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Abstract 
Purpose: The purpose of this study is to examine what possibilities start-up companies have 
to work in an environmentally sustainable way, and what barriers they face in that context. The 
study moreover presents enabling factors which help start-ups realize opportunities and 
overcome barriers. To fulfill the purpose, it has been divided into two research questions, which 
follows: 

What opportunities and barriers do start-up companies, who want to work in an 
environmentally sustainable way, face?  

Which enablers can an environmentally sustainable start-up companies make use of to seize 
opportunities and lower barriers?  

Method: To fulfill the purpose a single case study was conducted. Empirical data was collected 
from a case company by semi structured interviews based on the theoretical framework. The 
selected case company is a start up with high focus on sustainability and the environment. A 
business incubator was also interviewed using semi structured questions to complement the 
empirical data collected from the case company. This empirical data was then analyzed against 
the theoretical framework which then lead to the study’s results.  

Findings: The study identified three major opportunities which help start-ups in an 
environmentally sustainable way: an increase in demand for environmentally products; 
tightened environmental regulations, and increased credibility from stakeholders. Moreover, 
four major barriers to environmental sustainability in start-ups were found: a low degree of 
market maturity; lack of financial resources and human capital; competition from established 
firms; and difficulties in attracting investors. In terms of enablers, the following factors were 
deemed instrumental in seizing opportunities and overcoming barriers: start-ups’ 
organizational flexibility, which allows them to rather quickly master necessary organizational 
change processes towards environmental sustainability; usage of environmental principles; 
social capital; and incubators as well as other external guidance. 

Implications: Presented opportunities, barriers and enablers are based on previous studies, 
the result of this study increase the understanding about how start-ups can work more 
environmentally focused. The empirical findings about incubators role in helping start-ups 
becoming more environmentally focused is an unexplored area and needs more attention in the 
literature. Societies can benefit from this increased understanding since it can lead to a 
decreased environmental impact, both on a local level by consuming less resources and a global 
level by slowing down the climate threat.  

Limitations: By including only one case company and one incubator combined with the 
qualitative research approach, the study covers a wide but shallow area. By including multiple 
case companies and incubators the study would have reached a higher level of generalization. 
Documents could have been studied in order to reach a more quantitative result with could have 
increased the credibility of the study.  

Keywords: Opportunities, barriers, enablers, environmental start-up, environmental 
entrepreneurship, sustainability principles, environmental principles, incubators, social 
capital.  
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Sammanfattning 
Syfte: Studiens syfte är att skapa en tydligare förståelse för vilka förutsättningar start-up 
företag har att arbeta miljöfokuserat genom att identifiera väsentliga möjligheter, hinder och 
möjliggörare. För att uppfylla syftet har det delats upp i två frågeställningar, vilka lyder: 

Vilka möjligheter och hinder har start-up företag som vill arbeta miljöfokuserat? 

Vilka möjliggörare finns för start-up företag att ta tillvara på möjligheter samt minska 
hinder?  

Metod: För att uppfylla syftet har en enfallsstudie genomförts. Empiriska data har samlats in 
från ett fallföretag genom semistrukturerade intervjuer som baserats på det teoretiska 
ramverket. Valt fallföretag är ett start-up med stort fokus på hållbarhet och miljöfrågor. En 
inkubator har också intervjuats med hjälp av semistrukturerade frågor för att komplettera 
insamlade data från fallföretaget. Data från empirin har sedan analyserats mot det teoretiska 
ramverket och genererat i studiens resultat. 

Resultat: Studien har identifierat tre möjligheter som hjälper start-up företag att arbeta 
miljöfokuserat: ökad efterfrågan på miljövänliga produkter, bättre förutsättningar tack vare 
miljöregleringar och ökad trovärdighet mot kunder och intressenter. Det har även identifierats 
fyra hinder för start-ups att arbeta miljöfokuserat: marknadens bristande mognadsgrad, 
begränsade resurser i form av kapital och kunskap, konkurrens från etablerade företag samt 
svårigheter att hitta investerare har identifierats för start-ups som vill arbeta miljöfokuserat. 
Fyra möjliggörare har även identifierats för att ta vara på dessa möjligheter och minska 
hindren, nämligen enklare och snabbare förändringsprocess, användning av miljöprinciper, 
socialt kapital samt inkubatorer och annan extern rådgivning.  

Implikationer: Presenterade möjligheter, hinder och möjliggörare är baserade på tidigare 
studier, denna studies resultat skapar en tydligare förståelse för vilka förutsättningar ett start-
up har att arbeta mijlfokuserat. Empiriska data kring inkubatorers roll att vägleda start-ups att 
bli mer miljöfokuserade är ett outforskat område som skulle behöva utvecklas ytterligare. 
Samhällen kan gynnas av denna tydligare förståelse då det kan leda till en minskad 
miljöpåverkan, både på en lokal nivå genom ett minskat utnyttjande av resurser samt på en 
global nivå genom att klimathotet kan bromsas.  

Begränsningar: Genom att endast studera ett fallföretag och en inkubator kombinerat med 
den kvalitativa ansatsen blir studiens perspektiv relativt brett och grunt. Genom att inkludera 
fler fallföretag och fler inkubatorer skulle studien få en större generaliserbarhet. En 
dokumentstudie hade kunnat genomföras för att nå ett mer kvantitativt resultat vilket skulle 
leda till en mer trovärdig studie.  

Nyckelord: Möjligheter, hinder, möjliggörare, miljövänligt start-up, miljövänligt 
entreprenörskap, miljöprinciper, inkubator, socialt kapital. 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger först en beskrivning av bakgrunden till studien. Där tas bland annat begreppet 
hållbarhet upp och företagens del i detta. Därefter följer problembeskrivning och studiens 
syfte och frågeställningar. Efter det beskrivs omfånget och de avgränsningar som gjorts i 
studien för att sedan avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Planeten och dess befolkning står inför utmaningar rörande hur resurserna ska räcka till för att 
tillgodose de behov som finns samt att bromsa den klimatpåverkan människan har på planeten. 
Detta budskap förmedlades för 30 år sedan i FNs rapport ”Our Common Future” (1987) där 
begreppet Hållbar utveckling definierades, översatt som ”…att tillgodose behoven idag utan att 
riskera förmågan för kommande generationer att tillgodose sina behov” (Brundtland, 1987). 

Många år senare påpekar Europakommissionen (2010), i en plan för hur Europa behöver 
utvecklas till år 2020, att det fortfarande krävs en drastisk förändring av beteendet för att ta sig 
ur situationen som planeten befinner sig i. Om det fortsätter på liknande vis utan större 
förändring riskerar människan ha skapat en situation för planeten som inte går att ta sig ur 
(Steffen et al., 2004).  

Kunder och konsumenter önskar idag konsumera produkter som tillverkas och säljs med en 
mindre miljöpåverkan (The Nielsen Company, 2014). Dagens samhälle ger också kunder stor 
möjlighet att enklare syna ett företags arbete genom god tillgång till information. Likaså 
granskas företag hårdare av samhället genom lagar och regler vilket visat sig vara inspirerande 
för företag att utveckla sitt arbete med miljöförbättringar (Ashford & Hall, 2011) 

Förutsättningar för företag att minska sin miljöpåverkan finns redan i form av förbättrade 
processer och system, de behöver bara implementeras och läras ut till fler företag för att de skall 
kunna bidra ytterligare till ett mer hållbart samhälle (Lindsey, 2011). Att viljan finns hos företag 
råder det ingen tveksamhet kring, det ses som en konkurrensfördel att arbeta miljömässigt 
hållbart och ett sätt att etablera sig på en ny marknad eller eliminera konkurrens från en 
befintlig (Porter & van der Linde, 1995). Företag står dock fortfarande för en stor del av den 
totala miljöpåverkan i världen och en global undersökning visar på att hållbarhet endast är 
integrerat i kärnverksamheten i var femte företag (BSR & GlobeScan, 2013). Ett vanligt 
antagande är att arbetet med att minska miljöpåverkan för företag är direkt kopplat till högre 
kostnader. Det finns dock studier som visar på motsatsen, att minskad miljöpåverkan kan leda 
till minskade kostnader (Ambec & Lanoie, 2008). Bos-Brouwers (2010) menar dessutom att 
mindre företag delvis kan kompensera sina begränsade resurser och lägre marginaler genom 
att de har större möjlighet till flexibilitet, en mer entreprenörlik ledarstil och motiverad 
personal.  

Hos start-ups finns ytterligare möjligheter att minska sin enskilda miljöpåverkan, då de har 
stora förutsättningar att forma företaget från grunden (Schaltegger, 2002). Detta skapar tydliga 
fördelar vid införandet av miljövänliga processer och även skapa en miljövänlig kultur i 
företaget (Kirkwood & Walton, 2010). Flera menar att det är entreprenörer som skall vända 
trenden åt rätt håll (Hall, Daneke, & Lenox, 2010; Hockerts & Wüstenhagen, 2010), bland annat 
menar York och Venkataraman (2010) att området miljöförbättringar har goda förutsättningar 
för entreprenörer att skapa innovativa lösningar och därmed vara en del i lösningen snarare än 
del av problemet. Schumpeter myntade redan 1934 begreppet ”creative destruction” och menar 
att det är upp till entreprenörer och innovatörer att skapa lösningar av de förutsättningar som 
finns, lösningar som är tillräckligt innovativa för att förändra marknaden (Abernathy & Clark, 
1985). Därför är det intressant att undersöka vidare hur just start-ups kan arbeta för att bli 
miljöfokuserade. 

