kriterier då vi utvärderade deras miljöpåverkan. Dessa kriterier var om det fanns 
en uttalad miljöpolicy som kommunicerades via hemsidan, om deras produkt hade en 
positiv påverkan på miljön och om dessa kriterier uppfylldes gick vi även igenom till 
vilken utsträckning. Dessa kriterier stämde vi sedan av när vi kontaktade dem genom att 
vi frågade huruvida de hade en tydlig miljöinriktning i verksamheten och om deras 
produkter har en positiv påverkan på miljön. För att välja ut entreprenörerna med 
positiv miljöattityd så utgick vi från enkäten samt att vi kollade upp företagens 
hemsidor och försäkrade oss om att de hade ett uttalat miljötänk i företaget, exempelvis 
att de har miljöpolicys.  
 
Vi har valt att genomföra vår studie på åtta fallföretag. Fyra av dessa är startade eller 
drivs av ekoprenörer samtidigt som de fyra andra har startats eller drivs av entreprenörer 
med positiva miljöattityder. Vi valde att ha en jämn fördelning mellan de båda 
grupperna för att vi ville ha möjlighet att jämföra de båda grupperna med varandra. 
Detta hade varit svårt att genomföra om fördelningen exempelvis varit 6 ekoprenörer 
och 2 entreprenörer eller tvärtom.  
 
4.2 Utformning av intervjuguide 
!
I en kvalitativ undersökning ligger det stor vikt vid att utifrån våra frågor låta 
respondenten diskutera och resonera utifrån sina egna erfarenheter och uppfattningar 
och därmed låta denne styra utvecklingen av intervjun. En forskare bör därmed i så liten 
utsträckning som möjligt styra intervjun. (Holme & Solvang, 1997, s. 100-101) Vi har 
därmed varit noga med att forma våra intervjufrågor så att de inte ska vara ledande, för 
att på så sätt inte styra respondenten i någon speciell riktning utan låta denne svara helt 
utifrån sina egna uppfattningar. Enligt Bryman och Bell (2003, s. 362-363) finns det två 
huvudsakliga former av kvalitativa intervjuer, den semistrukturerade och den 
ostrukturerade intervjun. I en semistrukturerad intervju utformas en intervjuguide av 
forskaren innan intervjun som bygger på att dela in frågorna i olika huvudteman. I en 
ostrukturerad intervju förbereds inte något större antal frågor, utan denna form liknar 
mer en konversation mellan forskaren och respondenten där ett fåtal frågor ställs. 
(Bryman & Bell, 2005, s. 362-363) Vi har i denna studie valt att genomföra 
semistrukturerade intervjuer då vi har formulerat en frågeställning och ett syfte som vi 
vill ha svar på. Vi valde semistrukturerade intervjuer för genom detta hade ett manus att 
följa vid intervjutillfällena (se intervjumallen bilaga 1). Detta gjorde vi för att 
säkerställa att vi behandlade alla teman och ställde alla frågor vi ville ha svar på. Vi 
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valde också en semistrukturerad intervjuguide på grund av vår begränsade erfarenhet av 
intervjuer, samt för att minska risken för att vi ställde ledande frågor och därigenom 
påverkade respondenterna. Vi har därmed utformat en intervjuguide som bygger på fem 
olika teman, baserade på den teoretiska referensramen. Genom att basera våra teman på 
den teoretiska referensramen så ger det oss möjlighet till att hålla intervjun inom 
ämnesområdet samt att möjlighet till att besvara studiens frågeställning. Varje tema har 
en eller ett par öppna huvudfrågor vilket vi anser ger respondenten möjlighet till att ge 
oss informationsrika svar. Vidare har vi utformat ett antal följdfrågor som ställts om vi 
inte fått den information vi letat efter från huvudfrågan. Vi har även valt att utelämna 
teoretiska begrepp i våra frågor då dessa kan vara otydliga eller svåra att förstå för 
utomstående.  
 
Vi har i utformningen av intervjuguiden och frågorna fått en extern synvinkel genom att 
vi skickat guiden till vår handledare, tillsammans med den teoretiska referensramen 
samt syfte och frågeställning. Att få en utomstående persons syn på intervjuguiden 
argumenterar vi bidrar till relevansen av frågorna, då denne kan ge sin syn på hur bra 
frågorna reflekterar teoretiska referensramen samt hur väl de kan besvara vår 
problemformulering och vårt syfte. Viss kritik kan dock riktas mot att enbart diskutera 
med handledaren då denne arbetar som forskare på universitetet och kan därmed ha ett 
liknande tänk som oss.  
 
Den första frågan i en intervju kan vara avgörande för hur resterande del av intervjun 
kommer gå. Börjar forskaren med att ställa frågor som gör den intervjuade obekväm så 
kan det bli svårt att bygga upp ett förtroende till den intervjuade. Det är därför 
rekommenderat att börja intervjun med lättare och mer allmänna frågor runt om ämnet. 
(Trost, 2010, s. 84) Vi har i det inledande temat valt att ställa allmänna frågor om 
intervjupersonernas bakgrund. Här har vi fokuserat på utbildning samt tidigare 
erfarenheter inom entreprenörskap. Vi har även valt att ställa frågor om deras familj 
eller någon nära släkting har några erfarenheter inom entreprenörskap. Dessa frågor 
syftar således till att studera om deras motiv och drivkrafter kan ha påverkats av 
familjemedlemmar.  
 
Tema två behandlar frågor gällande den intervjuades företag. Vi börjar detta tema med 
att få en beskrivning över företaget och dess verksamhet för att få en mer djupgående 
bild av företaget. Vi vill även med denna fråga få den intervjuade att komma in i ämnet 
och känna sig bekväm. Därefter går vi in mer på det ämne studien syftar till att 
undersöka, nämligen hur företagets miljöinriktning ser ut idag. Vi ville med hjälp av 
denna fråga bygga upp en bild av hur företagets miljöinriktning ser ut för att senare i 
intervjun kunna skaffa en bättre förståelse för hur denna inriktning kan ha förändrats. I 
vår sammanfattande modell från den teoretiska referensramen så motsvarar tema två 
företaget. Därefter görs en övergång och fokus ligger på själva respondenten om varför 
denne valt att starta företaget. I tema tre ställs frågor angående respondentens motiv och 
drivkrafter till varför denne valde att starta företaget, alternativt varför de som inte är 
grundare valde att söka sig till just det företaget. Dessa frågor ger oss en bild över vilka 
faktorer som driver personen. Detta motsvaras och kan kopplas till den vänstra delen av 
modellen, det vill säga ekoprenören/entreprenören, innovation, motiv och horisont.  
 
I tema fyra behandlar vi frågor om riskkapitalet, så som hur processen såg ut och vilken 
roll de har i företaget. Dessa frågor är utformade för att bygga vidare på den grund som 
leder fram till huvudämnet om intressekonflikter. Genom att ställa frågor om både 
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respondentens och företagets motiv och drivkrafter, samt riskkapitalistens roll så ges en 
bild av hur samarbetet ser ut mellan de båda parterna vilket leder oss in på det sista och 
huvudsakliga temat. Tema fem handlar om intressekonflikten och hur den kan ha 
uppstått. Vi har börjat med att ställa mer allmänna frågor om samarbetet och relationen 
mellan de två parterna. Detta ska få personen mer bekväm i att diskutera kring hur 
denne ser på relationen och vilka olika mål som kan finnas. Vidare leder detta in på 
frågor med fokus på miljöinriktningen för att förstå den intervjuades uppfattning om hur 
samarbetet och relationen ser ut med hänsyn till denna faktor. De frågor som ställs i 
tema fyra är kopplade till den högra delen av vår sammanfattande modell, då vi bland 
annat försöker kartlägga vilka icke-finansiella värden som riskkapitalisten bidrar med i 
företaget. Intervjun landar till sist i hur en intressekonflikt kan se ut och hur denna 
konflikt har lösts.  
 
Intressekonflikten illustreras av den centrala delen av modellen och dessa frågor som 
ska främst besvara studiens frågeställning. Tanken bakom denna uppbyggnad av 
intervjuguiden är att först ställa lättare frågor för att göra den intervjuade bekväm i 
situationen samt för att ge oss en bättre bild av personen. Tema två, tre och fyra är sedan 
uppbyggda i denna ordning för att skapa en god grund och förståelse av bakomliggande 
faktorer, för att till sist gå mer djupgående på själva intressekonflikten mellan 
ekoprenören/entreprenören och riskkapitalisten vilket är det studien syftar till att 
undersöka. 
 
4.3 Intervjuförfarandet 
  

4.4.1 Vår roll 
 
Vid intervjutillfället har den som intervjuar ansvar över att skapa förutsättning för att 
respondenten inte ska känna sig tvingad att svara på vissa frågor (Patel & Davidson, 
2011, s. 82). Vi har därför innan intervjun varit tydlig med att förklara för respondenten 
att denne inte behöver känna sig tvingad till att svara på frågorna om denne inte vill av 
olika anledningar. Vi har även klargjort för respondenten att de inte behöver uppge 
varför de avbryter intervjun eller avstå att svara på en fråga. Vi har försökt skapa en så 
vänlig miljö som möjligt genom att innan intervjun berätta hur länge intervjun kommer 
ta, samt hur den kommer gå till. Vi har även försökt att boka in så vi kan genomföra 
intervjuerna på respondenternas respektive kontor för att göra det så bekvämt som 
möjligt för respondenterna och kunna prata ostört. Detta är något Holme och Solvang 
(1997, s. 107) beskriver som viktigt, och påpekar att miljön kan ha en central påverkan 
på vilken information vi som intervjuare kan få ut av dem. Två av våra intervjuer har 
dock fått genomföras på ett café respektive en restaurang. Den som genomfördes på ett 
fik berodde på att denne inte hade något kontor tillgängligt, samt att intervjun 
genomfördes i Stockholm så vi hade ej tillgång till universitetets grupprum. Den andra 
intervjun som genomfördes på en restaurang på Arlanda motiveras med att 
respondenten var på resande fot och endast hade tid vid detta tillfälle, och då passade 
Arlanda flygplats bäst. Vi anser dock att detta inte ska ha påverkat intervjuerna i någon 
större utsträckning då vi fick tillgång till en avsides plats på båda ställena där 
genomströmning av människor inte spelade in och risken för att respondenten 
distraherades minskades därmed betydligt. 
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Att vara förberedd och ha god förkunskap inom området är något som skapar bättre 
förutsättningar för genomförandet av en bra intervju (Patel & Davidsson, 2011, s. 83). 
Utöver att vi innan intervjuerna läst in oss på ämnet, så har vi även genomfört inläsning 
av företagen respondenterna jobbar på. Genom att ha varit inlästa på respektive företag 
innan intervjuerna så har vi haft bättre förståelse för vad respondenterna pratat om och 
undvikit att behöva ställa frågor där respondenterna måste förklara vad denne menar.  
 

4.4.2 Praktiskt genomförande av intervjuer 
 
Vid genomförande av våra intervjuer har vi haft vår intervjuguide som stöd för att 
kunna vara säkra på att vi behandlat de teman som är viktiga för studiens syfte och 
frågeställning. Vid intervjuförfarande har en av författarna haft det övergripande 
ansvaret för att ställa frågor relaterade till huvudtemat och att föra diskussionen vidare 
genom att ställa följdfrågor som ska stimulera respondenten att fylla ut och prata med 
runt ämnet. Den andra författaren har fungerat mer som en observatör, dennes uppgift 
har varit att dels stämma av att alla frågor ställdes och att flika in med andra relevanta 
frågor som den som intervjuar kan ha missat. Vi har genomgående i vårt 
intervjuförfarande låtit respondenterna tala fritt utan att avbryta respondenten, detta för 
att de ska få möjlighet att prata fritt och vi ska få ut så mycket information som möjligt. 
Utifrån deras resonemang har vi ställt följdfrågor för att de ska utveckla deras 
resonemang utan att på detta sätt försökt styra intervjun i någon riktning. Detta har ställt 
höga krav på oss att inte formulera styrande följdfrågor utan att detta ska vara så öppna 
som möjligt och stimulera fortsatt diskussion. Vi kan dock inte friskriva oss från att vi 
inte ställt ledande frågor i vissa fall, detta skulle kunna bero på att vi mitt i diskussionen 
inte har hunnit reflektera över att det kan vara en ledande fråga eller ej, men vi har i 
största möjligaste mån försökt undvika detta. Vi har även försökt få respondenten att 
förklara sina resonemang ytterligare genom att be dem ge exempel. Dock kan vår orutin 
gällande intervjuer påverkat, hade vi varit mer rutinerade intervjuare hade vi kanske 
kunnat ställa ännu fler följdfrågor och att få ut ännu mer information från 
respondenterna. 
 
Intervjuerna genomfördes under tre veckor. Detta beror mycket på att intervjuerna 
genomfördes i anslutning till valborg och första maj vilket gjorde att intervjuerna spreds 
ut under ett längre tidsintervall. Majoriteten av de respondenter vi ville intervjua är 
placerade i Stockholmsområdet vilket har gjort att vi genomfört två resor till Stockholm 
under olika veckor för att kunna få med så många respondenter som möjligt. Vi har 
även behövt anpassa oss efter andra respondenter i andra delar av landet och detta 
medförde att tre av intervjuer blev tvungna att genomföras via telefon. Detta på grund 
utav två orsaker, dels den geografiska spridningen men likväl respondenternas 
fullbokade kalendrar vilket gjorde att vi blev tvingade att genomföra intervjuerna via 
telefon. Telefonintervjuer kan innebära nackdelar för studien, intervjuaren kan gå miste 
om det icke-verbala, det vill säga kroppsspråket. Detta kan göra att saker som 
respondenten kommunicerar ut via sitt kroppsspråk inte kommer fram till intervjuaren. 
En annan nackdel som kan uppstå vid telefonintervjuer är att respondenten gör andra 
saker under intervjun vilket kan påverka deras koncentration vid intervjutillfället och 
kan påverka deras svar. Denna okoncentration är något vi försökt undvika vid våra 
intervjuer genom att ringa och boka in en tid med våra respondenter så att de avsatt tid 
och inte arbetar med något annat under tid. 
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Något som även bör beaktas är att en av intervjuerna genomfördes på engelska och 
resterande intervjuer genomfördes på svenska, detta är något som kan påverka studien, 
men för att minska risken att frågorna skulle bli feltolkade vid översättningen läste en 
bekant till författarna igenom enkäten innan intervjun. Denna bekant är född och 
uppvuxen i USA men numera bosatt i Sverige. All information angående varje intervju 
redovisas nedan.  
 
 Position Intervjutid Intervjuform Intervjusituation Grundare 

Fallföretag 
1EKO VD 45 minuter Fysisk intervju 

I företagets 
konferensrum och 

intervjun 
genomfördes 

ostört. 

Ja 

Fallföretag 
2EKO VD 40 minuter Fysisk intervju 

I företagets 
konferensrum och 

intervjun 
genomfördes 

ostört. 

Ja 

Fallföretag 
3EKO VD 30 minuter Fysisk intervju 

I företagets 
konferensrum och 

intervjun 
genomfördes 

ostört. 

 

Fallföretag 
4EKO VD 30 minuter Telefonintervju 

Respondenten 
avsatt tid för 
intervjun och 
genomfördes 

ostört. 

 

Fallföretag 
5 VD 30 minuter Telefonintervju 

Respondenten 
avsatt tid för 
intervjun och 
genomfördes 

ostört. 

Ja 

Fallföretag 
6 VD 60 minuter Fysisk intervju 

Genomfördes i en 
restaurang med ett 

fåtal besökare. 
Ja 

Fallföretag 
7 VD 60 minuter Fysisk intervju 

Genomfördes i ett 
café vid ett avskilt 

bord. 
 

Fallföretag 
8 VD 30 minuter Telefonintervju 

Respondenten 
avsatt tid för 
intervjun och 
genomfördes 

ostört. 

Ja 

Tabell 5 - Sammanfattning intervjuer 
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4.4 Hantering av insamlad data 
 
Alla våra intervjuer spelades in samt att observatören förde minnesanteckningar. 
Kontinuerligt under intervjuperioden valde vi att transkribera intervjuerna så att vi hade 
intervjusituationen färskt i minnet och kunde därmed reflektera mer djupgående runt 
respondentens resonemang. För att underlätta transkriberingsförfarandet använde vi oss 
av ett transkriberingsprogram som gjorde det möjligt för oss att anpassa 
uppspelningshastigheten. Alla transkriberingar anonymiserades innan vi skrev ut 
materialet. Vi valde att skriva ut materialet för att lättare kunna ordna och överblicka 
materialet.  
 
Vid transkribering kan delar av intervjun uteslutas då man anser att det inte ger något 
till analysen (Bryman & Bell, 2005, s. 377). Vi har valt att inte utesluta något av 
samtalet eller de frågor som inte återfanns i intervjumallen. Vi har dock valt att utesluta 
utfyllnads ord som ”ööh” och ”eeh” ur våra transkriberingar. Vi har i de fall vi tagit citat 
från vårt empiriska material till analysen försökt rensa bort talspråk ifrån dessa citat 
utan att det påverkat vad respondenten förmedlat. Detta är något Nylén (2005, s. 93) 
lyfter fram kan vara aktuellt så länge inte citaten får en annan innebörd. I vissa fall har 
det varit svårt att uttyda vad respondenterna sagt under intervjuerna, vi har då 
tillsammans gått tillbaka i inspelningarna och hjälpts åt att tyda vad respondenten har 
berättat under intervjun.  
 
När samtliga intervjuer var transkriberade började vi bearbeta materialet. Båda 
författarna läste igenom materialet flera gånger innan vi tillsammans gick igenom tema 
för tema. Under denna genomgång bröt vi ner och bearbetade materialet tillsammans 
och upprättade en tabell utifrån våra huvudteman, dessa teman är ekoprenörens 
respektive entreprenörens motiv, riskkapitalet och relationen. Detta gjorde att vi hade en 
översikt över materialet vilket gjorde att vi tydligare kunde se skillnader och likheter 
mellan respondenterna.  
 
För att uppfylla vetenskapsrådets etiska riktlinjer har vi valt att informera alla 
respondenter att vi kommer att anonymisera alla respondenter och företag. Utifrån detta 
har vi kodat våra respondenter och företag. Detta har vi gjort utifrån ett system som ska 
vara möjligt för läsaren att urskilja om vi diskuterar en ekoprenör eller en entreprenör. I 
de fall där vi har intervjuat en ekoprenör har vi kodat företaget som ”fallföretag 
1EKO”, ”fallföretag 2EKO” och respondenten till ”person 1EKO”, ”person 2EKO” 
och så vidare. När vi sedan har kommit till de respondenter som är entreprenörer har 
detta kodats som ”fallföretag 5”, ”fallföretag 6” och respondenten till ”person 5”, 
”person 6” och så vidare. Att vi lagt till ett ”EKO” efter person eller företag ska 
underlätta för läsaren att utläsa huruvida vi skriver om en ekoprenör eller en 
entreprenör.  
 