Start-ups definieras olika i litteraturen, denna studie har valt en definition från Luger och Koo 
(2005). För att klassificeras som ett start-up, skall det vara nytt, aktivt och självständigt.  

“A business entity which did not exist before during a given time period (new), 
which starts hiring at least one paid employee during the given time period 



Introduktion 

 2 

(active), and which is neither a subsidiary nor a branch of an existing firm 
(independent).” 

Vidare definierar Gast et al. (2017) begreppet ecological sustainable entrepreneurship, de 
beskriver att en entreprenör inte är det samma som ett start-up. 

“The process of identifying, evaluating and seizing entrepreneurial opportunities 
that minimize a venture’s impact on the natural environment and therefore 
create benefits for society as a whole and for local communities”. 

Dessa definitioner ger en beskrivning till vad studien syftar till med miljöfokuserade start-ups, 
där start-up definitionen används för att beskriva vad ett start-up är och definitionen av 
ecological sustainable entrepreneurship kortas till att innefatta endast den miljömässiga 
aspekten samt begränsas till enbart start-up företag. Därmed kan ett miljöfokuserat start-up 
definieras som: 

Ett start-up företag som redan i uppstartsfasen aktivt arbetar för att identifiera, 
utvärdera och ta vara på möjligheter som minskar företagets påverkan på 
miljön. 

1.2 Problembeskrivning 
Att arbeta med miljöfrågor är komplicerat för företag (Hitchens, Clausen, Trainor, Keil, & 
Thankappan, 2003). För stora etablerade företag är det svårt att förändra sin verksamhet att 
bli mer miljöfokuserade (Schick, Marxen, & Freimann, 2002), den mesta litteraturen inom 
hållbarhet ur företags perspektiv är också fokuserad mot stora etablerade företag (Hall et al., 
2010). Miljöfokus måste finnas i de dagliga aktiviteterna och bör vara sammanlänkade med den 
övergripande visionen, genom att implementera detta från början undviker start-up företag att 
behöva ändra sina strategier för att arbeta mer miljöfokuserat (Gast et al., 2017). Hockerts och 
Wüstenhagen (2010) menar att det är miljöfokuserade start-ups som måste ta en aktiv roll att 
balansera de ekonomiska och miljömässiga målen genom att skapa en marknad för 
miljömässigt hållbara produkter och tjänster. När detta är gjort kommer även större företag 
följa efter (Hockerts & Wüstenhagen, 2010). Det saknas dock belägg för vilka förutsättningar 
start-ups har att skapa denna balans och i vilken utsträckning de skulle kunna göra det (Hall et 
al., 2010).  

Ett problem för många start-ups är att de inte vet vilka möjligheter som skapas genom att arbeta 
miljöfokuserat, vilket också gör att många inte väljer den vägen (Schick et al., 2002; Trianni, 
Cagno, & Farnè, 2014) . Den ekonomiska marknaden är inte anpassad för företag som vill ta 
miljövänliga beslut, de hinder som finns i och med detta behöver identifieras för att påskynda 
utvecklingen (Broman & Robèrt, 2017). Schick et al. (2002) menar vidare att start-ups saknar 
information kring hur de kan arbeta miljöfokuserat och därmed ta vara på de möjligheter som 
finns. Gast et al, (2017) är inne på samma spår och menar att start-ups behöver stöd för hur de 
kan arbeta proaktivt med miljöfrågor och därmed bli mer miljöfokuserade. Även när 
möjligheter har identifierats menar Trianni et al. (2014) att själva implementeringen av dessa 
ses som ett stort hinder.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Som framgår av problembeskrivningen behöver möjligheter och hinder identifieras för att fler 
start-up företag skall veta vilka förutsättningar de har att arbeta miljöfokuserat. Vidare behöver 
det även identifieras vad start-up företag kan göra för att ta tillvara på dessa möjligheter och 
hur de kan minska de identifierade hindren. Syftet med studien är därmed: 

Att skapa en tydligare förståelse för vilka förutsättningar start-up företag har att arbeta 
miljöfokuserat genom att identifiera väsentliga möjligheter, hinder och möjliggörare. 

För att uppfylla syftet har det brutits ned i två frågeställningar. Då syftet är uppdelat i tre 
områden, möjligheter, hinder samt möjliggörare, så bryts det ner till frågor kring dessa. Första 
frågeställningen lyder: 

Vilka möjligheter och hinder har start-up företag som vill arbeta miljöfokuserat? 
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När dessa möjligheter och hinder är identifierade är det dags att ta tillvara på möjligheterna 
och försöka minska de identifierade hindren. Detta kan göras med hjälp av olika möjliggörare. 
Därmed blir andra frågeställningen:  

Vilka möjliggörare finns för start-up företag att ta tillvara på möjligheter samt minska 
hinder? 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Studien omfattar nya, aktiva, självständiga och små företag, med ambitionen att växa 
ekonomiskt och samtidigt minska sin miljöpåverkan, som har sin verksamhet i Sverige. Detta 
omfång redovisas genom den röda rutan i Figur 1. Då denna typ av företag är små ger det 
möjlighet till studien att innefatta ett miljöfokuserat start-ups hela verksamhet från leverantörs 
kontakt till slutkund. Litteratur samlas in kring området start-ups, entreprenörer samt 
ecoprenörer och liknande definitioner som den här studien har sammanfattat som 
miljöfokuserade start-ups. Litteratur som innefattar ecoprenörer inom större företag 
inkluderas inte i begreppet. Även en del litteratur kring små företag används där det finns 
tydliga likheter med start-ups. Vidare studeras endast miljöaspekten och inte den sociala 
aspekten av begreppet hållbarhet.  Miljöprinciperna som nämns har begränsats till en (1) källa 
som endast tar hänsyn till miljöaspekten och det ur ett supply chain perspektiv. Studien 
innehåller inga mätningar av start-up företags miljöpåverkan utan fokuseras till att bedöma vad 
de har för möjligheter och hinder att arbeta miljöfokuserat, samt vilka möjliggörare som finns 
för dem. 

1.5 Disposition 
Rapporten är uppdelad i sex huvudkapitel där det första ger en introduktion och bakgrund till 
studien, här presenteras även studiens syfte och frågeställningar. I andra kapitlet beskrivs vilka 
olika typer av metoder som använts vid datainsamling och analys för att studiens syfte skall 
uppfyllas. Kapitel tre redovisar insamlad teori sammanställd i ett teoretiskt ramverk och består 
av teorier som anses relevanta för att besvara studiens frågeställningar samt uppfylla syftet. I 
kapitel fyra redovisas studiens empiriska underlag som sammanställts via insamlade data från 
fallstudien. I kapitel fem analyseras det empiriska underlaget mot resultatet från 
litteraturstudien för att ge svar åt studiens två frågeställningar. I det sjätte och avslutande 
kapitlet redovisas sedan studien resultat via en diskussion och slutsatser, och avslutas med 
förslag till vidare forskning. 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs studiens 
ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. Kapitlet avslutas 
med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att besvara studiens frågeställningar har olika typer av data samlats in, dels genom en 
omfattande litteraturstudie samt intervjuer med fallföretaget och en inkubator. Figur 2 
beskriver de metoder som använts för att besvara respektive frågeställning. Pilen från 
frågeställning 1 till frågeställning 2 beskriver den hierarkiska kopplingen mellan 
frågeställningarna och visar hur resultatet från frågeställning 1 ligger som grund för 
besvarandet av frågeställning 2. Resultatet från de två frågeställningarna användes sedan för 
att uppfylla syftet. 

 

Figur 2. Koppling mellan frågeställningar och metod 

2.2 Arbetsprocessen 
Studiens genomfördes i ett antal faser, dessa faser bestod av förstudie, litteraturstudie, 
datainsamling, dataanalys, samt rapportskrivning. Figur 3 beskriver hur denna arbetsprocess 
lagts upp. 

 

Figur 3. Studiens arbetsprocess 

En förstudie genomfördes för att skapa en större förståelse för problemområdet samt 
fallföretaget och därmed formulera ett relevant syfte (Skärvad & Lundahl, 2016). I nästa steg 
genomfördes en grundlig litteraturstudie, detta för att identifiera hur långt forskningen kommit 
inom ämnet och därmed kunna smalna av studien till ett relevant problem ur både ett teoretiskt 
och ett praktiskt perspektiv (Skärvad & Lundahl, 2016). Litteraturstudien låg även som grund 
till det teoretiska ramverket, vilket i sin tur låg som grund till datainsamlingen. I fasen 
datainsamling genomfördes intervjuer med fallföretaget samt en inkubator, denna data 
analyserades därefter i fasen dataanalys. Rapportskrivning skedde parallellt med övriga 
beskrivna faser.  

Månad februari mars april maj
Förstudie
Litteraturstudie
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2.3 Ansats 
Studien utgick från befintlig teori kring vilka möjligheter och hinder start-up företag har att 
arbeta miljöfokuserat. Dessa teorier jämfördes med ett fallföretags tankar kring detta, vilket 
motiverar en deduktiv ansats (Williamson, 2002). Frågorna behandlade även vilka 
möjliggörare som finns för att förverkliga möjligheterna samt minska hindren, här utgick 
studien från litteratur som sedan jämfördes med empiri från fallföretaget och en inkubator. Den 
insamlade teorin byggde det teoretiska ramverket, vilket i sin tur användes för vidare 
datainsamling i form av empiri, vilket enligt Patel & Davidsson (2011) styrker att ansatsen är 
deduktiv.  

En stor del av studien handlar om att förstå, tolka och beskriva start-ups förutsättningar, motiv, 
hinder och möjligheter att arbeta miljöfokuserat, vilket styrker valet av en kvalitativ ansats 
(Patel & Davidsson, 2011). För att få en ökad förståelse för problemet har även kvantitativa data 
inkluderats i litteraturstudien, vilket enligt Skärvad och Lundahl (2016) är ett vanligt 
förfarande i kvalitativa studier.  

2.4 Design 
För att uppfylla syftet samt besvara frågeställningarna valdes undersökningsmetoden 
fallstudie. En fallstudie används när företeelser i en verklig kontext undersöks (Yin, 2006), samt 
när förändringar i en process studeras (Patel & Davidsson, 2011). Detta stämmer överens med 
denna studie då teoretiska möjligheter och hinder utvärderades med hjälp av ett fallföretag. 
Tillsammans med fallföretaget och en inkubator identifierade studien även vilka möjliggörare 
som finns för att start-up företags processer skall bli mer miljövänliga. En fallstudie lämpar sig 
när problemet behöver förstås på djupet (Skärvad & Lundahl, 2016), vilket var fallet i denna 
studie.  

Studien genomfördes som enfallsdesign, där endast ett fallföretag studerades. En enfallsdesign 
lämpar sig när det är en teori som skall prövas (Yin, 2006), det skapar goda förutsättningar för 
en djup och aspektrik studie (Skärvad & Lundahl, 2016). Valet av fallföretag vid enfallsdesign 
sker på premissen att fallföretaget skall ses som representativt för studien (Yin, 2006). Valt 
fallföretag stämde väl in på studiens definition av start-ups. Skärvad och Lundahl (2016) 
beskriver hur analysenhetens värderingar, föreställningar, attityder, motiv och intressen är 
synnerligen viktiga att förstå när de väljs ut i förhållande till syfte och frågeställningar. Den 
primära analysenheten var fallföretaget, deras vilja att förbättra sitt miljövänliga tänk passade 
bra in på studiens syfte och skapade förutsättningar att besvara studiens frågeställningar. 
Nackdelen med en enfallsdesign anses vara att studien kan bli situationsspecifik och svår att 
generalisera (Yin, 2006), detta sågs dock som svårt att undvika då start-ups är ett brett område 
och hade varit svårt att täcka även med en flerfallsdesign. Därför valdes istället enfallsdesign 
för att kunna få en tydligare förståelse för problemet.  
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2.5 Datainsamling 
Studiens datainsamling består av litteraturstudier och insamling av empiriska data från 
fallstudieobjekten.  

2.5.1 Litteraturstudier 
En grundlig litteraturstudie genomfördes för att samla in tillgängliga teorier kring start-ups 
förutsättningar att arbeta miljöfokuserat. De insamlade teorierna sammanställdes i ett 
teoretiskt ramverk och användes sedan som underlag för insamling av empiriska data. 
Litteratursökning utfördes på engelska då de flesta relevanta artiklar publiceras på engelska. 
Dessutom är det vanligt att ämnesord i svenska publikationer även är översatta till engelska 
(Patel & Davidsson, 2011). Lista över sökord presenteras nedan i Tabell 1, där framgår även 
vilka sökord som var relevanta för respektive frågeställning. Dessa sökord har kombinerats på 
olika sätt för att få fram artiklar relevanta för studien.  

Tabell 1. Lista över sökord samt relevans för resp. frågeställning 

 
De referensdatabaser som primärt använts har varit Scopus samt Web Of Science, motivering 
till detta är att de artiklar som finns där generellt håller en hög akademisk nivå, då samtliga 
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publikationer är peer-reviewed. Även Primo har använts för litteraturstudien, främst till 
förstudien för att hitta mer generella träffar kring ämnet som inte är publicerade på någon av 
de andra nämnda referensdatabaserna, till exempel (Alayón, 2016) som listar ett stort urval av 
hållbarhetsprinciper. ”Pearl growing” har även förekommit för att utöka litteraturstudien 
ytterligare och här har även Google Scholar använts för att hitta vissa relevanta artiklar som det 
refererats till.  

2.5.2 Intervjuer 
Baserat på litteraturstudien framställdes intervjuguider anpassade för fallföretaget och 
inkubatorn. Intervjuguiderna innehöll en frågestruktur som tillät följdfrågor samt att intervjun 
ledde in på angränsande ämnen beroende på vilka svar som gavs, men som fortfarande höll sig 
till studiens grundläggande ämne. Respondenterna gavs även möjlighet att utforma sina egna 
svar. Patel och Davidsson (2011) definierar denna typ av intervju som semistrukturerad. 

Fallföretaget bestod av tre medarbetare tillika grundare, med kärnkompetens inom olika 
områden i företaget. Det ansågs därför relevant för studien att intervjua samtliga. Då studien 
identifierar vilka möjligheter, hinder samt möjliggörare som finns för ett start-up att arbeta 
miljöfokuserat, var det relevant att täcka så stor del som möjligt av företagets aktiviteter. 
Intervjuerna var indelade i olika ämnen, se Tabell 2, och intervjuguiderna utformades i enlighet 
med dessa. Detta gjordes för att varje intervju skulle få en tydligare struktur, även om frågor 
och svar rörde flera av dessa ämnen. Detta möjliggjorde att få olika perspektiv även på övriga 
områden och därigenom få en djupare förståelse för ämnena. Intervjun med inkubatorn 
utformades baserat på fallföretagets svar kombinerat med resultatet från litteraturstudien.  

Tabell 2. Genomförda intervjuer 

 

2.6 Dataanalys 
Figur 4 visar hur dataanalyser strukturerades genom att litteraturstudier låg som grund både 
för datainsamling hos fallföretaget och inkubatorn samt för det teoretiska ramverket. 
Dataanalysen gjordes sedan genom att jämföra den insamlade empirin med det teoretiska 
ramverket, för att sedan landa i studiens resultat. Genom att jämföra insamlad empiri med ett 
teoretiskt ramverk genomför man enligt Yin (2006) en mönsterpassning.  
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Figur 4. Struktur av dataanalys 

Löpande genom datainsamlingsprocessen hos fallföretaget skedde analys mot det teoretiska 
ramverket, detta gav en tydlig struktur då varje intervju behandlade ett specifikt ämne hos 
fallföretaget. I de fall ny teori behövdes för att analysera empirin genomfördes ytterligare 
litteraturstudier. När samtlig empiri var insamlad gjordes en slutlig dataanalys som besvarade 
frågeställningarna, som i sin tur låg som grund för att uppfylla studiens syfte. 

2.7 Trovärdighet 
Validitet och reliabilitet är två mått på en studies trovärdighet (Patel & Davidsson, 2011). 
Validitet delas in i dels intern, huruvida studien undersöker det den avser att undersöka (Yin, 
2006) respektive extern validitet, som beskriver i vilken utsträckning studiens resultat kan 
generaliseras (Yin, 2006). Reliabilitet avser i vilken utsträckning studien kan upprepas och 
uppnå ett likvärdigt resultat (Patel & Davidsson, 2011).  

2.7.1 Intern validitet 
Studien avgränsades på ett tydligt sätt för att insamlad data skulle bli relevant för studiens syfte, 
vilket skapar förutsättning för den interna validiteten att bli stark (Patel & Davidsson, 2011). 
Mönsterpassning användes för att analysera studiens insamlade data samt tolka det slutliga 
resultatet, Yin (2006) beskriver hur mönsterpassning används för att säkerställa att resultatets 
tolkning verkligen bygger på data och att detta styrker den interna validiteten. 
Mönsterpassningen är även en förutsättning för att undersöka huruvida insamlade data kan 
appliceras och därmed stämmer överens med verkligheten (Yin, 2006).  

2.7.2 Extern validitet 
Kvalitativa studiers externa validitet kan vara problematiska att mäta då data från ett stickprov 
av populationen skall generaliseras på hela populationen (Patel & Davidsson, 2011). Studien 
undersökte sambandet mellan insamlad teori och data från det utvalda fallföretaget och 
inkubatorn. Fallföretaget sågs som representativt för studien, empirin från inkubatorn bidrog 
till att bredda studiens externa validitet genom deras generella kunskap om start-ups, men att 
generalisera resultatet till samtliga start-up företag ses som problematiskt då området är stort. 
Studien kan däremot leda till en ökad förståelse för fenomenet och därigenom bidra till en 
större del av populationen start-up företag.  