4.5 Forskningsetik 
 
Det är viktigt att vi vid genomförande av intervjuer håller oss till de forskningsetiska 
regelverk som finns. Alla som intervjuas har rätt till sin egen integritet och deltagande i 
en studie kan påverka respondenten på många olika sätt. (Trost, 2010 s.123) Detta gör 
att vi utgår från de fyra kraven från vetenskapsrådet Samtycke, Information, 
Konfidentialitet och Nyttjande när vi genomför vår forskning (Patel & Davidson, 2012, 
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s. 62-64). Dessa krav är något som funnits med i hela vår process från första kontakt, 
intervjutillfället till presenterande av data för att studien ska uppfylla de etiska kraven 
från vetenskapsrådet.  
 
Vi den första kontakten med våra respondenter skickade vi ut ett mail som förklarade 
syftet med studien och varför de var aktuella för oss. Detta gjorde att de hade möjlighet 
att fundera igenom om de ville ställa upp på en intervju när vi senare kontaktade via 
telefon. När vi ringde upp dem återkopplade vi till mailet och klargjorde eventuella 
frågor som hade uppkommit, allt detta för att informera respondenten om allt som rör 
studien. Vid intervjutillfället förklarade vi hur det empiriska materialet skulle användas 
samt att det ingår i ett examensarbete som sedan blir en offentlig handling. Vi har även 
informerat alla respondenter om att det kan bli aktuellt att forskare och doktorander vid 
Handelshögskolan vid Umeå Universitet kan ta del av det insamlade materialet för 
senare studier som var en del av överenskommelsen i forskningsassistentuppdraget. Alla 
respondenter samtyckte till att delta i vår studie. Vi har även informerat alla 
respondenter att de kan välja att avbryta intervjun om de känner för det och att de kan 
avstå att svara på en fråga om de så vill utan att behöva uppge varför. Vi har valt att 
koda informationen om våra företag för att inte skriva ut företagets namn eller 
intervjupersonens riktiga namn, detta har vi gjort för att företagen och respondenterna 
ska förbli anonyma. Vi menar att genom dessa åtgärder har vi genomfört det som krävs 
för att säkerställa att vetenskapsrådets krav uppfylls.  
 
4.6 Krit ik mot primärkällor 
 
Vid genomförande av en kvalitativ forskningsmetod är det viktigt att ifrågasätta och 
kritiskt granska de respondenter som medverkade i studien. Respondenterna kan 
granskas utifrån fyra kriterier, närhet, kunskap, vilja och kontexten. Kriteriet närhet 
innebär att respondenterna i vår studie kan ses som en källa med 
förstahandsinformation, detta innebär att den intervjuade återger händelser de själva 
upplevt. Samt att kunskapskriteriet innebär att respondenten innehar kunskap angående 
det vi avser att undersöka. (Jacobsen, 2002, s. 359) 
 
Vid genomförande av intervjuerna framkom det att ett av våra ursprungliga tio 
fallföretag inte var riskkapitalfinansierat. Detta gjorde det omöjligt för respondenten att 
besvara våra frågor. Därför valde vi att utesluta respondenten ur vår studie då kriterierna 
närhet och kunskap inte uppfylldes. Vi har även valt att utesluta ytterligare ett 
fallföretag då individen inte är en entreprenör eller ekoprenör utan mer en ledare. 
Respondenten var inte heller delaktig vid processen att ta in riskkapital utan blev 
headhuntad av ett rekryteringsföretag som jobbade på uppdrag av riskkapitalisterna. 
Detta gjorde att han inte uppfyllde kunskaps- och närhetskriteriet och därför uteslöts i 
studien. Vilket innebär att vår studie genomfördes på åtta fallföretag. 
 
Under genomförandet av intervjuerna har vi upplevt att respondenterna har diskuterat de 
aktuella frågorna. Kriteriet vilja innebär respondentens vilja att lämna information 
(Jacobsen, 2002, s. 359). Vi upplevde inte att någon av respondenterna höll inne på 
information. Genom att innan intervjun förklara för respondenterna att alla svar kommer 
att behandlas anonymt tror vi har gjort att de vågat diskutera våra frågor mer öppet än 
om deras namn och företag skulle skriva ut. Därför kan vi säga att vilje-kriteriet är 
uppfyllt för studien. Kriteriet kontexten innebär att intervjuerna genomförs i en miljö där 
respondenterna inte riskerar att bli hörd (Jacobsen, 2002, s. 359). Vi har i den mån det 
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varit möjligt genomfört intervjuerna på ett kontor eller i ett konferensrum. I två av fallen 
har intervjuerna varit tvungna att genomföras i offentlig miljö, då i ett café och i en 
restaurang. Vid dessa intervjuer har vi då valt platser i caféet eller restaurangen som ska 
vara så avskilt som möjligt för att respondenten inte ska behöva riskera att deras svar 
ska bli hörda av någon annan samt valt tider då caféet eller restaurangen var väldigt 
lugna. Därmed hävdar vi att kriteriet kontexten har blivit uppfyllt i vår studie.  
 
4.7 Presentation av empiri 
 
I den empiriska redovisningen har vi valt att presentera materialet från varje fallföretag 
var för sig. Detta gör vi för att kunna få en helhetsbild över respondenten och dess svar. 
Samtidigt ger det oss möjligheten att samla information från de olika källorna under 
varje fallbeskrivning. Detta tror vi innebär att vi kan vara lättare att utläsa om det finns 
en möjlig konflikt vad det kan bero på. Detta är något som kan försvåras då vi 
presenterar materialet tema för tema då det är många faktorer som kan vara avgörande. 
Vi menar i vårt fall att hade vi valt att presentera materialet tema för team hade det varit 
svårare för oss att hålla isär respondenterna och hade kunnat försvåra vårt senare arbete 
med materialet. De nackdelar som kan uppstå är att det kan vara svårt att undvika 
upprepningar senare i analysen då vi då stället de olika respondenterna mot varandra 
detta har vi försökt att i möjligaste mån att undvika genom att använda oss av en tabell 
som visar de samband och olikheter som framkom under studien. Vi börjar med att 
beskriva företagen och dess verksamhet, samt vad de har för miljöinriktning. Vi går 
sedan in på entreprenörerna/ekoprenörerna och beskriver deras bakgrund och tidigare 
erfarenhet. Efter det redogörs systematiskt de tre huvudkategorierna motiv, riskkapital 
samt relation, där vi i relationen beskriver huruvida det finns någon konflikt mellan 
parterna eller ej. I detta kapitel presenterar vi det material vi samlat in genom våra 
intervjuer och företagens hemsidor och undvikit egna tolkningar. Vi har valt att 
presentera den information som går att återkoppla till vår problembakgrund och vårt 
syfte. Vi väljer att presentera det empiriska materialet utifrån samma struktur som den 
teoretiska referensramen.  
 
4.8 Analysmetod 
 
Vi kommer i efterföljande kapitel att analysera det empiriska materialet vi samlat in. Vi 
har vid analysen av vårt material använt oss av kodning, som innebär att vi bryter ner 
datan i beståndsdelar (Bryman & Bell, 2005, s. 449). Den nedbrutna datan kodas så att 
vi ser skillnader och likheterna mellan respondenterna. Detta har sedan placerats i en 
tabell för att göra materialet överskådligt. Vi börjar med att ställa respondenternas svar 
mot varandra för att finna olika samband, likheter och skillnader i deras svar. Vi ställer 
sedan deras svar mot teorin för att se hur det empiriska materialet förhåller sig till den 
teoretiska referensramen. Utifrån dessa jämförelser tolkar vi resultatet och argumenterar 
för de samband, likheter och skillnader vi kunnat se. Vi har sedan valt att dela in 
respondenterna i två huvudgrupper i form av ekoprenörer och entreprenörer. Vi har 
även ställt dessa grupper mot varandra för att se om det finns några skillnader mellan 
hur ekoprenörerna och entreprenörerna upplever den eventuella intressekonflikten. Då 
vi inte funnit någon teoretisk grund i vissa delar av det empiriska materialet så har vi 
baserat analysen av dessa delar endast utifrån respondenternas svar. 
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 5. Empirisk redovisning 

 Det empiriska kapitlet har vi valt att presentera fall för fall, detta har vi gjort för att 
det ska vara möjligt att jämföra entreprenörer och ekoprenörer i analysavsnittet. Vi 
börjar med att beskriva företagen och dess verksamhet. För varje fall har vi 
systematiskt redogjort de tre huvudkategorierna motiv, riskkapital samt relation. I detta 
kapitel presenterar vi det material vi samlat in genom våra intervjuer och företagens 
hemsidor och undvikit egna tolkningar. Vi har valt att presentera den information som 
går att återkoppla till vår problembakgrund och vårt syfte. 
 
!
 
I nedanstående presentation kommer materialet huvudsakligen från de intervjuer vi 
genomfört. Vi har valt att presentera varje fall för sig för att det underlättat en senare 
jämförelse av de två entreprenörskapstyperna. Vi har i presentationen av fallen även valt 
att ta med information från både företagens hemsidor samt det formulär som 
respondenterna är utvald ifrån. Vid användande av sådan information har vi hänvisat till 
antingen hemsidan eller formuläret. Står det ingen hänvisning till dessa två källor så 
kommer materialet från våra intervjuer, vilket omfattar större delen av detta kapitel, 
varför vi valt att inte hänvisa denna information i den löpande texten. 
 
Vi har valt att presentera materialet i de tre huvudkategorierna för att ha samma struktur 
som analysen/diskussion och slutsatserna. I och med att vi valt att följa denna struktur i 
alla tre delarna så tror vi att det underlättar för läsaren att följa med genom hela arbetet. 
Vi argumenterar även för att en liknande struktur genom dessa tre delar, där vi går 
igenom huvudteman i lika ordning, bidrar till en mer logiskt sammanhängande text där 
tydligare och mer sammanhängande kopplingar lättare gjorts mellan empiri, teori och 
egen tolkning.  
!

5.1 Fallföretag 1EKO 
 
Under 2001 startades företag 1EKO som hade en idé att utveckla programvara. 
Grundarna såg en förändring på marknaden och att smartphones var på väg framåt. 
Företag 1EKO gör det möjligt för företagare att genom teknologi sammankoppla mobila 
användare och företag. Företaget omsätter idag cirka 27 miljoner kronor och har över 15 
anställda (Företagets hemsida, 2013). De ägs idag av bland annat två riskkapitalbolag, 
vilka är de två största ägarna i företaget idag. Respondenten förklarar att eftersom de 
jobbar med programvara och IT blir deras största interna miljöfråga att jobba med hur 
personalen ska ta sig till och från jobbet. Utöver det så hjälper deras produkter sina 
kunder att minska sin miljöpåverkan. Deras produkter är framförallt framtagna för att 
bland annat hjälpa lokförare att veta när de ska gasa och bromsa för att ha så liten 
påverkan på miljön som möjligt. De har även en produkt som hjälper piloter planera 
svängarna med ett flygplan för att återigen ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Detta 
miljöfokus är något som vuxit fram och blivit tydligare i företaget allt eftersom 
marknaden efterfrågar det mer och mer och på grund utav den ohållbara utveckling som 
sker i världen. Genom att de förbättrar kommunikationen mellan människor så kan detta 
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verkligen ge genomslag på deras miljöpåverkan. Respondenten menar att 
effektiviseringarna som kunderna kan göra bidrar till att kundernas resultat ökar och 
deras image förbättras. Företaget förklarar på sin hemsida att miljöfrågor är något de ser 
som väldigt viktigt att ta hänsyn till. Eftersom företaget är IT-baserat så har de inga 
utsläpp eller liknande de behöver ta hänsyn till, men de jobbar aktivt med att deras 
produkter ska kunna bidra till ett minskat utsläpp och ha en positiv inverkan på miljön 
för deras kunder. Hållbarhet är även ett ord de lyfter fram i sin affärsidé. (Företagets 
hemsida, 2013) 
 
Person 1EKO:s bakgrund består av att han först utbildade sig inom medicin och började 
jobba på ett mindre företag i Europa som verkade inom medicinbranschen, där han hade 
en position som försäljningschef. Efter detta valde han att plugga vidare och utbildade 
sig vidare på Harvard Business School och tog ut en civilekonomexamen. Där 
påbörjade han affärsplanen för det företag han driver idag. Parallellt med sitt företag har 
han även haft olika styrelseuppdrag och en konsultverksamhet där han hjälpte företag 
att skaffa kapital till forskningsprojekt. 
 
Motiv 
 
Motiven för att starta verksamheten är främst att respondenten har en passion för 
innovation, han vill skapa någonting som kan hjälpa företag att arbeta effektivare men 
också ha en påverkan på världen, där han lyfter fram hållbarhet som en viktig drivkraft. 
Så person 1EKO:s drivkrafter är innovation, hållbarhet och utmaningen att starta 
någonting från grunden och se det växa. Hans motiv har förändrats under resans gång 
och han förklarar företagandet som en berg- och dalbana. I början av företagets resa så 
var fokus främst att få verksamheten att växa, skapa nya idéer, rekrytera folk och 
anskaffa kapital. När företaget senare mognar så blir huvudfokus istället att driva 
verksamheten och se till att det är vinstdrivande. I detta senare skede måste företaget 
bygga upp ett eget kassaflöde för att investerarna inte är villiga att skjuta till ytterligare 
kapital. Detta menar person 1EKO att motiven för ekoprenörskapet har förändrats. 
 
Riskkapital 
 
Företaget genomgick en klassisk riskkapitalfinansieringsprocess då de åkte runt och 
presenterade sin idé hos olika riskkapitalister i USA, Europa och Sverige. Företaget 
upplevde en del problem att attrahera riskkapital, det fanns alldeles för få ”early-stage” 
investerare i Sverige. Detta gjorde att företaget sökte sig utomlands för kapital. Utanför 
Sverige var den europeiska riskkapitalmarknaden inte speciellt mogen i jämförelse med 
den amerikanska. Dock så var båda dessa marknader också svåra att anskaffa kapital på 
då det var efter IT-kraschen, men oroligheter från elfte september spelade även in. 
Respondenten benämner denna tid som ”venture capital nuclear war”. Detta försvårade 
processen att få in kapital till verksamheten. När företaget lyckades få till möten med 
riskkapitalisterna så presenterade de all information som efterfrågades. Det enda som 
hölls relativt hemligt för alla förutom de riktigt seriösa investerarna var kundboken och 
koden till programvaran.  
 
”I don’t really see the value of disclosing things, we all know, at least we good 
entrepreneurs, its not about the idea it’s about the team. So either you have a good team 
that can execute the idea and you will get financed or you have the wrong team and 
someone will execute it anyway, and a great idea of course. If you have a bad idea and 
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a bad team, you are done anyway. But for me, it is all about execution. I mean, the idea 
does not matter, in fact, I’ve seen some VC investing in some really bad ideas because 
they love the team. And they found out that this team will realize that they had a bad 
idea and they will turn around the company.” 
 
Företaget presenterade allt för de seriösa investerarna och lyckades få en investering i 
företaget, de var ett av de två ”early-stage” företagen i Sverige som lyckades få en 
investering under detta år. Riskkapitalet tog en plats i styrelsen men grundaren upplever 
att de fått begränsad hjälp ifrån dem. De har bidragit till diskussioner på en strategisk 
nivå, men utöver detta har de inte bidragit med någonting. De hjälpte till med att 
rekrytera personal i företaget en gång, men det slutade med en katastrof enligt 
respondenten. ”They tried to recruit some people, that was a disaster. They hired some 
really expensive people to hire some more expensive people that didn’t bring any value 
to the company.” Han lyfter fram att riskkapitalets förmåga att hjälpa till och bidra med 
icke-finansiella värden i företaget skiljer sig mellan USA och Europa. I Europa bidrar 
de nästan enbart med kapital, påstår person 1EKO. 
 
Respondenten poängterar dock att han inte vill att riskkapitalisten ska påverka så 
mycket i företaget. ”If they invest in a company it should be because of the team. And if 
they believe in the team, why would they have to stimulate or tell them what to do?” 
Detta visar att respondenten inte är så mottaglig för hjälp heller. Han vidareutvecklar 
resonemanget och förklarar att oftast kommer företag till en fas där ledningen bör 
ersättas, detta kan bero på att grundaren är väldigt bra på bygga upp verksamheter men 
inte kan förvalta dem på det sätt som krävs när bolaget blivit mer moget. Då kan det 
vara bra att en riskkapitalist kliver in och hjälper till att ersätta ledningen. 
 
De fördelar som respondenten upplever med att ta in riskkapital, förutom kapitalet i sig, 
är att de kräver en viss form av professionalitet i företagets interna processer. Han 
beskriver vidare att när du söker riskkapital så har grundaren som mål att skapa något 
större. En ytterligare fördel som han ser med riskkapital är att de ställer krav på 
verksamheten. ”And the minute you get the money in the bank the clock starts ticking, 
because then your agenda is their agenda.” Riskkapitalisterna är angelägna att 
verksamheten ska utvecklas och drivas framåt. Dock finns det en negativ sida med 
detta, det kan vara att de pressas att stressa in på marknader som de inte är mogna för. 
Detta var fallet för företag 1EKO, de sökte kapital för att kunna gå in på den 
amerikanska marknaden. Dock visade det sig snabbt att all vinst som företaget 
genererade försvann in i den amerikanska marknaden, vilket gjorde att företagets 
framtid sattes på spel och respondenten som vid denna tidpunkt inte var VD försökte 
övertyga ägarna att dra sig ur denna satsning för att inte riskera företagets framtid. 
 
Relationen 
 
Person 1EKO förklarar att företagets relation med riskkapitalisten är bra, 
riskkapitalisten är inte så aktiva i företaget och respondenten rapporterar företagets 
ekonomiska ställning till riskkapitalisten varje kvartal. Respondenten upplever 
riskkapitalisten som tillmötesgående och att de alltid försöker hitta lösningar på 
eventuella problem som kan uppstå. Detta visade sig när företaget avskedade den förre 
VD:n, den drev på projektet att ta sig in på den amerikanska marknaden. När den 
satsningen genomfördes såg respondenten snabbt att satsningen skulle kunna äventyra 
företagets framtid. Respondenten tog upp detta med ägarna och förklarade situationen 
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och att det bara fanns ett alternativ, annars skulle företaget bli tvunget att läggas ner. 
Ägarna, där riskkapitalisten ingår i detta fall, insåg faran med situationen så de 
avskedade VD:n och avslutade satsningen på den amerikanska marknaden. 
Respondenten ansåg att de hade en mycket bra diskussion angående detta och lyckades 
vända företaget. Något som grundaren har lärt sig är att allt tar tre gånger så lång tid 
som man planerat och riskkapitalisterna vill helst att du ska kunna genomföra det på tre 
gånger så kort tid.  
 
När det kommer till företagets miljöinriktning och miljöfokus så bryr sig inte 
riskkapitalisten om företagets miljöarbete. Respondenten säger att det enda de fokuserar 
på är avkastning och att de inte har någon större tro på att gröna värderingar kan hjälpa 
dem att nå dit. Respondenten påpekar att riskkapitalisten inte bryr sig om hur stora eller 
små gröna värderingar företaget har, såvida det inte påverkar avkastningen i negativ 
bemärkelse. Han hävdar att riskkapitalisten aldrig skulle begära att företaget bli 
antingen mer eller mindre miljömedvetet. Respondenten lyfter dock fram att det finns 
en underliggande konflikt när det gäller målen med verksamheten. Riskkapitalisten vill 
sälja av sin andel i företaget med en vinst och respondenten vill fortsätta att driva 
företaget. Företagets nya inriktning är något som kommer att avgöras av de nya ägarna, 
men i den dagliga driften finns det inget som riskkapitalisterna hindrar respondenten 
från att ändra på om denne skulle vilja genomföra några förändringar.  
 
5.2 Fallföretag 2EKO 
 
Företaget är verksamma inom energi- och miljöområdet och bolaget är uppbyggt runt en 
patenterad huvudprodukt. Denna produkt bidrar till att minska utsläppen av koldioxid 
och kväveoxider, vilket låg till grund för själva företagsstrategin. Deras produkter bidrar 
till en betydande förbättring av miljön i både sin helhet och de anläggningar där 
produkten installeras (Företagets hemsida, 2013). Företaget säljer sina produkter 
förutom på den svenska marknaden även internationellt. Företaget omsatte över 20 
miljoner under föregående räkenskapsår och jobbar med partners internationellt som 
säljer deras produkter. Företagets produkter innebär ofta väldigt stora investeringar för 
kunderna, detta har gjort att de upplevt problem med att kunder kan välja konkurrenters 
produkter som är billigare som kan uppnå en viss förbättring i utsläppen. När utsläppen 
skall minskas ytterligare finns det inga andra lika effektiva produkter som företagets. 
Företagets miljöinriktning är något som funnits där sedan starten men grundaren har en 
allmän känsla att miljöattityderna i världen utvecklas svagt åt rätt håll och att deras 
produkt är ett steg i rätt riktning. I detta företag är produkten den stora bidragande 
orsaken till att de klassar sig själv som ett miljöinriktat företag, då deras produkter 
bidrar till betydande förbättringar för miljön. Utöver detta utvecklar och ständigt 
förbättrar de tillsammans med leverantörer och underentreprenörer miljöarbetet för att 
bidra till hållbarhet i samhället. De förmedlar även ständigt information och fortbildning 
till alla berörda parter för att öka medvetenheten om deras möjligheter att bidra till 
verksamhetens miljömålsättningar. (Företagets hemsida, 2013) 
 
Grundaren har en civilingenjörutbildning i grunden och startade företaget för över två 
decennier sedan och har sedan dess drivit företaget.  
 
Motiv 
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Företagets grundades för att Person 2EKO kom på en idé, sedan var det utmaningen i att 
få denna att fungera. Det är utmaningen som har varit den största drivkraften till att 
företaget grundades och inte pengarna. Denna drivkraft är något som förändrats under 
tid och har utvecklats mer mot att respondenten tycker det är viktigare med pengar. Från 
att ha varit en utmaning att idén ska fungera är det nu utmaningen att sy ihop affärer och 
tjäna pengar. 
 
Riskkapital 
 
Hela processen med att attrahera kapital startade med att företaget tog patent på sin 
uppfinning. Detta hade nog grundaren aldrig gjort om han inte några år tidigare gått 
igenom samma process med en annan produkt med några vänner. Eftersom grundarna 
hade erfarenhet och kontakter inom branschen letade de efter en anläggning där de 
kunde sätta upp en prototyp för att visa riskkapitalisterna. Efter många timmars slit på 
helger och kvällar lyckades de färdigställa produkten. Då kunde de börja bjuda in 
riskkapitalister till prototypanläggningen där de presenterade sin idé. Detta gjorde att 
riskkapitalisterna hade möjlighet att se deras produkt i verkligheten och att den 
verkligen fungerade. Riskkapitalisterna gillade idén och ansåg att det var intressant för 
framtiden, men att det var lite tidigt just nu. Detta förklaras av respondenten som det 
enklaste sättet att säga nej till en investering.  
 
Grundaren beskriver denna tid som att de famlade i mörkret efter kapital. Till slut kom 
de i kontakt med en konsultfirma som hjälpte dem att scanna av marknaden och försöka 
attrahera kapital. Då detta gjordes väldigt lyckosamt gavs företaget möjlighet att driva 
verksamheten vidare. När företaget sökte riskkapital hade de stora förhoppningar på att 
riskkapitalisterna skulle bidra med något mer utöver det finansiella kapitalet. De hade 
stora förhoppningar på en viss aktör men detta infriades tyvärr inte. De hade gärna fått 
hjälp med kontakter internationellt för att kunna gå ut till den internationella 
marknaden. Respondenten beskriver riskkapitalets kontakter som ”... i princip 
bedrövliga eller i princip inga kontakter alls internationellt, som vi.”  
 
Relationen 
 
Riskkapitalisten fanns representerad i företagets styrelse och bidrog som vilken 
styrelsemedlem som helst. Han upplever dock att hans egna och riskkapitalistens mål är 
snarlika men de han upplevde var att det var mer resan dit och hur lång tid det kunde ta 
som särskilde sig mellan de båda parterna. Respondenten drar paralleller till sportens 
värld när han beskriver detta: 
 
”Man kan väll dra paralleller med idrotten att du sätter upp ett mål att vi ska vinna SM 
guld om tre år. Det är ju ett konkret mål, det är ju lätt att ta på. Och alla som är med 
vill ju vinna, det är ju liksom inge snack om det. Men är det realistiskt att säga att man 
ska vinna SM guld när tio andra lag är bättre på pappret. Ja okej du kan ju ha sådant 
flyt och det kan hända ändå, bollen är rund.” 
 
Respondenten resonerar vidare angående detta påstående och lyfter fram att det viktiga i 
uppstarten inte är målet utan snarare kursen, vilket kan skilja sig mellan riskkapitalisten 
och grundarna. Han tycker trots detta att relationen har fungerat bra då de haft samma 
syn om hur företagets internationalisering skulle genomföras. Respondenten upplever 
inte att riskkapitalisten har försökt påverka företagets miljöinriktning på något vis. 
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Respondenten tror att det beror på att produkten är uppbyggt för att minska utsläpp och 
riskkapitalisten har valt att göra en investering, vilket således bör innebära att 
riskkapitalisterna tror på idén bakom en sådan miljöinriktad produkt. Han beskriver att 
det är kundernas efterfrågan som styr och förklarar vidare att så länge kunderna 
efterfrågar deras produkter är företaget på rätt väg. Dock så upplever han ett problem 
med denna bransch att kunderna endast är intresserade om de har tvingande krav på sig. 
Detta på grund av att de gröna attityderna idag väger lätt, men han säger vidare att 
förhoppningsvis fortsätter denna samhällsförändring han har en känsla av har påbörjats.  
 
De konflikter och motsättningar som har uppstått i företaget är inte relaterade till 
miljöinriktningen och de har löst konflikterna genom diskussioner mellan parterna. 
Respondenten förklarar att grunden till konflikterna ligger i att alla vill ha kontroll över 
sina pengar och detta visar sig genom att intressenter försöker styra inriktningen av 
besluten. Han beskriver att tanken hos riskkapitalbolagen är att en process ska kunna 
accelereras eller att göra flera saker parallella. Det innebär inte att företaget förändrar 
strategiinriktningen, de ökar bara takten. Respondenten har svårt att uttala sig om vad de 
tänker ändra efter att riskkapitalisten gjort en exit, det beror helt på den nya ägaren.  
 
5.3 Fallföretag 3EKO 
 
Företag 3EKO är ett företag som erbjuder kommunikationslösningar inom logistik, 
säkerhet och industrier. Arbetsområdena är försäljning, administration och utveckling 
och de riktar sig mot stora kunder med hög omsättning. Produktionen är outsourcad 
utanför Sveriges gränser, lager och logistik återfinns i norra Sverige och deras 
huvudkontor ligger i Umeå. Företaget omsätter omkring 50 miljoner och har 23 stycken 
anställda (Företagets hemsida, 2013). Det är ett internationellt företag och runt 50 
procent går på export, där Europa är hemmamarknaden, men företaget har även börjat 
blicka mot Asien och USA. Deras produkter ses som miljövänliga då de hjälper företag 
att till exempel minska deras utsläpp och effektivisera energiförbrukning. Det finns 
alltså ett miljöfokus som genomsyrar deras verksamhet från produkter till processer. 
Denna miljöinriktning är dock inte något som hade fokus när företaget startade, utan det 
är något som vuxit fram utifrån kundernas behov. Företaget ser bara fördelar med att ha 
en miljöinriktning i deras verksamhet eftersom det både minskar kostnader samtidigt 
som de bidrar till en bättre miljö. Utöver deras produkter så försöker de bevara 
naturresurser genom återanvändning och återvinning av material, inköp av återvunnet 
material samt använda material som går att återvinna (Företagets hemsida, 2013). De 
försöker även säkerställa att energi används på ett sparsamt sätt i all verksamhet genom 
att spara energi, ständigt förbättra energiutnyttjandet samt använda förnyelsebara 
energikällor så långt som möjligt. De har en policy där miljöarbetet ska baseras på en 
helhetssyn inom hållbarhet som omfattar hela verksamheten. (Företagets hemsida, 
2013) 
 
Person 3EKO är inte grundare av företaget, men han kom in i företaget på grund av en 
produkt han patenterade 1997 som idag står för majoriteten av intäkterna. Han är 
därmed grundare till det mest lönsamma affärsområdet inom företaget. Person 3EKO 
började med att läsa till gymnasieingenjör i fyra år. Efter examen där gick han runt 
mellan olika jobb, bland annat inom försäljning, innan han sedan tog upp studierna igen 
och utbildade sig till dataingenjör på universitet. Det var efter denna utbildning som han 
började på det nuvarande företaget, som då var i uppstartsfasen. Han har inom detta 
företag haft alla roller, utom ekonomi.  
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Motiv 
 
Person A hade alltså en idé som han utvecklade under sin studietid, som han använde 
för att hitta ett företag som var intresserade och villig att satsa på denna produkt. Person 
A:s motiv till att gå med i företaget var därmed framförallt att kunna se sin idé 
utvecklas. Företaget hade på den tiden ingen uttalad miljöinriktning, så detta var inget 
som spelade in i valet av företag.  
 
Riskkapital 
 
Företaget var en del av en större koncern och det var koncernen som hittade 
riskkapitalet till bolaget. Därmed har respondenten inte varit särskilt delaktig i denna 
process. Han berättar dock att det var en mer traditionell process där de letade upp 
riskkapitalister och beskrev affärsplanen och idéerna bakom företaget för att attrahera 
kapital. Det var två större riskkapitalbolag i Sverige som togs in i företaget och de äger 
idag 97 procent av bolaget, vilket innebär att de finns representerade i styrelsen och kan 
vara delaktiga i beslutsfattandet. De är dock inte operativa och är därmed inte delaktig i 
de vardagliga aktiviteterna på företaget.  
 
Utöver det finansiella kapitalet så beskriver respondenten hur de har bidragit med 
professionalitet. Han säger även att det ställs höga krav på företaget, men detta ser han 
som något positivt. ”Också har man väldigt höga krav på allt som görs i bolaget. Så vi 
skulle nog inte vara där vi är idag om vi inte hade de här kravställarna på bolaget.” 
Dessa krav beskriver han som resultatinriktade, där affärsområdena ska växa med en 
viss procent varje år. Företaget ska alltså växa, men samtidigt vara lönsamt. När det 
gäller kontakter och samarbetspartner hävdar respondenten att det varit näst intill 
obefintligt. Han skiljer på olika riskkapitalister och menar att de kan bidra med sådant 
olika mycket. ”...de här ägarna är ju kan man säga kapitalister, och det är inte 
industrialister. Ägs du av en industrialist kan de ju ha kanaler att  föra ut produkten, 
men det har vi inte.” Riskkapitalisterna inger en trygghet i form av att de kan gå in med 
mer kapital om det skulle komma en sämre period. Person 3EKO pekar även på att de 
kan bidra med trovärdighet och ett bra rykte i ett tidigt skede, vilket är viktigt i 
diskussioner med potentiella kunder.  
 
”I alla fall i början, det tycker jag. Om man säger så här, när du startar ett bolag och 
det inte är lönsamt. Ett sånt här bolag är ju otroligt baktungt. Vi ska ju först forska och 
sen ska vi ta fram produkterna, och när vi tagit fram produkterna så skall vi börja sälja 
det hela. Och sen när vi säljer kommer intäkterna. Och det är klart då när du går till 
kunder och inte har trippel A, du har C minus. Då är det bra att kunna peka på att man 
har trovärdighet ägare bakom bolaget ” 
 
Relationen 
 
Själva samarbetet mellan riskkapitalisten och företaget hade respondenten svårt för att 
säga om det var bra eller dåligt, han hade inte någon speciell åsikt om det. Det var 
främst genom styrelsemötena som de interagerar med varandra. Han ser dock att det har 
funnits olika mål med företaget. Under uppbyggnaden av företaget delades målen, det 
vill säga att få företaget att växa och bli större. Men det slutgiltiga målet skiljer sig 
mellan parterna, beskriver han.  
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”Om jag säger att mitt mål är att bygga upp ett företag. Och deras mål är ju att det här 
ska ju säljas. Personligen tycker jag att man inte kan bygga upp ett företag för att det 
ska säljas. Jag måste ju bygga upp ett företag för att det ska bli så stort som möjligt. Så 
där kommer det ju att gå isär tillslut” 
 
Person 3EKO menar att man inte kan bygga ett bolag för att kunna göra en exit till slut, 
utan ett bolag måste byggas för att det ska bli något bra. Han beskriver att 
riskkapitalisterna har ett kortsiktigt tänk men att han som företagare måste se 
långsiktigt. Det är den konflikt han ser kan komma att uppstå. ”...det är ju det att då ska 
ju dom sälja, då ska de ha sina pengar tillbaka med ränta och då kanske det här blir 
något annat.” Utöver denna framtida konflikt så berättar han att de inte haft några andra 
problem, så länge du kan leverera de krav som ställs. ”De är inte operativa utan 
kravställare. Och så länge du levererar vad du har lovat så får du köra. Men det är 
klart om du inte levererar så går de in i det operativa, så är det.” Han berättar vidare 
att de inte har några speciella krav på sig när det gäller miljöinriktningen i företaget. Så 
länge det finns affärsmöjligheter i det hela så är det inget riskkapitalisterna ifrågasätter. 
Han understryker även att de absolut inte skulle tvinga dem att dra ner på eller gå ifrån 
miljöinriktningen på något sätt. 
 
Respondenten avslutar med att tillägga hur han anser att riskkapitalister fungerar, vilket 
är att de vill tjäna pengar i slutändan. ”Riskkapitalister de ska tjäna pengar, det är rent 
krasst. Och kan man tjäna pengar på miljön, då kommer man göra det.” Respondenten 
tror även att företaget, efter riskkapitalisternas exit, kommer att vända sig mer mot 
industrialister, för att dessa ska kunna hjälpa till att få ut produkterna via deras 
säljkanaler. 
 
5.4 Fallföretag 4EKO 
 
Företag 4EKO startades år 2000 då grundaren såg behovet av förnyelsebar energi då 
olja, kol och andra icke-förnyelsebara resurser kommer att ta slut i framtiden. 
Grundaren av företaget åkte runt till olika universitet för att se hur denna fråga 
prioriterades runt om på universiteten. Under detta år var intresset väldigt svagt från alla 
utom ett universitet vilket gjorde att företaget grundades vid detta universitet.  
 
Företaget har inriktat sig på att generera förnyelsebar energi via vågkraft. Företaget är 
unikt gentemot sina konkurrenter genom att de lyckats lösa två av de huvudproblem 
som finns idag med vågkraft. Detta gör att när företagets lösning är färdigutvecklat 
kommer detta att vara ekonomiskt hållbart utan subventioner från statliga håll, vilket 
många andra lösningar inte kan vara. Vågkraft ses av företaget som framtiden inom 
världens elproduktion då det, förutom användningen av förnybar energi, har högt 
energiinnehåll, låga kostnader samt låg inverkan på miljön (Företagets hemsida, 2013). 
Företaget har över 15 anställda och omsätter runt 10 miljoner. De har idag cirka 300 
olika ägare som består av riskkapitalbolag men också enskilda privatpersoner som har 
investerat i verksamheten. De har enligt företagets hemsida som policy att inte förstöra 
eller förändra omgivningen i någon större utsträckning där de väljer att ha sin 
utrustning. Snarare ser de detta som något positivt i längden då det kan medföra ökad 
växtlighet och locka dit nya arter av både djur och växter. Då hela företagets idé bygger 
på en miljövänlig teknik med förnybar energi så är de tydliga att de gör så mycket som 
möjligt för att bidra till en bättre miljö och en hållbar utveckling. (Företagets hemsida, 
2013) 
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Person 4EKO är inte en av grundarna men har en lång erfarenhet inom energiområdet 
bland annat genom att han drivit ett eget företag inom området. Han har också haft olika 
chefsposter inom olika multinationella företag. Han klargjorde tidigt att vågkraft inte 
var något som han trodde på vilket gjorde att han ställde sig kritisk när han fick frågan 
om att sitta i styrelsen i det nystartade bolaget. De presenterade lösningen för honom 
och han blev då övertygad om att de löst de grundläggande problemen. Han tog över 
som VD för företaget 2005.  
 
Motiv 
 
Person 4EKO har länge jobbat inom energibranschen och insåg tidigt att problemen 
med icke-förnyelsebara resurser var tvungna att lösas. Han tittade i ett tidigt skede på 
alternativa lösningar men insåg då att vågkraft inte var ett alternativ. När hans före detta 
kollega ringde upp och visade sig ha en lösning över hur det skulle kunna vara möjligt 
att kommersialisera vågkraften utan subventioner så blev person 4EKO övertygad. Att 
lösningen på de två huvudproblem som fanns med vågkraft hade lösts gjorde att person 
4EKO började i företaget.  
 
Riskkapital 
 
Person 4EKO kom in tidigt i företaget och har varit med och tagit in kapital till 
verksamheten. De anskaffade kapital via kontakter, det vill säga att företaget ringde upp 
de riskkapitalister som kunde vara intresserade av att investera i verksamheten och som 
kunde tillföra något till företaget. De har inte riktat sitt erbjudande till den breda 
marknaden utan har varit väldigt kräsna när de valt ut företag som fått investera i 
verksamheten. Detta gjorde att de avvisade många traditionella riskkapitalister som har 
ett mer kortsiktigt tänkande i sina investeringar.  
 
De har hela tiden varit transparenta i den information de presenterat och varit tydliga 
med att de som investerar i företaget måste ha långsiktiga planer och inte syssla med 
kvartalsekonomi. När de presenterat sin idé har de också varit tydliga med att det finns 
cirka 100 andra vågkraftslösningar på marknaden. De har också varit tydliga med 
skillnaderna mellan dessa lösningar och sin egna. Av de 100 lösningarna har de varit 
tydliga med att de tror att det finns 2-3 andra lösningar som det kan finnas en marknad 
för och som kan ses som deras konkurrenter i framtiden. Respondenten upplever dock 
ett problem med att attrahera kapital här i Sverige, det är främst att det finns bristande 
kunskap angående detta område. Respondenten påstår att bara genom att åka till Norge 
så ökar kunskapen angående energi och de enorma beloppen som återfinns i 
energibranschen. 
 