2.7.3 Reliabilitet 
Studien dokumenterades noggrant under arbetets gång, samtliga intervjuer spelades in med 
mobilapplikation och transkriberades eller annoterades sedan för att ge möjlighet att söka 
information från insamlade data. Studiens arbetsprocess dokumenterades kontinuerligt genom 
hela projektet. Litteraturstudien kartlades med hjälp av ett kalkyldatablad, där relevant 
litteratur sammanställdes och kategoriserades. Dessa åtgärder bidrog till studiens grad av 
reliabilitet. Yin (2006) menar att en förutsättning för god reliabilitet är att studien 
dokumenteras noggrant under studiens gång. 
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2.7.4 Etisk reflektion 
Fallföretaget och inkubatorn blev insatta i studiens syfte och omfattning innan godkännande 
att delta för att säkerställa att de var komfortabla med sitt deltagande och delge information 
kring företaget. Fallföretaget gavs även möjlighet att själva påverka studiens omfattning, men 
valde att acceptera givet förslag. Samtliga intervjuer spelades in i samtycke med 
intervjuobjekten, dessa intervjuer annoterades och transkriberades för att öka tillförlitligheten 
i resultatet. Inför intervjuer meddelades ämnet för att säkerställa att respondenten var 
förberedd och undvika överraskningar. Till inkubatorn mailades en intervjuguide inför mötet 
för att tydliggöra ämnet samt ge dem chansen att förbereda sig och öka möjligheten till 
genomtänkta svar. Både fallföretaget och inkubatorn gav sitt godkännande att deras namn 
använts samt att insamlad information får återges i studien. Studien skickades till samtliga 
respondenter för godkännande innan publicering för att säkerställa att ingen information 
feltolkats och möjlighet till korrigering gavs. Då studien är en offentlig handling var detta av 
största vikt så inga icke offentliga uppgifter publiceras. 
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3 Teoretiskt ramverk  
I detta kapitel sammanställs den teoretiska grunden som samlats in via litteraturstudien. 
Inledningsvis visualiseras hur frågeställningarna kopplas till teorin, därefter presenteras den 
teori som använts för att uppfylla studiens syfte och besvara frågeställningarna. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att besvara studiens två frågeställningar genomfördes en teorisammanställning kring 
framförallt tre olika områden, möjligheter, hinder samt möjliggörare ett start-up har att arbeta 
miljöfokuserat. Figur 5 redovisar innehållet i dessa områden samt hur de kan kopplas samman 
med frågeställningarna. 

 

Figur 5. Koppling mellan frågeställningar och teori 

För att skapa underlag till att besvara första frågeställningen behöver litteratur samlas in kring 
vilka specifika möjligheter och hinder just ett start-up har att arbeta miljöfokuserat, dessa 
möjligheter och hinder beskrivs i Figur 5. För att besvara studiens andra frågeställning används 
resultatet från den första frågeställningen, vilket visualiseras genom pilarna i Figur 5, 
tillsammans med litteratur kring de möjliggörare som identifierats. 

3.2 Möjligheter  
Litteraturen beskriver ett antal faktorer som skapar förutsättningar att starta och driva ett 
miljöfokuserat företag. Den här studien har valt att kalla dessa faktorer för möjligheter.  

3.2.1 Ökad trovärdighet mot kunder och affärspartners 
Motivation och engagemang tar flera studier upp som de vanligaste faktorerna att starta ett 
miljöfokuserat företag, samt att detta skapar en trovärdighet gentemot kunder och andra 
intressenter. Miljöfokuserade start-ups ser miljömedvetenheten som ytterligare en dimension 
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som ger mening till företaget (Kirkwood & Walton, 2010). I sin studie av 14 olika 
miljöfokuserade start-ups kommer Kirkwood och Walton (2010) fram till att de miljövänliga 
värderingarna är lika viktiga som det ekonomiska resultatet. Att ett start-up blir miljöfokuserat 
beror oftast på personliga värderingar hos den eller de som startar företaget, grundarna drivs 
av gå i bräschen för en mer miljövänlig värld och vill vara förebilder för både sina anställda och 
andra organisationer (Rauter, Jonker, & Baumgartner, 2017). De utgår från sina värderingar 
men har ofta den större ambitionen att kunna förändra hela marknaden att bli mer miljövänlig 
(Schaltegger, 2002). Kirkwood och Walton (2010) understryker detta och menar att 
miljöfokuserade start-ups är starkt motiverade att sprida sina idéer och värderingar vidare till 
andra. Motivationen och engagemanget är viktigt för ett miljöfokuserat start-up då det bidrar 
till en ökad trovärdighet på marknaden, bland andra intressenter, samt till bättre relationer 
med affärspartners (Linnanen, 2002) 

3.2.2 Efterfrågan på miljövänliga produkter 
Ett miljöfokuserat företag startas ofta när ett gap i marknaden identifierats. En ökande 
miljömedvetenhet hos konsumenter bidrar till en ökande efterfrågan på miljövänligt hållbara 
produkter och tjänster (The Nielsen Company, 2014). Kan företag erbjuda miljövänliga 
alternativ kan detta bidra till en större trovärdighet bland kunder och konsumenter och 
därigenom förbättra företagets image och även öka sin försäljning (Ambec & Lanoie, 2008). 
Denna efterfrågan skapar potential för nya marknader som kan vara intressanta för företag att 
utforska (Sáez-Martínez, Lefebvre, Hernández, & Clark, 2016) och fler företag väljer därmed att 
”bli gröna” (Bansal & Roth, 2000). York och Venkataraman (2010) beskriver hur små, 
innovativa och proaktiva företag kan skapa en ny marknad för sina miljövänliga produkter eller 
tjänster. Därmed undviks befintlig konkurrens och samtidigt bidrar de till miljömässigt hållbar 
utveckling. Att de är nya kan i sig ses som en möjlighet på marknaden, då de med större 
trovärdighet kan säga att de är en del av lösningen istället för att som många etablerade företag 
vara en del av miljöproblemen (Hockerts & Wüstenhagen, 2010). 

3.2.3 Ökade förutsättningar genom miljöregleringar 
Miljöregleringar främjar ofta en uppstart av miljöfokuserade företag (Meek, Pacheco, & York, 
2010), där lagar och förordningar driver utvecklingen av miljöfokuserade företag framåt (Post 
& Altman, 1994) exempelvis genom skattelättnader (Rauter et al., 2017). Tydliga och specifika 
lagar och förordningar kan skapa förutsättningar för miljöfokuserade start-ups att bli mer 
innovativa och profitera på de beslut som tas (Porter & van der Linde, 1995). Företag förhåller 
sig olika till dessa lagar och förordningar, miljöfokuserade start-ups arbetar proaktivt för att bli 
miljömässigt hållbara, medan andra företag drivs av pressen från dessa och är mer reaktiva 
(Gast et al., 2017; Hockerts & Wüstenhagen, 2010). Porter och van der Linde (1995) menar att 
oavsett om företag arbetar proaktivt eller reaktivt så kommer de arbeta mer fokuserat med 
miljöarbete och ha större förutsättningar att bedriva innovativt arbete för att skapa win-win 
situationer.  

Figur 6 visar en sammanställning av de tre möjligheter som presenterats i kapitel 3.2.1, 3.2.2 
och 3.2.3. 

 

Figur 6. Möjligheter för start-ups att arbeta miljöfokuserat 
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3.3 Hinder 
Det finns många hinder till att starta och driva ett miljöfokuserat företag, nedan presenteras 
de hinder som tas upp i litteraturen.  

3.3.1 Begränsade resurser i form av kapital och kunskap 
Miljöfokuserade start-ups tvingas ofta på grund av begränsade tillgångar tänka kortsiktigt och 
därmed ges inte samma förutsättningar som ett större företag att vänta in att marknaden skall 
mogna för deras produkter (Sáez-Martínez et al., 2016). Det krävs snabbare resultat och finns 
inte lika stort utrymme för misstag, detta gör att förändringar och innovationer ofta sker stegvis 
(Sáez-Martínez et al., 2016). Resursbrist skapar ytterligare problem för ett miljöfokuserat start-
up, då de till skillnad från ett vanligt start-up även behöver lägga resurser på att involvera sitt 
miljötänk i sina beslut och processer (Hockerts & Wüstenhagen, 2010). Många miljöfokuserade 
start-ups tenderar att bli smala i sitt miljötänkt och fokuserar främst på de aspekter som rör 
deras produkt eller tjänst, därmed riskerar de att missa det holistiska synsättet (Hockerts & 
Wüstenhagen, 2010). Rao (2008) menar att start-ups ofta hindras i sitt miljötänk då det saknas 
kunskap, teknisk expertis och tid hos ledningen i hur de kan arbeta operationellt för att bli mer 
miljövänliga.  

3.3.2 Bristande mognadsgrad hos marknaden 
Det finns en risk att marknaden inte är mogen och inte ser fördelarna i de produkter eller 
tjänster det miljöfokuserade start-up företaget säljer (Gast et al., 2017). En Brittisk studie visar 
att konsumenter tenderar att misstro företag som utger sig för att vara miljöfokuserade och vill 
ha oberoende källor som visar på att företagets produkter, tjänster och processer verkligen är 
miljövänliga (Saunders & Kruse, u.å.). Ett miljöfokuserat start-up behöver därför övertyga sina 
kunder att deras produkter eller tjänster inte bara är bra för kunden utan även bra för miljön 
eller samhället (Hockerts & Wüstenhagen, 2010). Ett annat hinder är att miljöfokuserade start-
ups ofta misslyckas med att nå ut till en bredare massa än den inom sin nisch, detta kan bero 
på oförmåga men även på att det inte finns någon vilja hos företaget att växa och bredda sin 
marknad (Hockerts & Wüstenhagen, 2010). Rauter et al. (2017) kommer i sin studie fram till 
att få företag ser hållbarhet som en fördel när de skall komma in på nya marknader, två av tio 
företag såg det till och med som en nackdel (Rauter et al., 2017).  