Relationen 
 
Person 4EKO beskriver att relationen mellan företaget och riskkapitalisterna skiljer sig 
lite åt. De har några som endast är finansiella riskkapitalister som är ”intresserade 
åskådare” samtidigt som de finns andra riskkapitalister som är mer aktiva. En av 
investerarna är en multinationell koncern som företaget har kvartalsmässiga 
strategiöverläggningar med. Den riskkapitalisten kommer sedan när den första 
demonstrationsanläggningen är klar hjälpa företaget att nå den internationella 
marknaden. I den relationen har parterna en tydlig och bra uppdelning över vem som 
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gör vad i samarbetet. Ingen av riskkapitalisterna finns representerade i företagets 
styrelse men som nämnts har företaget kvartalsvis avstämningar med de som är aktiva 
och bidrar till företaget. 
 
Person 4EKO har inte upplevt några konflikter angående hur företaget ska drivas eller 
hur det ska styras. Eftersom de har varit väldigt kräsna över vilka företag som fått 
investerat i företaget gör detta att endast de långsiktiga investerarna fått investera i 
bolaget. Detta gör att ingen konflikt mellan kortsiktighet och långsiktighet har 
uppkommit. Riskkapitalisterna har heller inte ifrågasatt eller haft några invändningar på 
hur miljöinriktningen ska se ut. Denna inriktning är inget som har kommit på tal, varken 
vid investeringstillfället eller senare efter investeringen, vilket gör att företaget har 
samma inriktning och värderingar nu som innan riskkapitalisterna kom in i bilden. Då 
en av riskkapitalisterna som investerat i bolaget är del av en stor internationell koncern 
som har förståelse för den tid det tar att bygga upp en industri så har de haft en bra 
dialog om hur företaget ska byggas upp och i vilka steg som allt ska göras. Det går inte 
att bygga upp företaget på så många andra sätt än vad de gör just nu. 
 
5.5 Fallföretag 5 
 
Företag 5G är ett företag inom IT-branschen som är stationerat i en mindre stad i norra 
Sverige, där de fokuserar på produkter och tjänster i form av programvara inom 
telekomindustrin. De har 20 anställda och en omsättning på cirka 16 miljoner.  
Företaget har kunder i framförallt Sverige och Norge (Företagets hemsida, 2013). 
Eftersom de är ett IT-företag så har de inte så stor miljöpåverkan i form av exempelvis 
kemikalier eller utsläpp, förutom datorer och förbrukning av datorer. De har en 
miljöpolicy i företaget, men denna är därmed fokuserad på transporter och sådana 
forum. Så deras miljöpåverkan kan anses vara liten. Respondenten menar dock på att de 
försöker hålla nere miljöpåverkan i så stor utsträckning som möjligt. På företagets 
hemsida går även att läsa att de uppmanar parters och leverantörer att applicera ett 
miljötänk i deras samarbete, där de främst syftar till transport (Företagets hemsida, 
2013). Person 5G ser inga direkta för- eller nackdelar med att ha en miljöinriktning, 
utan påpekar att det är kunderna som styr. Är detta något som efterfrågas så skulle det få 
en större betydelse, men han understryker att det inte finns någon uppenbar 
miljöpåverkan i och med den bransch de konkurrerar inom. Det handlar mer om egna 
värderingar, där de styr vad de köper för utrustning och hur denna transporteras. 
 
Person 5G har en ingenjörsutbildning i datakunskap på universitetsnivå. Han har inga 
tidigare erfarenheter inom eget företagande och har heller ingen familjemedlem eller 
släkting som kan ha påverkat honom då ingen av dessa startat eget. Innan han startade 
det nuvarande företaget har han endast ett par års anställning i ryggen. 
 
Motiv 
 
Person 5G beskriver sina motiv till att han startade företaget som entreprenöriella och 
kunna styra sin egen framtid. Han har alltid velat starta eget sedan har var lite och kunna 
se sin affärsidé utvecklas och drivas framåt. Han beskriver att hans motiv inte ändrats 
något sen han startade företaget.  
 
Riskkapital 
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Person 5G beskriver att han byggt upp ett kontaktnät under en längre tid. Det var genom 
detta kontaktnät som han hittade ett antal personer som han började föra en dialog med. 
Han beskriver att företaget var i en sådan situation där det krävdes mer kapital för att 
företaget skulle överleva. Processen beskrivs som mindre dramatisk, att det hela mer 
eller mindre föll på plats. Han presenterade sin affärsidé och hur han skulle utveckla 
bolaget för ett antal riskkapitalister, där vissa tackade ja och vissa tackade nej. Han 
beskriver att de som tackade nej gjorde det av mer formella skäl än av praktiska skäl. 
De formella skälen bestod av att vissa riskkapitalister inte kunde investera i små 
onoterade bolag som detta företag var. Han säger att det inte fanns några svårigheter 
med att finna extern kapital. ”Det är ju det som är grunden till det hela, och har man en 
idé och tror på den själv och kan måla upp en bild över vart man vill komma så är det 
ju lätt att skapa ett kapital runt det, det är det.” Respondenten beskriver att det inte fans 
något han medvetet försökte dölja, utan försökte vara så transparant som möjligt och 
föra en öppen dialog med riskkapitalisterna.  
 
Respondenten beskriver att han är väldigt besviken på hur riskkapitalisterna agerade 
efter själva investeringen. Han hade förhoppningar på att de skulle vara mer involverade 
i verksamheten och hjälpa företaget att drivas framåt. Han beskriver att det finns en 
person som representerar två av riskkapitalisterna, som är väldigt engagerad i 
verksamheten och är delaktig i strategiska beslut och den dagliga driften, vilket han ser 
som mycket positivt. Men denna person har knappt någon kontakt med 
riskkapitalisterna heller, utan han gör det på eget bevåg. Det är mest formellt på papper 
att han representerar dem, men inte så mycket mer än så. Så intresset från 
riskkapitalisterna beskriver respondenten som väldigt svagt, vilket är något han ser som 
negativt.  
 
”...när man tar in ägare så hoppas man att det ska finnas en diskussion med dem, en 
dialog för att driva bolaget vidare. Det är ju lite olika målsättningar visserligen, men 
ändå. Och där har vi ju inte alls lyckats egentligen. Det finns några ägare som inte är 
intresserade av att se en årsredovisning knappt, och det tycker jag är väldigt trist. Så 
det är ett ganska stort dilemma för oss idag så här tre fyra år efteråt. Vi vet knappt 
vilka vi ska kalla till bolagsstämman längre. 
 
Relationen 
 
Respondenten beskriver att hans mål med verksamheten skiljer sig mot 
riskkapitalistens. Han beskriver att riskkapitalistens mål med företaget är att göra en exit 
efter fem till sju år och då tjäna pengar på bolaget. Respondenten har ingen ambition att 
göra en exit inom närmaste tiden. Hans mål består av att äga och driva företaget. Hans 
dröm är att fortsätta driva företaget och att utveckla produkter.  Han upplever att 
samarbetet med riskkapitalisten fungerar väldigt dåligt idag då de knappt har någon 
kontakt. Han hade önskat att de varit med delaktiga i processerna och kan vara med att 
lösa situationer som kan uppstå i verksamheten. Han förklarar att om företaget kommer 
till ett läge där det blir aktuellt att tillföra kapital till bolaget, då måste alla ägare vara 
med och fatta det beslutet eftersom deras andelar kommer att påverkas i form av 
utspädningar. Detta är något som blir lite problematiskt då respondenten säger att han 
inte har någon kontakt med ägarna. Han menar att dessa problem med riskkapitalbolaget 
har uppstått då den som gjorde den egentliga finansieringen har försvunnit från 
riskkapitalbolaget och nu vill ingen ta tag i kontakten längre, vilket problematiserar hela 
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processen. De har inte haft några åsikter om hur bolaget skall drivas eller hur deras 
miljöinriktning ser ut. Det har inte uppstått några konflikter eller motsättningar, allt 
detta på grund av deras inaktivitet i bolaget. Det som respondenten vill ändra efter att 
riskkapitalisten har gjort sin exit i bolaget är att sätta upp en tydligare grund för hur 
samarbetet med eventuellt nya riskkapitalister ska fungera för en bättre relation med 
dessa.  
 
5.6 Fallföretag 6 
 
Företag 6 tillverkar och säljer utrustning till de stora systemhusen. I början av företagets 
historia så hade man tre huvudsakliga verksamhetsområden, något som sedan blev mer 
fokuserat på ett specifikt område vilket var telekom. Företaget återfinns inom 
Stockholmsområdet men verkar förutom på den svenska marknaden även 
internationellt. Företagets miljöarbete består idag av dels transport av anställda till och 
från arbetet men också hur företaget skall ta tillvara på de kemikalier som används vid 
produktionsprocessen. I företagets miljöpolicy går det att läsa att de alltid strävar efter 
at ligga i framkant gällande hanteringen av de kemikalier som används, men även att de 
väljer leverantörer som har ett uttalat miljökoncept i samband med leveranser 
(Företagets hemsida, 2013). Denna miljöinriktning är något som vuxit fram under tiden, 
då person 6 förklarar att ingen vill vara en miljöfiende och allt eftersom har 
produktionsprocessen förfinas och anpassats mer mot miljön. Denna miljöanpassning 
har motiverats av ekonomiska faktorer men också av personalhanteringsfrågor. Som han 
ser det finns det endast fördelar med att ha en miljöinriktning i verksamheten, detta 
förklaras genom att personalen vill ha en arbetsplats de kan vara stolta över, efter att 
uppfyllt de grundläggande behoven i Maslows behovstrappa så som lön och 
anställningstrygghet. Denna värdegrund är något som genomsyrar hela företaget och är 
något respondenten tror påverkar personalen då de vill vara delaktig i en organisation 
som tänker rätt och agerar rätt. 
 
Person 6 har en bakgrund inom det militära och har studerat vid högskola. Han sökte sig 
sedan vidare och påbörjade en anställning hos ett företag inom försvarsindustrin, där 
han genomgick ett program som innebar att han fick prova på många olika befattningar 
inom företaget. Han förklarar själv att det var en bra VD-skola och företagandeskola. 
Han har mångårig erfarenhet från företagande internationellt och hade under några år 
runt 200 resdagar internationellt. Han valde att gå vidare i sin karriär och bytte 
arbetsgivare där han sedan fick ansvar för ett eget affärsområde som han drev med stor 
framgång. I början av yrkeskarriären var målet inte att bli företagare utan den var under 
denna tid det entreprenöriella drivet blommades fram som han tror alltid funnits där. 
Efter detta grundade han företaget med en vän. 
 
Motiv 
 
De motiv som drev person 6 att starta företaget var tudelade, men genom att drivit upp 
affärsområdet hos sin tidigare arbetsgivare till framgång så kände han att ”då håller jag 
på här och bygger upp förmögenheter åt andra människor. ”Jag ska fan försöka att bli 
rik själv och då hamnade de här möjligheterna att företaget kunde grundas och 
startas.” Så de drivkrafter som motiverade honom var främst monetära, men detta var 
dock något som förändrades under tiden som bolaget drevs och utvecklades. När 
företaget väl kommit igång så tyckte han att det var kul att göra en samhällsnytta, 
genom att exempelvis skapa arbetsmöjligheter för andra och anställa människor. Det 
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som även drev person 6 i början var att det fanns en affärsmöjlighet till att grunda 
företaget, det fanns ett behov på marknaden av dessa produkter. 
 
Hans motiv har förändrats under resans gång och nu är det inte de monetära 
belöningarna som motiverar honom utan det är mer den ovan nämnda samhällsnyttan, 
men också att utmanas intellektuellt. Han har svårt att se sig själv som anställd i ett 
bolag, men inte på grund av att han inte kan ta order eller samarbeta utan mer för att han 
inte skulle få ansvaret att kunna lösa kriser och ta hand om möjligheter på samma sätt. 
Detta kopplar han till de första stegen på Maslows behovstrappa, det vill säga att han 
har en bra ekonomi, kan bo som man vill och att barnen har det bra, då blir nästa steg på 
trappan den intellektuella stimulansen. 
 
Riskkapital 
 
När företaget började söka efter riskkapitalet så gjordes detta genom att respondenten 
kom över en medlemsförteckning över svenska riskkapitalbolag. Denna förteckning var 
rankad i storlek och pengar, vilket han använde för att sedan började ringa uppifrån och 
ner. Till slut hade något av riskkapitalbolagen de varit i kontakt med tipsat ett utländskt 
bolag om deras verksamhet så de blev kontaktade. Under denna tid var det inte svårt att 
hitta riskkapital eftersom andra företag inom samma bransch hade gått väldigt bra och 
genomfört en bra exit. Detta gjorde branschen intressant för riskkapitalisterna. Under 
processen när företaget försökte hitta kapital hade de möten med riskkapitalisterna, men 
de hade ingen vettig affärsidé och presentationen kunde förbättras avsevärt.  
 
”Vi utelämnade massor, första gången skulle vi inte ens fått pengar om jag får vara 
sådan i det här, utan vi beskrev egentligen en teknik och sedan beskrev vi vad vi trodde 
man kunde göra med den här tekniken i framtiden och varför det skulle bli viktigt och 
alltihopa det här, och de köpte dem. Vi var tillräckligt karismatiska teknikvisionärer. Vi 
visade ingen affärsplan, vi visade ingen inkomstanalys, vi hade inget vad skiten skulle 
kosta och någonting, vi visade ingen kostnadsberäkning.”  
 
Trots detta utelämnade av information och brist på en färdig affärsidé så var detta en tid 
då det var enkelt att attrahera kapital till deras idé. Detta var strax innan IT-bubblan 
vilket var en tid då det var enkelt för företag inom IT och telekom att attrahera kapital 
till sina verksamheter och i kombination med ovan nämnda exempel med lyckade exit 
inom samma bransch blev det möjligt att få finansiering. 
 
Person 6 beskriver vilket icke-finansiellt värde som riskkapitalisten har bidragit med i 
företaget, han menar att de inte bidragit med mycket. Han väljer att jämföra de olika 
typerna av externt kapital som de tagit in och då har riskkapitalisterna snarare bidragit 
negativt i bolaget i form av att de tar energi från det dagliga arbetet. 
 
”Riskkapitalet, de har inte bidragit med mycket... det är till och med negativt. Förutom 
kapitalet, så är det energimässigt, så är det ett negativt bidrag. Möjligtvis att du får 
hjälp att styra upp din ekonomiska redovisning och hur du följer upp det. Men då och 
då råkar du ut för att de försöker kuppa och ta över bolaget och en massa sådan skit så 
du får liksom en frisvävande falcon crest skådis som liksom har tourettes syndrom och 
säger fel saker som du får ta hand om.” 
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Detta visar på problematiken som person 6 upplever med riskkapitalisterna och att de 
inte bidrar med något icke-finansiellt värde förutom strukturen på den ekonomiska 
sidan. Idag har riskkapitalisterna ingen roll i företaget och han upplever att problemet 
med det tidiga riskkapitalet är att grundaren och riskkapitalisten nästan aldrig pratar 
samma språk. Detta är dock något han tycker håller på och förbättras och att 
riskkapitalisterna förstår att det inte går att jobba på det sättet, utan parterna måste vara 
på samma nivå. Många av den gamla skolan jobbar efter som det stod i nästan alla 
riskkapitalistböcker under början av 2000-talet ”the first thing you do when you made 
an investment is shoot the founder”. Respondenten syftar till att många av den äldre 
generationen riskkapitalister ofta investerar i företag, för att sedan försöka styra och 
ändra om den ursprungliga verksamheten som grundaren byggt upp. Han menar vidare 
att de här eldsjälarna som finns i företag, i form av grundarna måste få driva företaget 
vidare. ”… och bara för att jag kommer med kapital och en ekonomexamen och en 
massa McKinsey-konsulter så betyder inte det att jag kommer att lyfta företaget, utan 
eldsjälarna måste finnas kvar.”  
 
Relationen 
 
Person 6 menar att det finns en naturlig underliggande konflikt mellan entreprenören 
och riskkapitalisten som visar sig genom att grundare har 100 % av bolaget, men när de 
tar in riskkapital i företaget så måste de ge upp andelar i företaget i utbyte mot kapital. 
Riskkapitalisten vill spä ut entreprenörens ägarandel samtidigt som entreprenören inte 
vill bli utspädd. Respondenten menar att här finns en kärnkonflikt. Detta genom att 
tjänstemännen som jobbar på ett riskkapitalbolag tänker mer hur de ska främja sin 
karriär. Han tror att det finns en skillnad här mellan riskkapital och affärsänglar då han 
tror att affärsänglar i mångt och mycket jobbar mer för en ekonomisk vinning för båda 
parter. 
 
Respondenten tycker att samarbetet med riskkapitalisten har fungerat bra i perioder och 
dåligt i perioder. Respondenten menar att när allting går perfekt och planenligt, då är 
inte riskkapitalisten ett problem, men så fort någonting förändras eller avviker från 
planen så blir riskkapitalisten orolig och vill ha en massa uppföljningar vilket enligt 
honom tar väldigt mycket tid och energi.  
 
”En dum liknelse, men man står där och det brinner och istället för att man får ägna sig 
åt att hämta vatten och släcka ska man istället förklara för dem varför det inte fanns en 
vattenpost tillräckligt nära. Hur det kunde kommit sig att det tog sig, visste du inte att 
det var brandfarligt och en massa annan skit.” 
 
Person 6 lyfter fram att uppfattningarna kan vara skilda, men påpekar att de ändå kan ha 
samma underliggande mål men att vägen dit kan se annorlunda ut och diskuterar att 
riskkapitalisterna vill sälja av med maximal vinst vid rätt tillfälle. Samtidigt som 
respondentens mål är mer att se till att anställda, kunder och leverantörer inte blir blåsta 
i slutändan. Han menar att när kapitalismen blir hjärtlös så uppfattar folk detta och detta 
kommer göra att de inte vill vara kvar i omgivningen. Dessa skilda uppfattningar om 
hur företaget ska drivas uppstod när riskkapitalet togs in, då hade företaget tre 
verksamhetsområden men blev tvungna att fokusera på endast ett av dessa, vilket är 
något som grundaren är tveksam till såhär i efter hand. Respondenten tror på en cyklisk 
ekonomi och ville sprida riskerna genom att ha olika verksamhetsområden och dessa 
områden skulle då kunna vara i olika cykler vilket skulle jämna ut företagets toppar och 
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dalar. Denna jämnare verksamhet skulle kunna leda till att företaget inte skulle behöva 
fokusera på att nedmontera eller uppmontera verksamheten på samma sätt vilket skulle 
leda till ett stabilare bolag. Detta går emot riskkapitalisternas investeringsfilosofi då de 
vill investera i olika företag inom olika branscher och på detta sätt sprida sin risk. 
Respondenten lyfter fram att om man ska nischa sig ska man ge sig in i en sådan 
marknad som till exempel Spotify, eftersom alla kommer att fortsätta att lyssna på 
musik oavsett konjunktur. Då kan även lågkonjunktur vara en konkurrensfördel då det 
kan rankas som ett krisalternativ med sina endast 99 kr i månaden för att lyssna på all 
musik.  
 
Person 6 upplever att riskkapitalisten inte bryr sig om företagets miljöinriktning, 
respondenten har fått göra precis hur han vill bara han har ökat företaget omsättning och 
att de tjänar pengar. De konflikter och motsättningar som har uppkommit i företaget har 
de löst genom att skapa en förståelse och acceptans för företagets affärsplaner och 
strategier. Där är det viktigt att de har skapat en förståelse för hur bland annat deras 
säljcykel ser ut då de ofta sträcker sig från 18 månader ända upp till 36 månader. Det är 
dock något respondenten ser att riskkapitalisten inte har det tålamodet som krävs för en 
sådan säljcykel, de vill helst att affären skulle vart klar igår. 
 
 
5.7 Fallföretag 7 
 
Företag 7 är ett tjänsteföretag som erbjuder stöd för livsstilsförändringar till större och 
mindre organisationer. Deras idé går ut på att förändra/utveckla livsstilen hos de 
anställda för ett mer långsiktigt, sunt liv, både fysiskt och mentalt. De erbjuder 
föreläsningar och coachning som ska få människor att ta tag i sin inre vilja för att må 
bra varaktigt, både på arbetsplatsen men också som individ i samhället. Företagets fokus 
är på att förbättra hälsan hos individer och företag (Företagets hemsida, 2013). 
Företaget har funnits i 20 år och har idag fyra anställda med en omsättning på 5 
miljoner kr. Utöver de fyra anställda har företaget 25 coacher och tre föreläsare som 
jobbar med organisationen via licens. Person 7 beskriver företagets miljöinriktning ur 
två olika perspektiv, den mentala och den fysiska, och poängterar att det är något de 
tänker på i alla delar av verksamheten. Företagets affärsidé riktar sig främst mot den 
mentala miljön, att människor ska ta i sin livsstil och därmed må bra och leva sunt. När 
det kommer till den fysiska miljön så försöker de åka tunnelbana och jobbar med 
återvinning. Han påpekar även att kosten kan ha inverkan på miljön: ”köper man 
kycklingar som är frigående, eller sådana som blivit sprutade med antibiotika?”. 
Miljöfrågor har alltid funnits med i verksamheten, men det är sedan person 7 kom in 
som VD som detta har fått ett större fokus: ”... och sedan jag blev VD sen två år tillbaka 
är det en fokusfråga, att vi tänker på det hela tiden. Alltså det är en del av kulturen.”. 
Då företaget är ett tjänsteföretag så har de inte någon större inverkan på miljön, men på 
företagets hemsida menar de att kosten är något de ser noga på och rekommenderar 
ekologiska produkter till kunderna (Företagets hemsida, 2013). Respondenten ser bara 
fördelar med att ha en miljöinriktning i verksamheten och menar att deras verksamhet 
sticker ut gentemot konkurrenterna i form av att de kan hantera större krav gällande 
miljön.  
 
Person 7 är sedan två år tillbaka VD på företaget. Han har varit entreprenör i 15 år och 
har varit med och startat bolag förr, där han varit delaktig i väldigt många faser, allt från 
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ax till limpa. Innan dess har han haft ett antal chefsfattningar och jobbat på större bolag. 
I grunden är han officer inom försvarsmakten. Han har utbildat sig på handelshögskolan 
i Stockholm, samt även gått ett antal olika ledarskapsutbildningar. Han understryker 
även det han klassar som den bästa ledarskapsutbildningen av alla, nämligen 
föräldraledighet i två år: ”450 soldater i all ära, men fem söner, det var faktiskt väldigt 
bra”.  
 
Motiv 
 
Person 7 var alltså inte grundaren till företaget, utan han blev headhuntad. Företaget 
hade under ett par år tjatat på honom att kliva in i företaget och hjälpa dem. När han 
sedan avslutade några av hans dåvarande projekt så kände han att han hade tid för ett 
nytt. Det var framför allt den sunda affärsidén som lockade respondenten till att börja i 
företaget. Han påstår att miljöinriktningen inte hade någon direkt påverkan på varför 
han valde att gå in i företaget, men förklarar att det hade en indirekt påverkan på valet: 
”... men indirekt så var det viktigt för mig, det vill säga livsstilsfrågor hanterar ju 
indirekt miljön, detta med hållbarhet. Så det var viktigt för mig, det var ett jobb jag 
känner är givande.”.  
 
Riskkapital 
 
Person 7 beskriver två olika metoder att ta in riskkapital. Den första metoden är 
kontakter. Det är antingen kontakter som han haft länge, eller sådan han av en slump 
bara stött på och då känt att den riskkapitalisten skulle passa bra in i deras verksamhet. 
Den andra metoden är den traditionella vägen, att gå till bolag som sysslar med 
riskkapitalanskaffning. Respondenten understryker att han tycker den senare metoden är 
rätt så dålig. ”Alltså de här formella, metod två som är mer formell. De är så 
byråkratiska, stelbenta, förstår inte, tar lång tid.” I företag 7 så har 98 procent av 
riskkapitalisterna funnits via kontaktnät. Han poängterar även att det alltid är svårt att 
hitta investerare, även om det sker via kontaktnät, där svårigheten ligger i att få till 
möten med riskkapitalisterna.  
 
Vid dessa möten så ligger fokus på att beskriva verksamheten, hur det ser ut på 
marknaden och den bakomliggande idén. Han betonar även vikten av att vara trovärdig, 
att på ett trovärdigt sätt visa på sin förmåga att leda. Respondenten menar att 
trovärdighet får folk att vilja vara med. Han anser inte att det finns någon anledning att 
dölja något, att hålla inne på någon information för riskkapitalisten. Det kan skada 
trovärdigheten. ” Så att nej, jag har inte pekat på, eller undanhållit någon information 
som strategiskt eller osmart skulle vara att föra fram. Det är inte bra, det ska upp på 
bordet allt. Det ökar faktiskt trovärdigheten också. De som ska hålla på och himla, de 
ska man inte jobba med.” Han påpekar även att man måste vara tydlig med att det kan 
finnas risker med investeringen, att det kan gå dåligt, även om de är små. ”Nu är jag 
övertygad om att det inte kommer göra det. Men skulle det vara så, jag vill ju inte lura 
någon.” Av dessa riskkapitalister som investerat i företaget så har några utöver den 
finansiella investeringen även bidragit med kontakter och kunskap till företaget. Även 
på en strategisk nivå säger respondenten att ett fåtal varit delaktiga i beslutstagande 
gällande den strategiska riktningen för verksamheten.  
 
Rollen som riskkapitalisterna har i företaget skiljer sig en del åt mellan 
riskkapitalisterna, enligt person 7. Någon sitter med i styrelsen och deltar aktivt i beslut 
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om verksamheten, är väldigt driven och ger energi. Men respondenten påpekar även att 
sådana personer även kräver energi. Sedan finns det de som inte har någon roll alls i 
företaget utöver den finansiella investeringen. ”... medan många har gått in och säger 
bara, de här pengarna har jag satt, förvalta det. Gör det bästa du kan. De pengarna är 
borta, blir det någonting så blir de bara glada. De har trott på affärsidén och på mig.” 
Dessa investerare förväntar sig enbart rapporter och uppdateringar någon gång ibland 
för att se hur det går för företaget. Så de fördelar respondenten ser med 
riskkapitalbolaget är i första hand kapitalet, vissa bidrar med kontakter, i tuffare frågor 
kan de agera bollplank samt att de kan fungera som marknadsföring.  
 
”Ja, men varje människa känner rätt många människor. Så får man in rätt personer 
som äger, så får man kontakt med väldigt många människor. Det är faktiskt rätt smart. 
Det innebär att man kontaktar några, och så får man höra,  de har jag hört talas om.” 
 
Relationen 
 
Relationen mellan företag 7 och riskkapitalisterna har fungerat bra, förutom med en. 
Denna gick in med en stor investering och ville därefter att företaget skulle styras på ett 
speciellt sätt. Detta sätt att styra verksamheten visade sig inte fungera speciellt bra, 
vilket var en stor anledning till varför företaget aldrig lyfte. Respondenten förklarar att 
företaget nu arbetar på ett annat sätt och att det går att se en vändning när nu företaget 
börjar gå bra. När företaget började gå bra så blev det en viss avundsjuka hos denna 
riskkapitalist eftersom de aldrig lyckades. ”Men han är ju missnöjd med sig själv. Och 
då måste man ju se igenom det där. Han är ju inte arg på mig egentligen, bara sig själv. 
Men det underlättar inte relationen.” Han påpekar att man måste försöka bortse från 
sådana händelser och fokusera på det som är bra istället, men att det kan vara lätt att 
fastna i det negativa. Samarbetet fungerar bra eftersom riskkapitalisterna har delat 
målen med verksamheten, förutom den ovan nämnda, som hade annan syn på hur 
verksamheten skulle bedrivas då. Detta löstes genom att personen i fråga till slut insåg 
vad som vad bäst för verksamheten och anslöt sig till slut till den nya strategin.  
 
Den miljömässiga inriktningen är något som person 7 påstår delas av alla, även om 
diskussionen inte har förts direkt med alla riskkapitalister. Han menar att 
riskkapitalisterna i vissa fall kan ha haft en positiv inverkan på miljöinriktningen genom 
tidigare erfarenheter inom den industriella världen, där de sett hur miljön kan ha 
påverkats negativt, både den yttre och – inte minst – den inre miljön, främst personal. 
Dessa har därmed fått honom att tänka, även om han redan är inne i detta ”tänk”. Han 
påpekar dock att det kan finnas de som inte riktigt förstår vad det innebär, men att de 
inte har några problem med hur den (miljöinriktningen?) ser ut idag.  
 
”Eller samma, vi har inte diskuterat miljö med alla investerare, men implicit så blir det 
en diskussion med alla eftersom det ligger i linje med vår strategi. Det här 
hållbarhetsbegreppet som jag pratade mycket om, i den meningen så är alla med på 
banan. Sen om alla förstår vad det innebär i realiteten, det vet jag inte riktigt. En del 
gör det, andra inte.” 
 
Person 7 ser inte att det finns något som riskkapitalisterna skulle förhindra honom från 
att göra idag om han skulle vilja. Han känner sig fri att styra verksamheten på sitt sätt. 
Det enda hindret är bristen på kapital. ”Kapital är en bristvara. Det är alltid så att när 
det börjar gå bra, då kommer dem. Och vi är på väg att börja gå bra nu, så om ett år 
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kommer det komma jättemånga som vill investera, men då behövs de inte.” Person 7 
understryker även att de riskkapitalister han varit i kontakt med är privatpersoner och de 
anser han är lättare att jobba med. De etablerade riskkapitalisterna anser han är 
trögjobbande byråkrater och undviker helst samarbete med dessa. De etablerade har en 
annan tidshorisont och fokuserar väldigt mycket på hur och när en exit ska genomföras. 
Han vill inte spendera en massa tid på att ta fram en massa dokument, han vill ha möten 
och beslut. Man måste tro på idén och inse vad det handlar om. Detta är något som 
person 7 anser att privata riskkapitalister gör bättre än de etablerade. ”Det är klart man 
ska ta med sig information, men det var döföttt. Byråkrater. Etablerade riskkapitalister 
förstår inte.” 
 
5.8 Fallföretag 8 
 
Företag 8 är en boende- och konferensanläggning i norra Sverige. De erbjuder ett unikt 
koncept och deras huvudsakliga marknad är Sverige men det kan även hända att det 
kommer utländska gäster. Anläggningen erbjuder ett naturnära boende med ett stort 
utbud av olika aktiviteter (Företagets hemsida, 2013). Företaget i sig har ingen 
nedskriven miljöpolicy men en av deras viktigaste tillgångar är naturen vilket gör att de 
aktivt arbetar för att minska sin miljöpåverkan så mycket de kan. Detta sker exempelvis 
genom att maten produceras av lokala råvaror i ett kök på anläggningen. Denna 
miljöinriktning har inte alltid funnits där utan har vuxit fram under tiden. Detta förklarar 
respondenten genom att berättar att förut fraktades maten till anläggningen från en 
extern part som återfanns flera mil från anläggningen. Detta är något som har förändrats 
och idag tillagas av lokala råvaror i anläggningens egna kök vilket är krav som ställts på 
arrendatorn av restaurangen. Detta synsätt med att ta tillvara på det som finns i 
anläggningens absoluta närhet är något som genomsyras i hela verksamheten.  
 
Person 8 har en bakgrund inom chefspositioner, bland annat som ekonomichef, 
personalchef och marknadschef inom olika företag. Före det utbildade han sig till och 
tog ut en civilekonomexamen. Han har även varit med och startat upp och var VD i ett 
bolag som senare såldes iväg till en aktör i samma bransch.  
  
Motiv 
 
Grundarna till företaget såg att det fanns ett behov på marknaden efter en boende och 
konferensanläggning. De såg behovet att det fanns en sådan anläggning i just den miljön 
de befinner sig idag. Detta var något som den lokala marknaden saknade. Han upplever 
att kundgruppen för företaget har förändrats till att rikta sig mot fler kunder än de gjorde 
i början. Respondenten ser inte några förändringar i sina egna motiv.  
 
Riskkapital 
 
När affärsidén skulle genomföras så behövdes det kapital för att komma igång, detta för 
att marken ägdes av en privat aktör. Marken behövde köpas och det behövde upprättas 
boendebyggnader. När alla tillstånd från kommunen var fixade sökte sig grundarna 
sedan till banken för att finansiera satsningen. De krävde i sin tur att det satsades annat 
kapital i verksamheten för att de skulle bevilja lån på en del av summan. Detta gjorde att 
respondenten sökte riskkapital och presenterade sin idé för dem. Det fanns inget 
problem med att attrahera riskkapital till deras idé, dels för att den var unik för regionen 
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men också hade de välkända namn bakom sig vilket han tror förbättrade deras 
förutsättningar och att de hade en bra idé. När de presenterade sin idé för investerarna 
uppger respondenten att de var transparenta och presenterade den information som 
efterfrågades. De hade utarbetat en omfattande affärsplan, budget och en plan på hur de 
ville driva verksamheten.  
Relationen 
 
Utöver den finansiella investeringen upplever respondenten att riskkapitalisten har varit 
tillmötesgående och villiga att diskutera om förutsättningarna för företaget förändras. 
Denna diskussion är något som har underlättat att driva verksamheten. Tidigare fanns 
riskkapitalisten representerade i styrelsen men de deltog endast på bolagstämmorna och 
var inte en aktiv styrelsemedlem. Utöver de diskussioner som fördes mellan företaget 
och riskkapitalisten så har riskkapitalisten även bidragit med några kontakter och 
samarbetspartners.  
 
Respondenten upplever att målen har skiljt sig åt mellan de båda parterna. Han lyfter 
fram att riskkapitalisterna inte har något behov eller mål med långsiktigt ägande. Han 
beskriver att han som grundare ser det mer långsiktigt och vill driva detta längre än 
riskkapitalisterna. Det är en skillnad som uppstår där respondenten har ett mer 
långsiktigt perspektiv och riskkapitalisterna ett mer kortsiktigt. Respondenten säger att 
riskkapitalisterna inte har haft någon påverkan på företagets miljöinriktning, han 
förklarar att det har varit ett väldigt lågt intresse för miljöfrågor. Det är inte 
riskkapitalisterna som tycker det är viktigt, det är respondenten själv. Han menar att 
miljön återfinns på riskkapitalistens agenda, men det är en punkt som återfinns långt 
ner, det vill säga inget som prioriteras. Han tror dock att riskkapitalisternas intresse för 
miljön kan skilja sig åt beroende på storlek av företag och vad företaget sysslar med. Är 
det exempelvis en tillverkningsindustri som har en större miljöpåverkan kan det vara en 
mer prioriterad fråga för riskkapitalisterna.  
 
5.9 Sammanfattande tabell 
 
Nedan kommer vi att presentera en sammanfattande tabell av empirin, detta gör vi för 
att det ska vara enkelt att få en överblick över materialet, samt göra det smidigt för 
läsaren att blicka tillbaka och se de övergripande svaren vi ser som mest relevant för 
studien.  
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Tabell 6 - Sammanfattning fallföretag 
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 6. Analys 

 I kapitlet analyserar vi det empiriska materialet mot den teoretiska referensramen. Vi 
ställer fallföretagen mot varandra, för att sedan koppla samman med teorin för att hitta 
samband, likheter och skillnader. Vi ställer även de olika grupperna med entreprenörer 
och ekoprenörer mot varandra för att se om det finns likheter eller skillnader mellan 
grupperna. Kapitlet är uppbyggt utifrån de tre huvudkategorier, motiv, riskkapital och 
intressekonflikt. 

!

6.1 Motiv  
 

 
 

Många av våra respondenter har berättat att deras attityder gällande miljön har vuxit 
fram i och med den samhällsutveckling som skett på senare tid. Detta är något som 
Ghandi et al. (2006, s. 656, 660) tar upp i deras modell, där de beskriver fyra 
huvudsakliga drivkrafter för en mer hållbar utveckling: lagstiftning, ekonomiska 
fördelar samt kund- och samhällspåverkan. Förutom påverkan från samhället så 
beskriver även en av respondenterna att lagstiftning är något som påverkar den industri 
hans företag konkurrerar inom, vilket gjort att en miljöinriktning är naturlig inom 
företaget. Ingen av respondenterna har beskrivit några ekonomiska fördelar med att ha 
en miljöinriktning, de påstår att det är kunden som i stor utsträckning styr det. Denna 
utveckling i samhället argumenterar vi för är något som har påverkat ekoprenörernas 
motiv till företagandet. Detta har även gjort det ännu mer viktigt för entreprenörer att ta 
hänsyn till miljön i sin verksamhet. Det som skiljer entreprenörer och ekoprenörers 
verksamhet åt är att ekoprenörers huvudverksamhet är uppbyggd runt att förbättra 
miljön och har miljön som huvudfokus i verksamheten.  
!
Respondenterna vi intervjuat under studiens gång har olika motiv för sitt företagande. 
Många anger att anledningen till att de startade företaget var att de såg ett behov på 
marknaden, såg det som en utmaning att starta sitt egna företag. Person 5 uppgav att han 
alltid velat starta sitt egna företag och ville styra sin egen framtid. Person 1EKO, 2EKO 
och 3EKO uppgav att deras idé och innovation var några av deras drivkrafter till att de 
startade företaget eller började i företaget. Ett fåtal av våra respondenter uppgav att det 
var de ekonomiska motiv som påverkade valet att börja i företaget eller att starta 
företaget. Person 4EKO och 7 är de som utmärker sig i detta fall och vi har tolkat att det 
var företagets affärsidé och lösningar som gjorde att personerna började i företaget. 
Affärsidén beskriver person 7 som sund, vilket återspeglar dennes värderingar där 
miljöaspekten ingår. Person 4EKO ansåg att företaget han började hade löst de två 
övergripande problemen med vågkraften och därför började i företaget. Walley och 
Taylor (2002, s. 38) samt Linnanens (2002, s. 78) modeller tar endast hänsyn till två 
faktorer, ekonomiska och miljömässiga motiv vid grundandet av ett företag. I person 

 Ekoprenörer Entreprenörer 
Motiv Innovation 

Affärsidén 
Innovation 
Affärsidén 
Driva Eget 
Monetära motiv 

Tabell 7 - Motiv 
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4EKO kan detta kopplas till möjligheten att hitta en lösning på samhällets användande 
av icke-förnyelsebara resurser. I vår studie framkom det att de flesta av ekoprenörerna 
och entreprenörerna som vi intervjuat drivs av innovation och att se sin idé och sitt 
företag utvecklas. Detta kopplas vanligtvis ihop med entreprenörens drivkrafter där 
innovation ligger i fokus (Schaper, 2002, s. 26).  
 