3.3.3 Konkurrens från etablerade företag 
En utmaning för miljöfokuserade start-ups är att behålla den marknadsandel de erövrat då 
redan etablerade företag kan kopiera de produkter eller tjänster som ett miljöfokuserat start-
up företag tagit fram genom ett större inflytande på marknaden, större resurser samt en större 
innovationskapacitet (Hockerts & Wüstenhagen, 2010). Det kan begränsa miljöfokuserade 
start-ups till nischade marknader som inte har samma attraktionskraft hos större aktörer 
(Hockerts & Wüstenhagen, 2010). Möjligheten för etablerade företag att anpassa sin 
verksamhet kan dock begränsas av den tröghet som tenderar att uppstå i större och äldre 
organisationer (Ambec, Cohen, Elgie, & Lanoie, 2013; Huang, Lai, Lin, & Chen, 2013). 

3.3.4 Brist på extern finansiering 
På det finansiella planet möter start-ups ofta svårigheter i att anskaffa nödvändigt kapital för 
att utveckla sin affärsidé (Gast et al., 2017). Linnanen (2002) menar att miljöfokuserade start-
ups har det ännu svårare då de måste hitta investerare som delar deras vision och ideal. 
Investerare kan avskräckas från miljöfokuserade start-ups då de riskerar att bli hindrade av sin 
egen vision och sina värderingar  istället för att skapa lönsamhet i företaget (Linnanen, 2002). 
Denna faktor berättigas av en studie utförd av (Saunders & Kruse, u.å.), som visar på att 
miljöfokuserade företag generellt tenderar att vara mindre lönsamma. Investerare tenderar 
dessutom att tycka att miljömässigt hållbara företag saknar kunskap kring finansmarknaden 
och därmed inte tillgodoser investerarens intressen i tillräckligt stor utsträckning (Linnanen, 
2002). Många miljöfokuserade start-ups behöver längre tid att utveckla sina produkter eller 
tjänster för marknaden, vilket kan avskräcka investerare, om den tiden är längre än vad de är 
beredda att investera i (Linnanen, 2002). Svårigheten med att attrahera finansiärer och 
därigenom införskaffa kapital gör att miljöfokuserade start-ups ofta har svårare att växa och 
begränsar många till en mindre och nischad marknad (Gast et al., 2017).  

Figur 7 presenterar en sammanställning av nämnda hinder i kapitel 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 och 3.3.4. 
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Figur 7. Hinder för start-ups att arbeta miljöfokuserat 

3.4 Möjliggörare 
För att minska hindren samt förverkliga möjligheterna beskriver litteraturen ett antal 
möjliggörare som kan skapa förutsättningar för ett start-up företag att arbeta 
miljöfokuserat. 

3.4.1 Enklare och snabbare förändringsprocess 
I redan etablerade företag finns många hinder att förändra sig åt ett miljövänligare håll (Post & 
Altman, 1994). Ambec et al. (2013) beskriver Porters tes (1991) att oförmågan att förändras kan 
bero på något som kallas ”organizational inertia”, alltså den tröghet som uppstår i etablerade 
organisationer, vilket även styrks av Huang et al. (2013). En möjliggörare för miljöfokuserade 
start-ups är att de är mer benägna att hitta innovativa lösningar då de i mindre utsträckning är 
fast i specifika attityder, och kan därför ofta i större utsträckning komma fram till lösningar 
som är bra både för miljön och lönsamheten (Hockerts & Wüstenhagen, 2010). I 
uppstartsprocessen av ett nytt företag finns stora möjligheter att forma företaget från grunden 
(Schaltegger, 2002), vilket är en fördel när det skall skapas miljövänliga processer och en 
miljövänlig kultur i ett företag (Kirkwood & Walton, 2010). En grundmurad kultur skapar 
legitimitet till ett företag, vilket är en viktig tillgång, framförallt för nystartade företag då det 
indikerar på att företaget står på en värdegrund som kan vara viktig för intressenter, däribland 
kunder (Rao, 2008). Kunder och konsumenter är nämligen ofta medvetna om hur företag 
presterar miljömässigt (Rauter et al., 2017).  

3.4.2 Användning av miljöprinciper 
Miljöprinciper ses som en god startpunkt för att systematiskt arbeta med miljöfrågor 
(Shrivastava & Berger, 2010). Dessa principer kan ses som riktlinjer och ramverk för 
organisationer att använda i syfte att minimera sin påverkan på miljön (Glavič & Lukman, 
2007), principerna syftar till hur organisationer praktiskt kan gå mot ett större miljöfokus 
(Shrivastava & Berger, 2010) och ska vara formulerade på ett sådant vis att de kan anpassas till 
flera olika verksamheter och kontexter (Shrivastava & Berger, 2010). Företag måste hitta 
metoder att inkorporera principer kring miljömässig hållbarhet på ett sätt som fungerar för just 
dem och deras långsiktiga mål (Tsoulfas & Pappis, 2006). 

Tsoulfas och Pappis (2006) beskriver 25 miljöprinciper, de är indelade i sex kategorier med ett 
flertal riktlinjer som befinner sig närmare de praktiska åtgärderna i en organisation. Dessa 
principer presenteras i Tabell 3. 
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Tabell 3. Kategoriserade miljöprinciper ur ett supply chain perspektiv  

 

Notis: Baserat på Tsoulfas & Pappis (2006) 

3.4.3 Socialt kapital 
För att kompensera för sina begränsade resurser bör miljöfokuserade start-ups utnyttja sitt 
sociala kapital  (Gast et al., 2017). Det kan bestå av t.ex. familj, vänner, grannar samt andra 
kontakter, både privat och i affärssammanhang (Davidsson & Honig, 2003). Sociala nätverk 
kan sprida och inhämta information, skapa tillgång till kapital, ge support och dela idéer, samt 
stärka den lokala entreprenörskulturen (Kimmel & Hull, 2012). Gast et al. (2017) beskriver även 
möjligheten att påverka opinionsledare eller olika institutioner att till exempel införa hårdare 
miljöregleringar för att på så sätt skapa bättre förutsättningar att starta och driva ett 
miljöfokuserat företag. Även att skapa stöd genom olika nätverk som uppmuntrar till 
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kommunikation mellan företag med liknande värderingar, samt förslag på praktiska åtgärder 
för att underlätta uppstarten samt drivandet av företaget (Spence, Ben Boubaker Gherib, & 
Ondoua Biwolé, 2011). Davidsson och Honigs studie (2003) visar att start-ups som är 
medlemmar i ett affärsnätverk har störst möjligheter att starta, driva och skapa lönsamhet i ett 
företag. En anledning till detta är att dessa företag snabbare kommer framåt i sin utveckling 
och skapar stora möjligheter till ett första sälj (Davidsson & Honig, 2003). Start-ups sociala 
kapital ses också som positivt för förmågan att utnyttja den information som kommer till 
företaget (Debrulle, Maes, & Sels, 2014). 

3.4.4 Inkubatorer och annan extern rådgivning 
Ett nätverk som redan finns tillgängligt för start-ups är inkubatorer, det saknas litteratur kring 
hur just inkubatorer kan bidra med rådgivning och annat stöd till start-ups inom mer specifika 
områden (Ammetller, Rodríguez-Ardura, & Lladós-Masllorens, 2014), exempelvis miljöfrågor. 
Däremot framgår det att nystartade företag kan vända sig till inkubatorer för att minska 
barriärer (Ammetller et al., 2014). Inkubatorer bistår med en dedikerad och stödjande miljö för 
start-ups, vilket skapar bättre förutsättningar för dem att växa sig starka och stå på sina egna 
ben som företag (Romein & Trip, 2017). Tidigare erfarenheter kring att starta företag är en 
viktig möjliggörare för att lyckas (Davidsson & Honig, 2003).Som regel behöver start-ups hjälp 
inom generella frågor precis i uppstarten, för att senare i processen efterfråga kompetens inom 
mer specifika områden (Davidsson & Honig, 2003), exempelvis miljöförbättringar. Inkubatorer 
kan vara till hjälp inom en mängd olika frågor genom att erbjuda sin kunskap och erfarenhet 
från olika branscher, skapa möjligheter för nystartade företag att bredda sitt nätverk, samt 
erbjuda experthjälp inom olika områden (Chrisman & McMullan, 2000; Romein & Trip, 2017) 
och därigenom utveckla ett mer framgångsrikt företag (Ammetller et al., 2014). Vid 
uppbyggnaden av företaget kan start-ups få hjälp att utveckla sin kompetens inom bl.a. 
entreprenörskap och ledarskap, de kan få hjälp att hitta långivare eller andra sätt att få in 
kapital till företaget, samt hjälp med att komma i kontakt med potentiella kunder. 
Inkubatorerna kan även skapa förutsättningar för ett socialt affärsnätverk där olika start-ups 
kan träffa varandra och utbyta idéer och tankar (Romein & Trip, 2017). 

Ammetller et al. (2014) beskriver hur start-ups som samarbetar med en extern rådgivare i större 
utsträckning söker sig vidare till fler samarbetspartners och rådgivare inom andra områden, 
jämfört med företag som inte gör det. Detta är viktigt då start-ups med tillgång till specificerad 
kunskap inom olika områden, tenderar att bli mer framgångsrika (Davidsson & Honig, 2003). 
En viktig roll för en inkubator är att erbjuda en plattform för likatänkande företag i liknande 
situationer att träffas och nätverka med varandra, detta menar Davidsson och Honig (2003) 
skapar förutsättningar för ett start-up att lyckas med sin affärsidé och sitt företag.  

Figur 8 presenterar en sammanställning av möjliggörare från 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 och 3.4.4. 

 

Figur 8. Möjliggörare för start-ups att arbeta miljöfokuserat.  
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av verksamheten inom fallstudieobjektet. Vidare 
beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens frågeställningar. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Studiens fallföretag heter Taberg Basecamp (TB), deras affärsmodell består av att designa och 
sälja glasögonbågar. Deras designstudio, showroom och lager ligger i en gammal industrilokal 
i bruksorten Taberg, söder om Jönköping. De köper in glasögonbågarna från tillverkare i Kina, 
Japan och Tyskland. Tillhörande glasögonfodral tillverkas i Sydkorea och Sverige. Bolaget 
registrerades i januari 2016 och i augusti 2016 levererades de första produkterna till kunder. 
De har gjort ett aktivt val i att endast erbjuda sina produkter till självständiga optiker runt om 
i Sverige och har därmed valt bort de större kedjorna i branschen. Företaget består av tre 
personer, alla med tidigare erfarenhet från branschen. Bågarna är tillverkade i ekologiskt 
material, ekoacetat, vilket enligt TB är ovanligt i branschen. Utöver det ekologiska materialet 
har man också gjort flera aktiva val för att minska sin miljöpåverkan och för att skapa en tydlig 
inriktning mot hållbarhet.  

4.2 Möjligheter 
Empiriskt har ett antal möjligheter kunnat identifieras, nedan beskrivs de som framkommit 
genom intervjuer med fallföretaget.  

4.2.1 Grundarnas trovärdighet 
Grundarna har ett stort intresse och engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor. Det var en 
självklarhet att deras värderingar skulle återspeglas i verksamheten. Detta syns exempelvis i 
deras design av bågar där de fokuserar på produkter som känns aktuella över lång tid, i 
materialet de använder som är av hög kvalitet och ekologiskt, samt hur de arbetar med att inte 
använda rabatter. TB menar att deras trovärdighet bygger mycket på denna aspekt. Så som de 
väljer att visa sig utåt kan de också ha stöd för, från vad de verkligen gör. I större organisationer 
menar de att det kan finnas en vilja att synas som trovärdiga men att det finns bakomliggande 
strukturer och ekonomiska krav i en större utsträckning som gör det mer komplicerat. TB 
upplever att de har en större frihet att ta beslut som kan påverka direkta kostnader, eventuellt 
åt det negativa hållet. 

Grundarnas engagemang sträcker sig även utanför deras egna bolag. De menar att de på sikt 
också vill förändra branschen och tankesättet kring hur glasögonbågar skall säljas.  

4.2.2 Efterfrågan på miljövänliga produkter 
Vid uppstarten av företaget upplevdes att det saknades ett erbjudande på marknaden, ett 
ekologiskt alternativ till det vanliga utbudet. I andra branscher är detta mer naturligt, 
exempelvis i modebranschen. Vidare framkom det att valet att arbeta med en tydlig miljövänlig 
och ekologisk profil inte var anledningen till att företaget grundades, men att det var något som 
växte fram omedelbart när diskussionerna mellan grundarna startade. Förutom ekoacetatet i 
bågarna har TB utformat sina glasögonfodral med en tydlig miljöprofil, fodralen som skickas 
med bågarna är av tyg och platta för att minska framvolymen, de erbjuder även ett 
glasögonfodral i vegetabiliskt garvat läder, fritt från krom och tillverkat i Sverige, som ett mer 
exklusivt alternativ.  

Kunder reagerar positivt när de presenterar sina produkter. Det har utvecklats till ett argument 
att få visa produkterna en första gång. Få konsumenter må känna till varför behovet av en 
ekologisk glasögonbåge finns, men när information om produkten förmedlas ökar förståelsen 
och miljöprofilen möts positivt av deras kunder.  

4.2.3 Ökade förutsättningar genom miljöregleringar 
TB ser deras val att arbeta med ett miljö-certifierat material i deras glasögonbågar som en 
möjlighet. Normalt sett består glasögonbågar av acetat som innehåller kemikalier. I det eko-
acetat som de istället valt att arbeta med har dessa kemikalier ersatts med naturliga 
ingredienser. De ser en möjlighet i att kemikalierna på sikt kommer förbjudas i hudnära 
produkter, då har de redan hela sitt sortiment i ett godkänt material och kan snabbt agera vid 
förändringar i marknaden. 
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4.3 Hinder 
Nedan beskrivs hinder att arbeta miljöfokuserat som identifierats genom intervjuer med 
fallföretaget.  

4.3.1 Kompetens och resurser 
TB menar att utmaningen är att leva upp till den nivån som satts upp och fortsätta arbeta med 
att tänka annorlunda i flera situationer. När de nu har åtagit sig att arbeta mot miljövänlighet 
leder det till en utmaning att finna fler förbättringar. TB kan känna att de saknar kompetensen 
att ta sig an nya förbättringar eller strukturera arbetet med minskad miljöpåverkan. De 
upplever det som problematiskt att ha kompetensen inom flera olika områden och de känner 
de att det hade varit nyttigt att kunna få in hjälp utifrån.  

TB har inte formulerat någon vision eller målsättning med deras arbete med miljö och 
hållbarhet, de arbetar efter att ständigt försöka identifiera nya områden att förbättra. ISO-
certifiering och andra system för att identifiera förbättringar och kartlägga miljöpåverkan 
nämns som intressanta lösningar för att minska sin miljöpåverkan samt öka sin trovärdighet, 
men på grund av storleken och omfattningen i ett sådant projekt har man medvetet undvikit 
detta.  

4.3.1.1 Hinder med kopplingar till leverantörer 
En utmaning är att skapa överblick över det leverantörsutbud som finns på marknaden. De 
upplever att de inte har den storlek som behövs för att ställa krav på leverantörer att eventuellt 
förändra sina processer eller för att TB ska få full insyn i hur de arbetar. Detta gör att de i större 
utsträckning behöver lita på vad leverantörer säger angående till exempel arbetet med minskad 
miljöpåverkan.  

Ett hinder är att det finns betydligt färre aktörer som tillverkar glasögonbågar jämfört med för 
20-30 år sedan. En annan anledning är deras storlek som också begränsar urvalet. Det finns en 
del stora aktörer som helt enkelt inte accepterar TBs låga volymer. Trender pekar på att 
produktion av bågar dock ökar i Europa och TB hoppas senare ha samtlig tillverkning i Europa, 
helst Sverige, i nuläget är dock hindren för många. 

Med en leverantör upplevde TB att de fick en medioker service på grund av deras storlek. 
Kopplat till detta finns det hos tillverkarna minimikvantiteter som TB behöver förhålla sig till, 
i nuläget är detta ett hinder att komma över. Som exempel leder det till att TB väljer färre unika 
kombinationer av komponenter eller ett mer genomtänkt val av färger. De nämner också att det 
kan innebära att de skjuter på modeller till senare för att nå de kvantiteter som krävs. TB ser 
denna begränsning inte bara som ett hinder dock, det ger deras designers en stramare ram att 
arbeta med och kan i och med detta skapa en tightare kollektion.  

I nuläget används flyg som fraktsätt från Asien, skälet till detta är att de är angelägna om att ha 
korta cykler. Långsammare transport känner de skulle påverka deras likviditet för mycket. Den 
längre transporttiden skulle även påverka deras övriga processer på ett negativt sätt. Det skulle 
vara möjligt att lägga om arbetet så att designprocessen tidigareläggs med motsvarande tid för 
sjötransporten och på så vis skulle de kunna använda båt som fraktsätt. En utmaning här blir 
att försöka få in samma information vid designen av bågarna, ett felbeslut här kan vara 
ödesdigert för en ny och liten aktör menar man. Det framkommer också tveksamheter kring 
vilket fraktalternativ som är ”bäst” ur miljösynpunkt och svårigheten att få insikt i vad som är 
rätt val att göra. 

4.3.2 Bristande mognadsgrad hos marknaden 
TB upplever en viss oro över risken att det material man använder sig av i nuläget skall sluta 
produceras. Få leverantörer på marknaden kan tillhandahålla materialet och efterfrågan är 
begränsad. I Europa är det främst länderna i Skandinavien som ser värdet i denna typ av 
ekologiska material. Enligt leverantören är inte efterfrågan lika hög i resterande delar av 
Europa. 

Det påpekas att förändringar vanligtvis kommer underifrån. Att en miljömässig förändring bör 
initieras av konsumenter som börjar ifrågasätta produkter och dess påverkan på miljön. TB tror 
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att glasögon är en produkt som är svår för konsumenter att få insikt i och förståelse kring 
tillverkningsmetod och material.  