Vi kunde utifrån deras enkätsvar utläsa entreprenörernas och ekoprenörernas attityder 
till miljön där alla intervjuade upplever att människan har en stor påverkan på miljön 
och att det är en viktig fråga att beakta i sitt företagande. Eftersom alla respondenter i 
studien innehar ledande befattningar har detta gjort att de kunnat ta med sig denna 
miljöattityd in i företaget och anpassat sin verksamhet utifrån företagets förutsättningar 
att arbeta miljövänligt. Detta är något som framkom under våra intervjuer men även 
kommuniceras i olika utsträckningar på företagens hemsidor. I de fall där företagen i 
mindre utsträckning kommunicerat ut via sina hemsidor har bilden av företagets hänsyn 
till miljöfrågor stärkts under våra intervjuer. Detta visar på att det är allt viktigare att ta 
hänsyn till miljön eller inrikta sin verksamhet helt på miljön. Detta kan återigen kopplas 
till Ghandi et al. (2006) där de lyfter fram faktorerna som kan påverka utvecklingen mot 
ett mer hållbart samhälle. 
 
När vi jämför skillnaderna mellan de två grupperna ekoprenörer och entreprenörer 
återfinner vi inga större skillnader mellan motiven i de båda grupperna. Den lilla 
tendensen till en skillnad som kan urskiljas är att ekoprenörerna är mer inriktade mot 
innovation och idéen. Detta är något som inte är lika starkt hos entreprenörerna då 
motiven för att starta företaget skiljer sig lite mer från att vilja styra sin egen framtid, 
såg ett behov på marknaden till monetära motiv. Trots denna skillnad så är båda 
gruppernas motiv i första hand kopplat till de motiv som både Kirkwood och Walton 
(2010b) och Shane et al. (2003) diskuterar om en vanlig entreprenör. Då Kirkwood och 
Walton (2010b) lyfter fram att det som skiljer entreprenörer och ekoprenörer är att 
ekoprenörer har en vilja att förbättra miljön. Detta kan tolkas som att de ekoprenörer 
som vi intervjuat har lyft fram att det är innovationen som är motivet till att de startat 
sin verksamhet. Det som är viktigt att ta i beaktning i detta fall är att ekoprenörernas 
idéer och innovationer är inriktade mot att förbättra miljön vilket är en av de två 
faktorerna som motiverar en ekoprenör. Även om ekoprenörerna i våra intervjuer inte 
sagt rakt ut att förändring av miljön är den största drivkraften så kan vi tolka som att det 
är en viktig faktor. Vi argumenterar för att ekoprenörernas underliggande värderingar 
återspeglas på organisationen och företagets inriktning. När de förklarar att de drivs av 
innovation och att se sin idé utvecklas så kopplar vi det indirekt till viljan att förbättra 
miljön i och med deras företags produkter eller tjänster. 
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6.2 Riskkapital 
 
 Ekoprenörer Entreprenörer 
Hur hittade ni riskkapital? Traditionell process. 

Extern hjälp. 
Kontakter. 

Traditionell process. 
Kontakter. 

Problem att hitta 
riskkapital? 

Ja. Nej. 
Ja. 

Undanhölls någon 
information? 

Nej. Nej. 
Ja, mycket. 

Icke-finansiella värden 
som riskkapitalet bidragit 
med? 

Strategiska diskussioner. 
Trovärdighet. 
Distribution. 
Ställer krav på 
professionalitet. 

Inget. 
Kontakter. 
Kunskap. 
Samarbetspartners. 

Roll i företaget? Representerad i styrelsen. Ingen. 
Representerad i styrelsen. 

Fördelar med riskkapital? Inga. 
Kräver professionella 
proceser. 
Kan skjuta till kapital vid 
behov. 
Hjälp vid distribution. 

Inga. 
Kapital. 
Råd. 
Kontakter. 
Samarbetspartners. 
Marknadsföring. 

Tabell 8 - Riskkapital 

Alla de åtta företagen är riskkapitalfinansierade, dock skiljer sig tillvägagångsätten för 
att få in kapital i bolaget åt. Det visade sig att en del av företagen gick igenom en 
traditionell process. Även detta sätt skiljer sig åt då vissa åkte runt och presenterade sin 
idé för riskkapitalisterna och ett av de undersökta fallen bjöd in riskkapitalisterna till sin 
prototypanläggning. Person 6 beskriver att de blev kontaktade av riskkapitalisterna 
under tiden de sökte riskkapital och person 4EKO kontaktade företag som han ansåg 
kunde bidra till företaget. Företagen 4EKO, 5 och 7 utnyttjade alla sitt kontaktnät och 
nätverk för att hitta riskkapital. Företag 4EKO urskiljer sig från mängden lite när de 
berättar om sina investerare. De har endast låtit riskkapitalister med långsiktigt 
perspektiv investera i verksamheten, har de inte haft denna syn har företaget tackat nej 
till investeringen. Detta är något som skiljer sig från övriga respondenter då ingen annan 
påtalat detta krav för att få investera i verksamheten. 
 
Respondenterna har skilda uppfattningar om det var problem att hitta riskkapital eller 
inte. Det finns några faktorer som påverkar detta, en av dessa faktorer var exempelvis 
att företaget sökte riskkapital efter IT-kraschen men också efter elfte september. Person 
5, person 6 och person 8 uppger alla att de inte var några problem att attrahera 
riskkapital. Respondenternas resonemang om vilka faktorer som förenklade processen 
skiljer sig, person 8 uppger att de hade bra personer som stod bakom projektet vilket 
förenklade deras process. Person 6 uppger däremot att det var gynnsamma förhållanden 
för företag inom deras bransch för att söka riskkapital då två lyckade exit genomfördes i 
liknande företag strax innan och bidrog till en ökad vilja hos riskkapitalister att 
investera i denna typ av företag. Person 2EKO uppger dock att många som besökte 
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deras prototypanläggning ansåg att de hade en bra idé men att de var intressant först i 
framtiden, vilket försvårade deras kapitalanskaffning. Person 4EKO uppger vid 
intervjun att det är svårt att hitta riskkapital inom energibranschen i Sverige. Detta 
eftersom många saknar kunskap inom branschen, han menar att det är enklare att hitta 
kunskapen i exempelvis Norge.  
 
Teorin pekar på att problematiken för entreprenörer och ekoprenörer att finna 
riskkapital kan vara att de inte delar samma ideal och mål som ekoprenören eller 
entreprenören, samt att de anser att ett miljöfokus i produkter kan medföra en längre 
tidshorisont för att produkten ska få genomslag på marknaden (O’Rourke, 2005, s. 122). 
De respondenter som anser att det varit svårt att hitta riskkapitalister som är villiga att 
investera pekar mer på att svårigheten ligger i att det finns för få riskkapitalister i 
Sverige som är villiga att investera i ett uppstartsföretag. Vi tolkar resultatet som att de 
företag vi intervjuat inte haft några problem med att få genomslag på marknaden med 
deras produkter, utan problematiken ligger i att hitta riskkapitalister som är villig att 
satsa tidigt och ta en större risk eller inte har förståelse för företagets verksamhet.  
 
Randjelovic et al., (2003, s. 247-248) beskriver två barriärer för att hitta riskkapital, 
skilda uppfattningar om hållbarhet samt olika kompetensområden. Dessa två barriärer 
har vi inte funnit något stöd för i våra intervjuer med företagen, utan det har mer handlat 
om vilken fas företaget befinner sig i. Ett företag som är på uppgång, där det går att 
utläsa en ljus framtid har inga problem med att finna kapital, men som person 7 säger så 
är det försent. Detta bidrag hade behövts i ett tidigare skede. Några av respondenterna 
upplevde som nämnts att de inte hade några problem med att finna riskkapital, vilket går 
emot O’Rourke’s (2005, s. 122) tes om att skilda ideal och mål försvårar processen. 
Detta tror vi beror på att riskkapitalisterna i flera av fallen inte har varit intresserad eller 
involverad i företaget efter investeringen, något vi kommer gå in mer på senare i 
kapitlet. Riskkapitalisterna ser om det finns en möjlighet till att göra pengar på 
investeringen, sen om idealen och målen inte är detsamma spelar mindre roll, 
huvudsaken är att de kan tjäna pengar. 
  
Vi undersökte vidare vilken information som respondenterna valde att presentera för 
riskkapitalisterna. Flertalet av respondenterna förklarar att de var väldigt transparenta 
och presenterade all information riskkapitalisterna ville ha. Som Kirsch et al. (2009, s. 
489) påpekar så finns det en hög grad av informationsasymmetri vid 
investeringsprocessen, där ekoprenören respektive entreprenören sitter på all 
information vilket medför en hög risk för riskkapitalisten. Även om det funnits ett 
informationsövertag hos ekoprenörerna så säger de att detta övertag inte är något de 
utnyttjat på något sätt. Person 7 lyfter fram ett intressant resonemang när vi diskuterar 
just denna fråga, han menar att trovärdigheten minskar om du väljer att undanhålla 
information för riskkapitalisten. Om du undanhåller information vid 
investeringstillfället kan detta leda till en konflikt i ett senare skede och att förtroendet 
kan skadas i relationen mellan de båda parterna. Detta är något som endast person 7 lyft 
fram i intervjuerna men vi ser det som en intressant aspekt. Vi tolkar därmed de svar vi 
fått som att även om det skulle hjälpa en att undanhålla information vid själva 
investeringstillfället, så kommer det att skada samarbetet och i sin tur företaget på 
längre sikt.   
 
Det fanns en respondent som utmärker från de andra, detta är person 6 som uppger att 
de undanhöll en massa information. Han uppger att de inte presenterade någon 
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affärsplan, ingen inkomstanalys, ingen kostnadsberäkning vid deras möte med 
riskkapitalisterna men att de ändå lyckades få en investering i bolaget. Detta tolkar vi 
som att det finns några faktorer som kan påverka, som att det var en bransch som många 
riskkapitalister ville investera i på grund av den tidigare lyckade exit. Detta kan också 
förklaras av entreprenörens egna resonemang att de var ett tillräckligt karismatiskt team 
som beskrev potentialen i en teknik. Detta är något person 1EKO också lyfter fram i 
denna fråga att det är teamet och inte idén de investerar i. Det senare resonemanget är 
något som kan kopplas till den sammanställning Kollman och Kuckertz (2010, s. 742) 
genomfört, på de kriterier en riskkapitalist söker efter i sina investeringar. En kategori 
handlar om entreprenörens personlighet, där ledarskap och personlighet är något som 
prioriteras (Kollman & Kuckertz, 2010, s. 742). Detta är något som person 1EKO och 
person 6 beskriver, att det är teamet som väger tyngst och inte själva affärsidén. Person 
6 presenterade som sagt väldigt litet information, men fick ändå en investering. Vår 
tolkning av detta är inte att han medvetet valde att undanhålla någon information han 
trodde skulle försämra möjligheten till investering. Vi ser det snarare som att en 
karismatisk och driven ekoprenör räckte för att få en investering, att riskkapitalisterna 
valde att investera i just teamet snarare än att stirra sig blind på siffror. Detta i 
kombination med en lyckad exit kan påverka riskkapitalisternas investeringsvilja. Ingen 
av respondenterna har beskrivit att de undanhållit någon information om företagets 
miljöinriktning. Som vi diskuterat ovan så har de inte medvetet undanhållit någonting 
och därmed inte försökt dölja någon miljöfråga. I de kriterier som Kollman och Kuckertz 
(2010, s. 742) skriver om går det inte utläsa något om att miljöhänsyn eller miljöfokus är något 
de letar efter i en verksamhet. Vi ser det som att riskkapitalisterna inte bryr sig om ett 
företags miljöinriktning när de väljer sina investeringar, så länge det inte är något som 
försvårar processen att nå ut på marknaden eller att det har en negativ påverkan på 
företagets utvecklingsmöjligheter.  
   
Utöver den finansiella investeringen bad vi alla respondenter att förklara vilka icke-
finansiella värden riskkapitalisterna har bidragit med i företaget. Denna fråga är något 
som splittrar respondenterna då vissa anser att de har bidragit mycket till företaget och 
visa uppger att de inte fått någon hjälp och att riskkapitalisterna inte visar något intresse 
alls. Huvuddelen av respondenterna uppger att riskkapitalisterna har varit villiga att 
diskutera och försökt hitta lösningar när det uppkommit hinder eller problem. Några av 
respondenterna uppger att de ser fördelar med att ta in riskkapital, detta visar sig genom 
att några uppgav att de ställer krav på företagen att vara professionella i sina processer, 
samtidigt som vissa uppger att de tillför kontakter, råd, rykte, trovärdighet samt är en 
marknadsförare för bolaget.  
 
Om vi jämför med den sammanställning av värdeadderande aktiviteter som Large och 
Muegge (2008) gjort så är det framför allt de externa aktiviteterna som våra 
respondenter beskriver att riskkapitalisterna bidragit med. Det är då främst legitimitet 
och uppsökande egenskaper, där sådana aktiviteter som bättre trovärdighet, rykte och 
validering kopplas till företaget genom riskkapitalisten, men även att de hjälper till att 
hitta potentiella samarbetspartners och viktiga intressenter (Large & Muegge, 2008, s. 
40). Sådana aktiviteter är respondenterna och teorin överens om. Dessa aktiviteter ser vi 
som något riskkapitalisterna kan bidra med utan någon större ansträngning, vilket vi tror 
bidrar till att de icke-finansiella värdena domineras av dessa aktiviteter. 
 
De interna aktiviteterna som Large & Muegge (2008, s. 44) sammanställt delas dock 
inte med respondenterna, förutom en punkt. Detta är den konsulterande aktiviteten, att 
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de bidrar med sin intelligens och kunskap (Large & Muegge, 2008, s. 44). I vissa fall 
har riskkapitalisternas kunskap kommit till användning och de har kunnat användas som 
bollplank för ekoprenören eller entreprenören. Utöver denna aktivitet så är de resterande 
interna aktiviteterna något som inte går att återfinnas i våra respondenters svar. Vi tror 
detta beror på att riskkapitalister i Sverige i stor utsträckning inte har något större 
intresse i hur själva företaget styrs, så länge de genererar en avkastning. Vi tror att det 
skiljer sig mycket jämfört med hur riskkapitalister i till exempel USA jobbar, där de kan 
vara mycket mer delaktig i ett företags processer. Detta är även något som person 1EKO 
poängterar. 
 
Vi har sett att det i vår studie finns tre personer som uppger att riskkapitalisterna inte 
bidragit med något alls, inga kontakter eller annat som de förväntat sig. Person 6 uppger 
även att riskkapitalisterna till och med har bidragit negativt bortsett från den finansiella 
investeringen i form av att de har tagit energi och entreprenören har blivit tvungen att 
fokusera på andra saker än att driva verksamheten. Detta är något som person 2EKO 
och 5 ställer sig kritiska till att det enda riskkapitalisten tillför i bolaget är kapital, 
utöver det finns det inga andra fördelar. Detta går inte i linje med vad Bonini et al. ( 2012, 
s. 36) påstår, att riskkapitalister ofta tar en plats i företagets styrelse för att ha kontroll. Detta 
bristande intresse tyder på att riskkapitalisterna i våra fallföretag inte har något behov att 
kontrollera verksamheten, utan ser enbart till avkastningen. Även detta bristande intresse för 
verksamheten tror vi beror på att svenska riskkapitalbolag kan ha för avsikt att enbart 
bistå med investering och inte haft några planer på att hjälpa företaget framåt. Pratch 
(2005, s. 14) beskriver att riskkapitalister kan ta en aktiv roll för att addera värde i 
företaget. En sådan aktiv roll tror vi kan bidra med mer värde, men som det framkommit 
genom våra intervjuer har riskkapitalisterna inte haft någon avsikt med att ta en sådan 
roll. Detta kan i sin tur skapa en form av konflikt om entreprenören eller ekoprenörer 
har haft höga förhoppningar på riskkapitalisten. Detta är något som person 5 
understryker, att han var väldigt besviken på samarbetet efter själva investeringen, då 
han hade höga förhoppningar på riskkapitalisten. Detta bristande intresse kan även 
kopplas till att två respondenter ansåg att det var teamet som de investerade i, och 
därmed inte förväntade sig speciellt mycket hjälp från riskkapitalisten då de ansåg att 
teamet hade bästa kunskapen för att driva företaget mot framgång. Vi tror även att om 
en person har stora förhoppningar på en riskkapitalist så upplevs inte de bidragande 
aktiviteter som kan finnas där som allt för positiva. En lägre förhoppning kan medföra 
att all hjälp som riskkapitalisten bidrar med kan uppskattas mer då det kan ses som 
oväntat från ekoprenörens eller entreprenörens sida. Person 4EKO uppger att de har ett 
väldigt bra samarbete med några av riskkapitalisterna som investerat i företaget, de har 
kvartalsvisa strategimöten samt att de har ett internationellt avtal som innebär att de 
kommer hjälpa till när produkten ska tas till den internationella marknaden. Detta 
innebär att de kommer hjälpa till att ta företaget internationellt och detta kan vara viktigt 
när det gäller att komma ut på marknaden. 
  
Det går inte att hitta några skillnader mellan entreprenörerna och ekoprenörerna. Inom 
det båda grupperna finns det olika uppfattningar om vad riskkapitalisterna har bidragit 
med i företaget och om det varit problem att hitta riskkapital. Vi tolkar svaren från 
respondenterna som att det handlar om vilka riskkapitalister företaget lyckas attrahera 
snarare än hur stor miljöinriktning företaget har, som avgör hur delaktiga 
riskkapitalisterna kommer vara. Både ekoprenörer och entreprenörer har varit 
transparenta när de presenterade sin idé för riskkapitalisterna. Överlag finns 
riskkapitalisterna representerad i styrelsen i alla bolag förutom ett av de intervjuade.
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6.3 Intressekonflikt 
 
 Ekoprenörer Entreprenörer 
Fanns det olika mål med 
företaget? 

Nej. 
Olika tidsperspektiv med 
företaget. 
Olika tidsperspektiv vid 
målsättning. 
Olika mål med företaget. 

Nej. 
Olika mål med företaget. 
Olika tidsperspektiv. 

Skiljer sig miljöfokus? Nej. 
Fokuserar inte alls på 
miljön. 

Nej.  
Fokuserar inte alls på 
miljön. 

Konflikter mellan er och 
riskkapitalisterna? 

Nej, inga. 
Relaterat till ägande. 
 

Nej, inga. 
Finns relaterat till 
ridsperspektiv. 

Tabell 9 - Intressekonflikt 

Vid studien framkom det att det varierar mycket mellan de olika respondenterna hur 
ofta det har kontakt med riskkapitalisterna. Person 5 utmärker sig mot de andra och 
beskriver att han inte har någon kontakt alls med de som investerat i företaget. Övriga 
respondenter har kontakt med riskkapitalisterna i allt från endast vid styrelsemöten till 
veckovisa kontakter. Detta tolkar vi som att det skiljer sig hur mycket parterna tar 
kontakt med varandra genom att de har en förväntan på samarbetet. Under intervjuerna 
har det framkommit missnöje från entreprenörerna och ekoprenörerna att 
riskkapitalisterna engagerar sig för lite i företaget. Detta kan tolkas på olika sätt, dels att 
riskkapitalisterna inte prioriterar att lägga ner energi på företaget trots att de har 
investerat pengar i bolaget, en annan förklaring på detta kan vara att de tror på 
entreprenören och ekoprenören som driver verksamheten och vill inte påverka den 
dagliga verksamheten. Det kan även tolkas som att det finns en förväntningskonflikt 
mellan riskkapitalisten och entreprenören/ekoprenören. Överlag fanns det ett missnöje 
bland respondenterna att riskkapitalisterna engagerade sig för lite i verksamheten, detta 
kan tolkas som att riktlinjerna för samarbetet inte är klargjorda, det vill säga att de båda 
parterna har olika uppfattningar om vad som förväntas av dem i samarbetet. Detta är 
något vi ser kopplingar med vad Yitshaki (2007, s. 262) säger om att skilda 
förväntningar på samarbetet kan leda till en konflikt. Denna förväntningskonflikt är 
något vi tror har en negativ påverkan på relationen mellan riskkapitalisten och 
ekoprenören. Det framkom under intervjun med person 4EKO att det fanns tydliga 
ansvarsområdet i samarbetet och kvartalsvisa strategimöten, detta var något som skiljer 
sig från många andra där ansvarsfördelningen inte alls var lika tydlig. Detta visar hur en 
tydlighet i samarbetet skulle kunna minska den möjliga förväntningskonflikten och 
processkonfllikten. Då det är viktigt att klargöra hur de gemensamma målen ska uppnås 
och med vilka resurser som behövs för att genomföra dessa. 
  
Respondenterna uppger att det finns olika mål med verksamheten ett resonemang som 
respondenterna lyfte fram var att det fanns skilda tidsperspektiv på hur länge som 
företaget skulle ägas innan en exit gjordes. Riskkapitalisterna vill sälja av sin andel efter 
en period samtidigt många av ekoprenörerna och entreprenörerna vill bygga något 
långsiktigt. Riskkapitalistens mål är att generera en sådan stor avkastning som möjligt i 
slutändan (Ozmel et al., 2013, s. 669). Det visade sig att det finns en målkonflikt mellan 
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ekoprenören respektive entreprenören och riskkapitalisten. En målkonflikt utmärker sig 
genom att de finns olika mål med verksamheten (Collewaert, 2012, s. 754). Det som 
skiljer riskkapitalistens från ekoprenörens respektive entreprenörens mål är inte målet 
med att ha eller inte ha och driva en miljöinriktning. Det som påverkar att en 
målkonflikt återfinns mellan de båda parterna är de skilda målen med verksamheten där 
riskkapitalisten vill maximera vinsten och ekoprenören respektive entreprenören tänker 
mer långsiktigt och vill driva verksamheten vidare. Person 6 förklarade detta som att 
grundaren stävar mer efter trygga arbetstillfällen för de anställda och se till att kunder 
eller leverantörer inte blir blåsta i slutändan. Som illustrerats i figur 5 så är 
målkonflikten en av huvudfaktorerna som kan bidra till en intressekonflikt mellan 
riskkapitalisten och ekoprenören. Här skiljer sig företag 4EKO från övriga respondenter 
som endast tillåter riskkapitalister med längre horisont att investera i företaget. På detta 
sätt undviker företaget att en målkonflikt uppstår och både ekoprenören och 
riskkapitalisten har samma långsiktiga horisont. Genom att endast tillåta investerare 
med ett långsiktigt investeringsperspektiv har företag 4EKO minskat möjligheten till en 
målkonflikt men däremot ökat riskerna för att en uppgiftskonflikt kan uppstå inom 
företaget. Detta skulle kunna uppstå genom att riskkapitalisterna och företaget har olika 
uppfattningar om hur de ska uppnå de gemensamma målen. Alla av våra intervjuade 
företag har i och med att de tar in riskkapital i verksamheten enligt vår tolkning en 
avsikt att växa. Detta mål är något som riskkapitalisterna delar vilket kan skapa denna 
möjliga uppgiftskonflikt, det vill säga att det skiljer sig mellan de båda parterna hur det 
gemensamma målet med tillväxt ska kunna uppnås.  
 
Det visade sig under intervjuerna att riskkapitalisterna inte har någon påverkan på 
miljöaspekten. Alla respondenter lyfter fram att riskkapitalisten inte fokuserar på 
miljöinriktningen utan alla har fritt handlingsutrymme i denna fråga och har inte upplevt 
att de försökt påverka denna aspekt. Person 3EKO lyfter fram ett intressant resonemang 
när det gäller miljöinriktningen, han menar att så länge det finns affärsmöjligheter inom 
miljöområdet så är det ingen som ifrågasätter detta. Person 5 utmärker sig genom att 
riskkapitalisterna inte har någon kontakt med företaget vilket gör att de inte har någon 
påverkan alls på företagets verksamhet. Person 6:s resonemang angående miljöfokus 
illustrerar bilden bra, han beskriver att han får göra vad han vill bara företaget växer och 
att de tjänar pengar, då blandar sig riskkapitalisterna inte i verksamheten. Detta är något 
som vidareutvecklas av person 3EKO som säger att riskkapitalister vill tjäna pengar och 
om man kan tjäna pengar på miljön kommer de att köra på detta. Skulle inte denna 
möjlighet finnas kommer de att avstå att investera i miljö företag.  
 
Detta tolkar vi som att det viktiga för riskkapitalisten är som litteraturen påvisar att 
maximera avkastningen av sin investering. Detta kan göras på olika sätt, exempelvis 
genom att få företaget att öka sin omsättning, det vill säga växa, eller öka vinsten. Så 
länge det finns en marknad för företagets produkter och att företaget växer, då har 
riskkapitalisterna ingen åsikt angående miljöinriktningen. De väljer därför inte att 
förändra eller påverka denna inriktning, detta är något vi kan tolka som att 
riskkapitalisterna i mångt och mycket investerar i teamet och inte idén. Vilket också två 
av respondenterna har uppgett under intervjutillfällena, att det är teamet de investerar i 
och varför skulle de då lägga sig i hur teamet driver verksamheten. Detta är något som 
även teorin visar att ett av kriterierna riskkapitalisterna väljer ut sina investeringsobjekt 
utifrån är just teamet (Kollman & Kuckertz, 2010, s. 742). Detta kan tolkas som att 
väljer riskkapitalisten att investera i ett företag med miljöinriktning som grundarna har 
byggt upp, är det på grund av att de ser en potential i företaget och väljer då att inte 
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påverka företagets miljöinriktning då detta kan vara en del av deras drivkrafter och kan 
därigenom påverka teamets driv att vilja utveckla företaget. En sådan påverkan skulle 
kunna påverka företagets utveckling negativt som i sin tur påverkar riskkapitalistens 
avkastning. Vi har i vår figur 5 från den teoretiska referensramen påvisat att en 
miljöinriktning i företaget kan påverka storleken på en intressekonflikt och att det kan 
medföra att företagets miljöinriktning blir lidande. Svaren från respondenterna pekar 
dock på, som vi diskuterat ovan, att riskkapitalisterna inte har någon påverkan på 
miljöinriktningen i ett företag.  
 
Respondenterna uppgav vid intervjuerna att det har funnits meningsskiljaktigheter och 
konflikter mellan dem och riskkapitalisterna. Dessa diskussioner är inte kopplade till 
miljöarbetet i företaget. Person 2EKO förklarar att den konflikt som uppstod i deras 
företag mellan grundarna och riskkapitalisten hade med ägandet att göra. Detta är något 
som andra respondenter också pratar om, att det finns en kärnkonflikt gällande ägandet i 
bolaget. Denna konflikt är något som person 6 menar återfinns oavsett du vill eller inte, 
han menar att riskkapitalisten vill ha en stå stor del av företaget som möjligt samtidigt 
som ekoprenören respektive entreprenören vill släppa ifrån sig så lite av företaget som 
möjligt.  
  
När vi jämför de olika grupperna entreprenörer och ekoprenörer är det svårt att urskilja 
några mönster och också hitta olikheter mellan de olika grupperna. Båda grupperna 
upplever samma problem och möjligheter med relationen till riskkapitalisterna. Det går 
inte att säga att exempelvis ekoprenörerna har en sämre relation till riskkapitalisterna. 
Detta skulle kunna förklaras av att entreprenörer och ekoprenörer är väldigt lika 
förutom att huvudverksamheten hos en ekoprenör är inriktad på miljö och entreprenören 
tar hänsyn till miljön i sin verksamhet. Det har funnits meningsskiljaktigheter i de båda 
grupperna men går inte heller i den kategorin att utläsa några skillnader mellan de båda 
grupperna. Nästan alla i båda grupperna upplever samma konflikt angående 
kortsiktighet och långsiktighet mellan de båda grupperna. Det fall som sticker ut är då 
företag 4EKO som endast valt att ta in långsiktiga ägare i bolaget vilket har minskat 
möjligheten till en målkonflikt som annars uppkommit i de båda grupperna. Vi kan 
alltså inte utifrån de svar respondenterna givit se några skillnader mellan grupperna som 
kan ha med företagens miljöfokus att göra. De problem och konflikter som återfinns hos 
vissa entreprenörer finns även hos vissa av ekoprenörerna, samt vice versa. Vår tolkning 
är att ett företags miljöinriktning inte har någon påverkan på relationen mellan 
entreprenören respektive ekoprenören och riskkapitalisten. 
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 7. Slutsatser och förslag ti l l  framtida forskning 

 I detta kapitel presenteras studiens slutsatser och diskussion. Vi börjar med att lyfta 
fram slutsatserna kopplade till studiens syfte. Detta gör vi för att när studiens syfte är 
besvarade kan vi besvara studiens problemformulering. Vi går sedan vidare och 
diskuterar samt lämnar förslag för hur framtida forskning skulle kunna genomföras för 
att bidra med ytterligare kunskap inom ämnet. Kapitlet avslutas med en genomgång av 
teoretiskt och praktiskt bidrag, rekommendationer till intressenter samt samhälleliga 
och etiska aspekter. 
!

7.1 Slutsatser 
 
Det första delsyftet med studien var att förstå vilka faktorer som påverkar relationen 
mellan ekoprenören respektive entreprenören och riskkapitalisten. Vi har i vår 
insamling av empiriskt material kunnat utläsa tre huvudsakliga faktorer som kan 
påverka relationen mellan en ekoprenör respektive en entreprenör och en riskkapitalist. 
Dessa faktorer är förväntningar på samarbetet, mål med företaget samt ekoprenörens 
respektive entreprenörens och riskkapitalistens motiv. Dessa faktorer har på olika sätt 
och i olika utsträckning bidragit till konflikter eller skadat relationen mellan 
riskkapitalisten och ekoprenören respektive entreprenören. 
 
Ser vi till förväntningarna på samarbetet så har vi sett att detta kan skilja sig mellan 
riskkapitalisten och ekoprenören respektive entreprenören. Många av respondenterna 
hade stora förväntningar på samarbetet, att riskkapitalisterna skulle vara aktiva och visa 
större intresse för företaget. Respondenterna hade även förhoppningar på att 
riskkapitalisterna skulle bidra med fler kontakter i form av potentiella kunder och 
samarbetspartners. Det har i efterhand visat sig att detta inte var något som infriades. 
Även om vi inte har undersökt förväntningarna på samarbetet utifrån riskkapitalistens 
perspektiv kan vi ändå tolka det från våra fall att riskkapitalisten inte hade samma 
förväntningar. Vi tolkar resultatet som att riskkapitalisten, efter att ha bistått med 
kapital, la ansvaret hos ledningen att driva företaget till framgång utan något större 
intresse för att aktivt hjälpa till. Vi argumenterar för att de respondenter som hade stora 
förväntningar på samarbetet upplever relationen mellan de båda parterna som sämre än 
de som hade lägre förväntningar. En av respondenterna svarade att han inte hade några 
förväntningar på att riskkapitalisten skulle vara involverad, samtidigt som han heller 
inte ville det. Denna person såg inga större problem med samarbetet. Därmed tror vi, 
utifrån dessa fall vi studerat, att beroende på vilken förväntan som finns på samarbetet 
mellan de båda parterna, så kommer relationen upplevas som bra eller dålig. Det finns 
ett fall som skiljer sig från de övriga och där framkom det att det fanns en tydlig 
ansvarsfördelning mellan de båda parterna.  
 
Vi har även sett att motiven skiljer sig mellan riskkapitalisten och ekoprenören 
respektive entreprenören. Alla respondenter har beskrivit att riskkapitalistens motiv är 
att få avkastning på sin investering. De flesta av ekoprenörerna och entreprenörer är 
överens om att deras motiv är att se sin idé utvecklas och växa på marknaden. Dessa 
motiv kan på ett sätt gå hand i hand då utvecklingen av en idé ofta kopplas med att få 
genomslag på marknaden, som i sin tur syftar till att generera avkastning. Det kan dock 
även påverka relationen negativt i form av hur utvecklingen av företaget ska gå till. 
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Riskkapitalisterna har en kortare tidshorisont där de kan vilja genomföra processerna i 
företaget på ett speciellt sätt för att generera avkastning på en kortare period. Detta kan 
medföra att ekoprenören och entreprenören måste anpassa sig till detta 
tillvägagångssätt, även om denne anser att det i längden inte är hållbart. En del av 
respondenterna beskriver att det finns en underliggande konflikt när det handlar om 
motiven, där de påstår att ett företag inte kan byggas upp enbart för att generera 
avkastning, utan fokus måste ligga på att driva företaget framåt. Vi argumenterar för att 
de skilda motiven kan påverka relationen mellan riskkapitalisten och ekoprenören 
respektive entreprenören. De kan påverka positivt om motiven mellan de parterna 
överensstämmer, eller om motiven kan skapa en form av synergi där båda motiven kan 
användas för att skapa bättre förutsättningar för företaget, både långsiktigt och 
kortsiktigt. Det kan likväl få en negativ effekt om motiven skiljer sig åt, detta skulle 
exempelvis kunna vara om det sätts orealistiska mål från riskkapitalistens sida.  
 
Den empiriska insamlingen har visat att riskkapitalisterna och ekoprenörerna respektive 
entreprenören kan ha skilda mål med företaget. Alla respondenter har beskrivit deras 
egna mål som mer långsiktigt, där de vill bygga upp företaget, samtidigt som 
riskkapitalisternas mål beskrivs som kortsiktigt där de går in i företaget med målet att 
göra en exit inom en kortare period. Detta är något som även stärks av teorin, där det 
beskrivits att riskkapitalisten har en kortare tidshorisont. Dessa skilda mål med 
företagen är något vi funnit har haft både en negativ, men också en positiv inverkan på 
relationen i våra fall. Vi påstår att är målen densamma för både riskkapitalisten och 
ekoprenören respektive entreprenören så skulle konflikter kunna undvikas då de strävar 
efter ett gemensamt mål. I våra fall har målet för riskkapitalisten varit att göra en exit 
efter några år, vilket medfört att de stressat upp arbetet och velat korta ner processerna i 
företaget för att få ut så stor avkastning som möjligt. Detta är något respondenterna 
beskriver som omöjligt. De berättar att allt tar tre gånger så lång tid än vad man hade 
tänkt. Vi argumenterar för att detta stressmoment från riskkapitalistens sida kan skapa 
en negativ påverkan på relationen då de har olika syn på hur processer i verksamheten 
ska genomföras. Ekoprenören och entreprenören har en tanke med sin verksamhet, hur 
den ska drivas och utvecklas när denne startar företaget. Detta är något som kan 
äventyras när riskkapitalisten kommer in i företaget som ägare och därmed har 
möjlighet till att påverka eller styra företagets riktning. Två av respondenterna beskriver 
att riskkapitalisterna ställer krav på ledningen, att de ska uppnå vissa mål, men detta är 
något som respondenterna ser som positivt. Vi argumenterar för att det i våra fallföretag 
visat sig att krav från riskkapitalisten kan bidra till en positiv påverkan på samarbetet, 
då det sätter lite press på företaget att utvecklas. Den negativa påverkan kommer in då 
riskkapitalisten ska involvera sig i hur dessa mål eller krav ska nås samt vilka resurser 
som ska användas för att nå dessa mål. Det är en av respondenterna som urskiljer sig 
gentemot de andra vilket bör belysas. Detta företag har nekat alla kortsiktiga 
riskkapitalister och övriga investerare att satsa kapital i bolaget. Detta är något unikt och 
minskar risken för en målkonflikt då alla har ett långsiktigt perspektiv från start.   
 
Det andra delsyftet var att jämföra entreprenörer och ekoprenörer för att skapa en 
förståelse för de skillnaderna som kan uppstå mellan entreprenörskap respektive 
ekoprenörskap och deras relation till riskkapitalisten. Vi har i vår studie inte sett några 
större eller betydande skillnader mellan de två entreprenörtyperna. Svaren från 
respondenterna har varierat och inga tydliga samband går att utläsa för entreprenörerna 
eller ekoprenörerna. Båda gruppernas främsta anledning till att de startade företaget var 
innovationen och idéen. Det som skiljer sig mellan de båda typerna, vilket också utgör 
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kategoriseringen är att ekoprenörernas verksamheter är uppbyggda runt produkter eller 
tjänster som ska bidra till att förbättra miljön. Utöver detta kan vi inte utläsa några 
större skillnader mellan entreprenörer och ekoprenörer.   
  
Dessa tre faktorer leder oss in på studiens huvudsyfte, att skapa en förståelse för den 
möjliga intressekonflikten mellan riskkapitalisternas kortsiktighet och ekoprenörens 
respektive entreprenörens miljöarbete och hur detta förändrat arbetssättet efter en 
finansiering. Vi har sett i våra fall att det kan finnas intressekonflikter mellan 
riskkapitalisterna och ekoprenörerna respektive entreprenörerna, men att de handlar mer 
om ovanstående faktorer än miljöinriktningen. Ingen av respondenterna beskriver en 
konflikt som uppstått i samband med företagets miljöinriktning. De påstår heller inte att 
de blivit tvingade till att ändra sitt arbetssätt något med hänsyn på miljöinriktningen 
efter investeringen. Utifrån våra fallföretag kan vi dra slutsatsen att riskkapitalisterna 
kan ha en påverkan på hur verksamheten ska bedrivas, men att de inte påverkar 
företagets miljöinriktning på något sätt. Det är främst genom riskkapitalistens 
kortsiktighet som relationen påverkas, då detta ingår i både motiven till att finansiera, 
men också målet med verksamheten.  
 