TB behöver precis som övriga aktörer i branschen förhålla sig till kollektioner i arbetet. Därmed 
begränsas deras frihet, bland annat med avseende på fraktsätt och orderkvantiteter. Från 
början önskade de arbeta med att släppa nyheter utspritt över året. De har dock noterat att de 
stöter på problem ute hos kunder som inte har utrymme att köpa in produkter på oregelbundna 
tider under året och får därigenom göra avkall på hållbarhet och miljö. 

4.3.3 Konkurrens från etablerade företag 
Hos TB ses inte konkurrenters möjlighet att förändra sina verksamheter och produkter till 
liknande deras egna som ett stort hinder. De tror att konkurrenter skulle få svårt att anpassa 
sin affärsmodell till en som liknar TB. I grunden handlar det om materialet i bågarna som de i 
nuläget är en av få aktörer som använder. Materialet innebär en högre inköpskostnad som de 
har anpassat sin verksamhet efter och som de upplever som svårt att anpassa sig till efterhand. 
De nämner dock att för planetens skull hade det varit bra om fler följde med på tåget.  

4.3.4 Brist på extern finansiering   
Att sätta sig in i arbetet med att hitta ytterligare extern finansiering upplevs som ett hinder. 
Det framgick att det var svårt att veta hur man skulle gå tillväga för att hitta rätt investerare och 
de visades en oro kring risken att förlora kontroll över bolaget. De kände att det fanns en risk 
att det kunde komma in en extern part som hade andra värderingar och som kunde dra 
företaget ifrån miljö och hållbarhet. De menar dock att de kan hamna i ett skede där de snabbt 
behöver expandera och ser då extern finansiering som en lösning, därmed stänger de inga 
dörrar för att i framtiden vända sig till exempelvis en riskkapitalist.  

4.4 Möjliggörare  
Nedan beskrivs de möjliggörare som identifierats hos fallföretaget, samt hur dessa 
möjliggörare kan användas för att ta vara på identifierade möjligheter och minska 
identifierade hinder.  

4.4.1 Enklare och snabbare förändringsprocess 
TB har från starten hållbarhetsfrågor som en viktig del i sin verksamhet. Exempel på hur de valt 
att forma verksamheten är att de till skillnad från konkurrenter inte arbetar med rabatter, de 
har lägre marginaler och en begränsad mängd nyheter. De ben de står på menar de kan vara 
något som är svårt att ändra sin affärsmodell till i ett senare skede. Det var något som behövde 
finnas där från inledningen i bolaget. Att ha arbetat med detta tankesätt från första början har 
lett till att det vid beslut alltid är naturligt för TB att ställa sig frågor som; hur påverkar det 
miljön? Finns det alternativ? 

En aspekt som har en tydlig påverkan på hur affärsmodellen i ett företag ser ut är hur de 
planerar att vara lönsamt och hur kravet på avkastning ser ut. TB såg det som en möjlighet att 
från början implementera en alternativ ansats till det annars rådande kravet på 10 procents 
avkastning på sista raden. De upplever att de har andra mål att sträva mot i bolaget. 

TB ser det som smidigare att gå från idé till beslut i den situation de nu befinner sig i. De ser 
det som positivt att de tre delägarna ser på saker med liknande perspektiv. I mer etablerade 
företag med etablerad kultur tror de att det kan vara mer komplicerat, framförallt då det kan 
finnas fler intressenter som har synpunkter på vilka beslut som tas.  

4.4.1.1 Flexibilitet vid val av leverantör 
TB ser en möjlighet för dem att kunna vara flexibla vid val av leverantörer. De har utan större 
problem kunnat byta leverantör på en del av kollektionen. Detta är något de påpekar hade varit 
mer komplicerat senare i processen när volymerna kan ha stigit och relationerna kommit 
längre. 

I nuläget har de valt att arbeta med tre primära producenter på bågar i Tyskland, Japan och 
Kina. De menar att detta skapar en viss flexibilitet och att de till någon grad sprider risken. De 
tre leverantörerna producerar dock bågar i olika typer av material. En annan faktor som lett till 
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beslutet kring var bågarna skall tillverkas har varit att dessa länder generellt har identifierats 
som duktiga på dessa material. 

4.4.2 Miljöprinciper.  
Här presenteras specifika möjliggörare som använts samt kan användas för att minska 
hinder och ta tillvara på möjligheter hos fallföretaget. Dessa har upptäckts genom att 
använda teorin kring miljöprinciperna i 3.4.2 och presenteras i rubrikform utefter 
principernas kategorisering.  

4.4.2.1 Produktdesign 
Om TB skulle designa en ”Klassiker” som de behåller i sortimentet med fortsatt god försäljning 
skulle det kunna leda till ett standardisera arbetssätt på flera nivåer. De ser efterfrågan som det 
största hindret mot att kunna arbeta med produkter som har en högre grad av standardisering. 
Kunder efterfrågar regelbundet nyheter.  De har dock standardisering med i arbetet med design 
av nya bågar genom att ta hänsyn till de komponenter som används i kollektionen. Som exempel 
används bara tre olika gångjärn genom hela sortimentet.  

I nuläget har TB ett miljöcertifierat material, ekoacetat i samtliga bågar. Där ca 30 procent av 
sortimentet består uteslutande av detta material. Övriga bågar i kollektionen består av metall 
eller titan som huvudsakligt material. De ser i nuläget inte det som en möjlighet att erbjuda hela 
kollektionen i ekoacetat då deras kundunderlag är för smalt men håller det öppet då de inte vet 
vad som kan hända i framtiden. 

I nuläget vet de inte om något av materialet i sina produkter är återvunnet. De identifierar att 
fodralen skulle med relativ lätthet kunna göras i återvunnen plast och att de ska undersöka 
huruvida fabrikerna arbetar med slutna system eller inte. Vidare har TB inte i nuläget någon 
lösning på hur man kan återanvända ej efterfrågade produkter.  

Bågarna är designade för lång teknisk livslängd, framförallt i form av den höga kvalitén som 
ekoacetatet håller. Vidare identifieras gångjärnen som en viktig komponent när det kommer till 
hållbarhet, kvalitén på dem möjliggör en längre livslängd. Även genom en design åt det mer 
enkla, hållbara och tidlösa hållet är behovet av förnyelse mindre vilket påverkar den 
designmässiga livslängden.  

De har medvetet valt bort en tillverkningsmetod som de vet är mindre gynnsam för miljön. 
Vidare menar man att det är flera moment i tillverkningen som själva designen inte kan 
påverka. Genom att inte designa bågar med avancerade mönster och dekorer kan de dock göra 
ett aktivt val som kräver mindre energiförbrukning och materialanvändning vid tillverkning.  

Det spill som uppstår vid tillverkning har i nuläget inte TB information om hur det hanteras 
hos producenter, de vet sedan tidigare att det går att återanvända spillmaterialet. TB bidrar 
gärna till att det sker.  

4.4.2.2 Paketering/emballering 
Ut till kund använder man en förpackning anpassad efter beställningskvantiteter och 
specifikationer från fraktbolag. Denna kartong tillverkas lokalt och är gjord på lokalt material, 
något som sågs som nödvändigt för TB. Emballaget är dyrare jämfört med en standardkartong 
men faktumet att de får plats med fler bågar per sändning samt den juste tillverkade kartongen 
väger upp det. 

Det framkommer att TBs kunder använder deras emballage vid returer. De menar att det är 
svårt att påverka kunder till att göra mer, som att till exempel återvinna kartongen eller 
återanvända den på något annat sätt. Förpackningar från leverantör används hos TB för 
lagerhållning.  

4.4.2.3 Återvinning och avfallshantering 
De upplever det som svårt att se nyttan av att återvinna ett par bågar. Alternativ som branschen 
istället har gått emot är återanvändning. Det finns till exempel välgörenhetsorganisationer som 
arbetar med att samla in glasögon och sedan skänker dem till behövande. TB ser i nuläget 
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återanvändning som ett bättre alternativ än återvinning på grund av det lilla som går att 
återvinna i en båge och den relativt långa tiden en båge används. Vidare menar de att arbetet 
med denna typ av återanvändning ligger hos kunderna till TB och inte hos dem själva. De menar 
dock att de kan uppmuntra användandet av denna typ av tjänst för sina kunder.  

4.4.2.4 Förgröna intern och extern omgivning 
För att stärka sin image hos konsumenter har TB planer på att arbeta med så kallade 
ambassadörsprogram, där de sponsrar privatpersoner med bågar och genom det nå direkt ut 
till konsumenter. Vidare arbetar de även mot att komma ut i butiker och representera 
glasögonen på plats så de kan förmedla sitt miljövänliga budskap direkt till konsument. 

TB arbetar med en begränsad mängd modeller i deras kollektion. Det är ett sätt för dem att 
påverka kunder så de kan minska överproduktion. TB menar att optiker inte skall behöva köpa 
in ett onödigt stort sortiment av bågar utan istället fokusera på att omsätta lagret i högre takt 
med bågar som attraherar fler kunder. Vidare menas att deras sätt att vara transparanta kan få 
kunderna, och branschen i stort, att på sikt förändras och få större miljöfokus. 