Dessa syften med uppsatsen har undersökts för att slutligen leda oss in på vår 
problemformulering, Hur påverkar den möjliga intressekonflikten mellan 
riskkapitalisten och entreprenören respektive ekoprenörens verksamhetens 
miljöinriktning? Vår undersökning har som ovan nämnts visat att en intressekonflikt 
mellan riskkapitalisterna och ekoprenörerna inte har någon påverkan på företagets 
miljöinriktning. Det har även visat sig att riskkapitalisterna inte har någon påverkan på 
entreprenörskapets miljöinriktning. Resultaten visar att riskkapitalisterna inte bryr sig 
om huruvida företaget jobbar aktivt mot att minska sin miljöpåverkan eller ej, så länge 
företaget växer och genererar avkastning. Respondenterna har beskrivit att de aldrig 
blivit tillbedda av riskkapitalisten att ändra sin miljöinriktning på något sätt. Därmed 
kan vi utifrån våra fallföretag konstatera att en intressekonflikt mellan riskkapitalisten 
och ekoprenören inte har någon påverkan på ekoprenörskapets miljöinriktning, samma 
slutsats kan dras när det gäller entreprenörskapets miljöinriktning. Detta tror vi beror på 
att en riskkapitalist analyserar sådana faktorer redan innan en investering görs. Vi 
hävdar att de inte skulle investera i ett företag för att sedan försöka ändra på 
verksamhetens miljöinriktning efter investeringen. Vi tror att de i ett sådant fall skulle 
avstå från att göra en investering från första början. Ser riskkapitalisten en potentiell 
lönsamhet i företaget, oavsett miljöinriktning så kommer de göra en investering. Tror de 
på idén och teamet bakom idén så finns det ingen anledning att ändra på verksamheten. 
Ser de företaget som mindre lönsamt, på grund av miljöinriktningen eller av andra skäl, 
så kommer de avstå från att genomföra en investering. Vi argumenterar därmed att en 
intressekonflikt mellan riskkapitalisten och entreprenören respektive ekoprenören inte 
har någon påverkan på entreprenörskapets respektive ekoprenörskapets miljöinriktning 
efter en investering.  
 
Nedan presenterar vi en reviderad version av vår modell från den teoretiska 
referensramen. De ändringar vi gjort i modellen har vi grönmarkerat, vilket 
representerar de konflikter vi utifrån vår studie fann påverkar relationen mellan 
riskkapitalisten och entreprenören respektive ekoprenören. De olika motiven och skilda 
tidsperspektiv påverkar relationen och bidrar till konflikten. Studien visade att 
konflikter relaterat till ägande, förväntningar på samarbetet, mål med verksamheten 
samt tidsperspektiv var de konflikter som uppstod mellan fallföretagen och 
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riskkapitalisten.  
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Figur 6 - Avslutande modell 

 
7.2 Teoretiskt bidrag och rekommendationer 
 
I inledningen av denna studie såg vi, efter genomgående litteratursökningar, att det 
fanns ett teoretiskt gap i forskning kring relationen mellan riskkapitalister och 
entreprenörer respektive ekoprenörer gällande deras påverkan på miljöinriktningen i 
verksamheten. Med resultaten från denna studie argumenterar vi för att vi börjat fylla 
detta forskningsgap då vi berört ett ämne som inte tidigare studerats. Resultatet pekar på 
att det inte finns några konflikter mellan riskkapitalister och ekoprenörer respektive 
entreprenörer gällande miljöinriktningen i verksamheten. Studiens resultat visar även på 
att det inte finns några betydande skillnader mellan ekoprenören och entreprenören och 
deras relation till riskkapitalisten. Vi har inte funnit något samband mellan 
riskkapitalisternas kortsiktighet och ekoprenörskapets respektive entreprenörskapets 
miljöarbete, att detta ska ha medfört någon intressekonflikt i verksamhetens inriktning. 
Vi argumenterar för att vi tillfört ett teoretiskt bidrag i form av ovanstående 
diskussioner inom ett outforskat område. Vi vill poängtera att vi med denna studie inte 
anser oss ha fyllt ett helt forskningsgap inom ämnet, utan börjat bygga på en grund som 
behöver mer forskning. Vi vill med detta teoretiska bidrag bistå med en grund för 
fortsatt forskning där mer omfattande undersökningar kan utöka kunskapen inom 
området för att skapa en än mer djupgående vetskap.  
 
Vi hoppas även att denna studie ska bidra till en ökad praktisk förståelse hos 
ekoprenörer och entreprenörer i deras sökande efter riskkapital. Resultaten kan hjälpa 
dem att förstå vad riskkapitalister söker efter samt hur de kan påverka verksamheten. 
Med grund studiens resultat rekommenderar vi ekoprenörer och entreprenörer att vara 
tydliga med att förklara vilka förväntningar de har på samarbetet med en potentiell 
riskkapitalist. Genom att gå tydligt kartlägga vilka motiv respektive part har skapas en 
tydlig bild över vilka förväntningar som finns på samarbetet. Detta medför en reducerad 
risk för eventuella besvikelser eller oklarheter hos de båda parterna. Studien har visat på 
att miljöinriktningen i en verksamhet inte är något som riskkapitalisten försöker 
påverka, så detta är inget som bör undanhållas i diskussioner med en eventuell 
investerare.  Det har visat sig vara bra för entreprenörer och ekoprenörer att vara tydliga 
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i deras värderingar och visa på vart företaget står för att undvika framtida oklarheter i 
samarbetet med riskkapitalister. Detsamma gäller från riskkapitalistens sida, det gynnar 
relationen och samarbetet genom att vara öppen med värderingar och förväntningar. Vi 
rekommenderar riskkapitalister att vara tydliga med vad de planerar att ta för roll i 
företaget samt hur de ställer sig till miljöinriktningen. Genom att vara öppen och 
transparant med förväntningar, förhoppningar samt värderingar så kan relationen mellan 
riskkapitalisten och ekoprenören respektive entreprenören få en bättre grund och ett mer 
gynnsamt framtida samarbete. 
 
7.3 Samhälleligt och etiskbidrag 
 
Klimatförändringen och miljöproblemen som finns i världen är något som blir större 
och är något vi måste hitta en lösning på. Innovationer, teknisk utveckling och 
entreprenörers/ekoprenörers verksamhet kan bidra till ett mer hållbart samhälle. För att 
dessa verksamheter skall kunna växa och nå marknaden med sina produkter/tjänster 
krävs det att det finns investerare som är villiga att investera i verksamheterna. Vi 
menar att denna studie medför ett positivt samhälleligt bidrag då det framkom i studien 
att riskkapitalisterna inte försökt påverka ekoprenörernas eller entreprenörernas 
miljöinriktning. Vi menar att detta visar på det samhälleliga bidrag som studien bidrar 
med då detta kan underlätta för entreprenörerna med positiva miljöattityder eller 
ekoprenörerna att ta in riskkapital för att kunna få sin verksamhet att växa utan att de 
uppstår någon konflikt angående miljöinriktningen som finns i företaget. Det har visat 
sig i studien att intressekonflikter mellan ekoprenörer/entreprenörer och riskkapitalister 
kan härledas från andra områden än miljöinriktning eller miljöattityder.  
 
Studien visar även att de etiska dilemman som kan uppstå mellan att driva en 
miljöanpassad verksamhet samt att sträva efter hög avkastning kan samspela. Vi anser 
att det etiska bidraget som studien fyller innebär att det går att finna extern finansiering 
utan att behöva förändra sin miljöinriktning. Genom detta kan vi säga att studien har 
både ett samhälleligt och ett etiskt bidrag.  
 
7.4 Förslag ti l l  framtida forskning 
 
Studiens syfte var att skapa en förståelse för den intressekonflikt som kan uppstå mellan 
ekoprenörens och entreprenörens långsiktiga miljöarbete och riskkapitalistens 
kortsiktighet. Utifrån slutsatserna från vår studie visade det sig att det inte fanns någon 
konflikt gällande miljöinriktningen. Dock har uppsatsen endast tagit hänsyn till 
ekoprenörernas och entreprenörernas perspektiv på relationen och intressekonflikten. Vi 
tror att en liknande studie skulle vara intressant att genomföra utifrån riskkapitalistens 
perspektiv. Dels för att få riskkapitalistens perspektiv av miljöaspektens betydelse vid 
en investering. Detta kan vara intressant att se hur riskkapitalister värderar 
miljöinnovationer eller prioriterar företag med miljöhänsyn. Det skulle kunna påverka 
företagens möjligheter till investering då riskkapitalisterna har vissa kriterier de väljer 
sina investeringar utifrån. Kan en miljöinriktning innebära att riskkapitalisten väljer att 
avstå en investering i företaget eller är det något som gör investeringen ännu mer 
intressant? Detta är något som inte framkom i vår studie, då vi genomförde vår 
undersökning på riskkapitalfinansierade företag. När riskkapitalisterna har investerat i 
företaget ser de en potential att företaget kan växa och generera en avkastning trots att 
de har en miljöinriktning. Det skulle vara intressant att se hur viktig miljöinriktningen är 
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när riskkapitalet utvärdera framtida investeringar. Prioriteras dessa företag bort bara för 
att ekoprenören/entreprenören har en miljöinriktning och att riskkapitalisterna anser att 
den möjliga vinsten minskar bara för att en sådan inriktning finns i företaget. Detta är 
något vi tror kan vara intressant att undersöka då det även kan bidra med intressant 
information hur riskkapitalister ser på hållbar utveckling och de miljöproblem som finns 
idag.  
 
Vi tror även att det kan vara intressant för framtida forskning att undersöka om det finns 
någon skillnad i de olika investeringsformerna, deras syn på en miljöinriktning och 
eventuella konflikter som kan uppstå. Då syftar vi mest till affärsänglar, banker. Vi har i 
vår studie valt att uteslutande studera relationen mellan ekoprenörer/entreprenörer och 
riskkapitalister, men det finns ju flera olika sätt att ta in externt kapital. Processen att ta 
in extern kapital, och hur de olika investeringsformerna söker investeringar kan skilja 
sig en hel del, vilket medför att investeringsformerna till exempel kan ha olika 
prioriteringar och tidshorisonter. Därmed tror vi det kan vara intressant att inte bara 
undersöka relationen ekoprenör/entreprenör och investeringsformerna, utan även göra 
en jämförelse mellan de olika investeringsformerna för att ta reda på hur deras 
prioriteringar, mål, förväntningar et cetera med investeringarna ser ut.  
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 8. Sanningskriterier 

 I detta kapitel utvärderar vi vår studie. Detta har vi gjort genom att utgå från fyra olika 
kriterier: tillförlitlighet, giltighet, praktisk användbarhet och överförbarhet. 
 
!

8.1 Til lförl it l ighet 
 
Det är av yttersta vikt att ge läsaren en möjlighet att avgöra hur datainsamlingen har gått 
till och korrektheten i insamlat material. För att kunna avgöra sanningshalten av 
tolkningarna är det viktigt att granska hur datainsamlingen genomförts. Detta kan ske 
genom att granska exempelvis hur valet av respondenter genomförts (Arbnor & Bjerke, 
1994, s. 241). Intervjuarens roll och hur denne tolkar materialet från intervjuerna har en 
stor påverkan studiens tillförlitlighet (Patel & Davidsson, 2011, s. 104-105). För att ge 
läsaren en möjlighet att kunna granska hur vår studie är genomförd har vi redovisat 
tillvägagångsättet för studien i kapitlet 4. Vi har försökt vara så utförliga som möjligt i 
presentationen av tillvägagångssättet för att öka trovärdigheten i studien. 
 
Intersubjektivitet innebär att tolkningar som är gjorda ska kunna accepteras av både 
respondenter men också av andra forskare. Detta uppnås genom att 
datasammanfattningar eller fallbeskrivningar får läsas igenom och godkännas av 
respondenterna. Det bör dock beaktas att det kan vara svårt att få acceptans för de 
tolkningarna. (Johansson-Lindfors, 1993, s. 166-167) Vi har trots detta valt att låta 
respondenterna att läsa igenom den empiriska sammanställningen samt givit dem 
möjlighet att komma med invändningar angående våra tolkningar. Vi är fullt medvetna 
om de inte alltid är lämpligt för respondenterna att läsa igenom denna sorts material 
eftersom detta kan ha inflytande över forskarens tolkningar (Johansson-Lindfors, 1994, 
s. 166). De respondenter som valde att återkoppla på våra sammanställningar hade inga 
nämnvärda invändningar eller ändringar de ville göra, vilket medför att de inte har 
påverkat våra tolkningar av respondenternas svar. Därmed argumenterar vi för att 
kriteriet tillförlitlighet är uppfyllt. 
 
8.2 Giltighet 
 
Giltighetskriteriet betyder att nog mycket data och material har samlats in av forskarna 
för att kunna täcka det studerade fenomenet eller företeelsen (Johansson-Lindfors, 1993, 
s. 165). Vi menar att vår studie inte har uppnått full giltighet, detta hade kunnat uppnås 
genom att fler intervjuer genomförts och därigenom mer data samlats in. Vi anser dock 
att mängden material per fallföretag är tillräckligt för att kunna dra slutsatser om det 
specifika fallet inom ramen för vårt ämnesval. Fler intervjuer hade givit oss kunskap om 
flera olika situationer och företeelser, men då vi inte haft för avsikt att göra 
generaliseringar så argumenterar vi för att allt för många intervjuer inte hade bidragit till 
några större förändringar i studiens slutsatser.  Då vi genomfört studien på företag från 
olika orter runt om i Sverige så anser vi att vår giltighet ökar. Detta genom att 
geografiska skillnader kan förekomma, vilket vi har i den mån det varit möjligt försökt 
minska genom att göra intervjuer med ekoprenörer och entreprenörer spridda över 
landet. Vi anser att vi med dessa aspekter har samlat in det material som behövts för att 



! 80 

kunna dra slutsatser till denna studie, vi får se kriteriet giltighet som uppfyllt men inte 
till fullo.  
 
8.3 Praktisk användbarhet 
 
Den praktiska användbarheten belyser vikten av att de slutsatser som framkommit i 
studien ska vara tillämpbara i praktiken (Johansson-Lindfors, 1993, s. 168). Detta är ett 
kriterium som kan vara svårt att ta ställning till om det är uppfyllt eller inte. De resultat 
vi presenterar i studien kan ha praktisk användbarhet av ekoprenörer och entreprenörer 
som överväger att ta in riskkapital i företaget men vet inte hur deras miljöinriktning 
kommer att påverkas. Med grund i det resultat som framkom i studien så anser vi att 
detta kan användas praktiskt av ekoprenörer och entreprenörer och vi anser därmed att 
kriteriet delvis uppfylls. Delvis på grund av att vi tror det kan vara svårt att applicera 
detta i alla unika situationer. Den praktiska användbarheten tror vi går att applicera i 
liknande situationer där förutsättningar och omständigheter liknar de som våra 
fallföretag. För att öka området för den praktiska användbarheten tror vi att det behövs 
både djupare och bredare undersökningar inom området.  
 
8.4 Överförbarhet 
 
Överförbarhet är ett kriterium som behandlar huruvida vår studie är möjlig att tillämpa i 
en annan situation eller kontext (Johansson-Lindfors, 1993, s. 169). Det är svårt att 
kunna avgöra resultatets överförbarhet, då vi har en relativt liten grupp respondenter i 
vår studie samt att miljöinriktningen och relationer mellan riskkapitalister och 
ekoprenörer/entreprenörer är unika för varje fallföretag. Resultatet i studien visar trots 
detta att riskkapitalisterna inte lägger någon vikt vid miljöinriktningen i företag eller 
försöker påverka denna inriktning. Detta menar vi visar på att resultatet är överförbart 
till andra ekoprenörer och entreprenörer som är riskkapitalfinansierade. 
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 Bilaga 1 - Intervjumall 

  
 
Tema 1. Bakgrundinformation 
 
- Berätta om dina tidigare erfarenheter, både allmänt och av företagande? 
  

- Vad har du för utbildning? 
- Har du varit delaktig i uppstarten av ett företag tidigare? 
- Har någon i din familj eller nära släkting startat eget? 

 
Tema 2. Företaget 
 
- Beskriv företaget och dess verksamhet? 
 
- Beskriv hur företagets miljöinriktning ser ut idag? 
 

- Hur har denna miljöinriktning vuxit fram? Har den funnits med från 
början och har den förändrats över tid? 
- Varför har ni valt en miljöinriktning? 
- Vilka konkurrensför- och nackdelardelar ser ni med att ha en 
miljöinriktning? 
- Hur är er verksamhet speciell ur miljösynpunkt? Argumentera! 

 
Tema 3. Motiv 
 
- Varför startade du företaget? (endast till grundarna) 

- Vilka drivkrafter hade du? (Ekonomiska motiv? Miljömässiga motiv?) 
- Hur har dina motiv förändrats sedan starten? Förklara och exemplifiera. 

 
- Berätta hur du kom in i företaget och dina tankar när du började! (endast till icke-
grundare) 
 - Varför började du? Hur gick det till? 

- Vilken betydelse hade företagets miljöinriktning – fanns den där redan 
när du kom in? 
- Vad vet du om företagets miljöinriktning vid starten? 

 
 
Tema 4. Riskkapitalet 
 
- Berätta om processen när ni tog in externt kapital? 

- Hur hittade ni dem? 
- Vilka problem har ni haft med att hitta investerare i ert företag? Varför? 
- Vilken information valde ni att presentera? Varför valde ni just denna 
information? Motivera! 
- Tonade ni ner någon väsentlig information? I så fall varför? 
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- Vad har riskkapitalisterna bidragit med i ditt företag utöver den finansiella 
investeringen? Ge gärna exempel. 

- Vilken roll har riskkapitalisten i ert företag idag? 
- Hur bidrar riskkapitalisten till beslutsfattandet i företaget? 

- Styrelsearbete? 
- Hur delaktig är de i utformning av strategier och strategiska 
beslut? 
- Övrigt ledningsarbete? 

- Vilken nytta har ni haft av ett samarbete med riskkapitalisten? 
- Hur har de bidragit med viktiga kontakter eller 
samarbetspartner? 
- Förbättrat ert rykte trovärdighet? 

 
  

Tema 5. Intressekonflikt 
 
- Hur fungerar relationen mellan er och riskkapitalisten? Ge gärna exempel! 

- Samarbetet mellan er? 
- Hur ser du på er respektive riskkapitalistens mål med verksamheten? 
- Vilka olika uppfattningar och motsättningar anser du finns? Motivera! 

- Mål med verksamheten? 
- Avseende vilka resurser som skall användas? 
- Strategiska beslut? 
- Exit? 

 
- Hur förhåller sig er och riskkapitalistens uppfattning om miljöinriktningen? Vilken 
uppfattning anser du att riskkapitalisten har? Argumentera och motivera! 
 
- Hur har eventuella motsättningar och konflikter hanterats? Exemplifiera! 

- Har ni blivit tvungna att tänka om gällande miljöinriktningen efter 
finansieringen? 
- Vilken påverkan har riskkapitalisten haft på er miljöinriktning? Ge 
exempel! 
- Vilka förändringar med avseende på miljöinriktningen har skett sedan 
riskkapitalisten kom in i företaget? 
- Hur ser du på dessa förändringar? 

 
- Vad kommer ni att förändra när riskkapitalisten lämnar företaget (exit)? 
 - Varför? 
 
Övriga kommentarer: Baserat på det vi tidigare pratat om, finns det något ytterligare 
du vill tillägga?  
 
- Får vi kontakta dig i ett senare skede för ytterligare frågor? 
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