4.4.3 Socialt kapital 
De upplever att det hade varit betydligt svårare att komma in på marknaden utan att ha det 
nätverket som de byggt upp under sina tidigare karriärer. Nätverket består dels av kontakter 
som skapats genom att de tidigare varit aktiva i branschen, men också kontakter via deras 
privata nätverk. Genom sin erfarenhet har de identifierat leverantörer de menar är tillräckligt 
miljöfokuserade och som de vet levererar bra kvalitet. Leverantören av ekoacetat håller dem 
uppdaterade på utvecklingen av det eventuella EU beslut som kan betyda att vanligt acetat 
förbjuds i hudnära produkter och därmed kommer förändra glasögonbranschen.  

Deras historik upplevs också fördelaktig vid arbetet med externa investerare då de framstod 
som trovärdiga och pålitliga. De menar att detta bidragit vid samtal med bank, revisor och 
annan finansiering. Sammantaget upplevdes arbetet med att få in startkapital som mindre 
komplicerat än de förväntat. TB tror även att deras personliga erfarenhet är viktig i utformandet 
av nya produkter, tack vare sin erfarenhet menar de att de kan undvika de största misstagen 
designmässigt och därigenom undvika att bygga upp ett lager av produkter som inte går att 
sälja, vilket även stämmer överens med deras miljöprofil.   

Genom att känna till olika typer av butikssamarbeten och nätverk av butiker finns också 
kunskapen om vilka kunder som har speciella positioner i branschen, t.ex. ett uttalat miljötänkt, 
som extra viktiga. Dessa kunder kan i sin tur sprida ordet vidare till sina kontakter menar TB. 
Genom sin erfarenhet i branschen har de även bra koll på vilka av sina konkurrenter som 
arbetar med ekologiskt material och kan därmed avgöra vilka de verkligen ser som 
konkurrenter och inte, samt välja vilka de vill associeras med och inte.  

4.4.4 Inkubatorer och extern rådgivning 
I detta avsnitt presenteras insamlade data kring extern rådgivning och samarbete med 
inkubatorer, presenterade data har samlats in från både fallföretaget och en inkubator.   

Något som hjälpt TB i sin start-up process har varit deras samarbete med ALMI, de har agerat 
som bollplank för TB när det kommer till finansiella frågor och bidrar med ett större perspektiv 
i de frågor som uppkommer.  

TB efterfrågar liknande typ av rådgivning inom hållbarhet och miljöfrågor då de önskar att bli 
mer än en leverantör av glasögonbågar. För att bana väg för ett nytt sätt att tänka ser de olika 
samarbetsformer och nätverk som ypperligt. Vid intervjun med ALMI framgår det att de även 
erbjuder rådgivning inom miljö- och hållbarhetsfrågor, den typ av hjälp de erbjuder är på en 
högre nivå då de inte går in på detaljnivå hos sina kunder. Enligt TB är detta precis vad de 
efterfrågar, den hjälp de eftersöker är av mer allmän form där det inte krävs att någon behöver 
kunna deras affärer i detalj. Till exempel. skulle det vara intressant att få tips om vilka fallgropar 
de bör försöka undvika i framtiden, eller hur de kan hitta leverantörer närmare Sverige. ALMI 
kan bistå med ett omfattande nätverk av olika företag som befinner sig i en tillväxtfas, och 
företag med liknande miljövärderingar som varit med om liknande situationer som TB. De kan 
även förmedla kontakter till externa rådgivare inom olika områden, bland annat hållbarhet och 
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miljö. ALMI beskriver även att de har ett stort internationellt närverk där de arbetar med att 
hjälpa företag skapa kontakter med kunder och leverantörer utomlands. 

Då de företag som kommer till ALMI för rådgivning inte är begränsade till någon bransch eller 
viss typ av verksamhet blir deras perspektiv i frågor väldigt brett. ALMI menar att deras roll 
handlar mycket om att väcka tankar och att visualisera vinster med att arbeta hållbart, de menar 
även att hållbarhet behöver genomsyra ett företag och framhåller vikten av att det måste ta en 
tydlig ansats i ledningen för att bedrivas på ett framgångsrikt sätt. ”Vi ska inte göra jobbet, men 
vara en bra resurs att hitta rätt och driva frågan” (ALMI, intervju, 2017-04-04).  

För att underlätta hållbarhetsarbete ytterligare har ALMI utvecklat något som de kallar för 
Hållbarhetscheckar. Ett typ av tillskott som företag kan söka och använda för att köpa in extern 
kompetens och kunna förverkliga hållbara affärsmodeller. Det kan till exempel röra sig om att 
plocka fram en hållbarhetsstrategi redan i ett tidigt skede. ALMI kan även hjälpa till att 
förmedla kontakter till dessa externa rådgivarna. 

TB tror att arbetet med externa aktörer inom miljöfrågor ytterligare kan öka deras trovärdighet 
till kunder och branschen. Det finns mycket tyckande i branschen och aktörer som uttrycker sig 
utan att underbygga det med fakta. Genom ökad spridning av information tror de att de skulle 
kunna inspirera och övertyga andra aktörer om hur arbete kan göras. 
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5 Analys 
I detta kapitel presenteras studiens resultat genom att de två frågeställningarna besvaras. 
Detta görs genom att empiriska data jämförs med studiens teoretiska ramverk. 

5.1 Vilka möjligheter och hinder har start-up företag som vill arbeta 
miljöfokuserat? 

För att besvara första frågeställningen jämförs insamlad teori kring möjligheter och hinder 
för ett start-up att arbeta miljöfokuserat med vad som framkommit i insamlade data från 
fallföretaget. 

5.1.1 Ökad trovärdighet mot kunder och affärspartners 
Varför vissa väljer att starta företag med tydlig fokus på miljö och hållbarhet är enligt teorier 
ofta kopplat till grundarnas egna engagemang för dessa frågor (Rauter et al., 2017; Schaltegger, 
2002). Att det finns ett tydligt engagemang för miljö och hållbarhet hos TB har tydligt framgått. 
De menade att de vid starten av bolaget såg det som naturligt att företaget skulle ha samma 
förhållningssätt som grundarna har privat och att detta ökar möjligheten att attrahera kunder. 
Linnanen (2002) menar att detta engagemang är något som ses som en möjlighet för företag 
då det leder till en ökad trovärdighet. Med ovan kan det konstateras att empirin i studien 
stämmer väl överens med litteraturen om att trovärdighet är en möjlighet för lyckat arbete för 
miljöfokuserade start-ups. Miljöfokuserade start-ups har ofta ambitionen att förändra 
marknaden de verkar inom att bli mer miljövänlig (Schaltegger, 2002), vilket tydligt bekräftas 
av TBs ambition att få marknaden att ha ett tydligare miljöfokus kring de produkter som säljs 
samt hur produkterna säljs, genom att erbjuda ett ekologiskt alternativ och att gå ifrån 
exempelvis rabatter.  

5.1.2 Efterfrågan på miljövänliga produkter 
Litteraturen menar att miljöfokuserade företag ofta skapas tack vare ett gap i marknaden av 
något slag (Kirkwood & Walton, 2010). Det var inte enbart den anledningen som låg bakom att 
TB grundades men det var en möjlighet man såg alldeles i början av arbetet med 
affärsmodellen. Att det finns en ökad efterfrågan på miljövänliga alternativ (The Nielsen 
Company, 2014) är något TB märker när de är ute hos kunder, fler får upp ögonen och 
välkomnar deras ekologiska glasögonbågar. Vidare framkom från fallföretaget att deras 
erbjudande har tagits emot positivt från kunder vilket har lett till att TB har fått möjlighet att 
visa upp sina produkter från första början. Detta stämmer väl med Sáez-Martinez et al. (2016) 
samt York och Venkataraman (2010) som menar att efterfrågan på miljövänliga alternativ kan 
öppna nya marknader för de företag som kan erbjuda något andra inte kan.  

5.1.3 Ökade förutsättningar genom miljöregleringar 
Meek et al. (2010) nämner miljöregleringar som en morot till att starta miljöfokuserade företag. 
För TBs del betyder ett potentiellt förbud mot kemikalier en möjlighet i och med att de har en 
produkt som redan uppfyller dessa kriterier och då kan tillgodose marknaden utan någon 
förändring av nuvarande affärsmodell. Porter och van der Linde (1995) menar att just 
miljöregleringar är en viktig möjlighet för företag att kunna profitera genom att välja 
miljövänliga vägar, antingen genom att vara innovativa och proaktiva och därmed ligga före en 
eventuell miljöreglering, som i TBs fall, eller genom att vara reaktiva och därigenom ta vara på 
en reglering som förändrar marknaden och skapa en win-win situation (Porter & van der Linde, 
1995).  

5.1.4 Begränsade resurser i form av kapital och kunskap 
För miljöfokuserade start-ups visar sig bristen på resurser och kunskap på olika vis (Rauter et 
al., 2017; Schaltegger, 2002). En stor del som identifierats hos TB är deras arbete med 
leverantörer, eftersom de inte har någon egen tillverkning ses leverantörer som en stor källa till 
deras miljöpåverkan. Det framkommer att det är svårt att få en överblick över de leverantörer 
som finns på marknaden. Det kan alltså finnas leverantörer som är bättre ur miljösynpunkt som 
de inte har lyckats identifiera. Hockerts & Wüstenhagen (2010) menar att det är vanligt att 
miljöfokuserade start-ups blir smala i arbetet och inte får med helhetsperspektivet. Detta kan 
visa sig hos TB genom att de har svårt att få insyn hos leverantörer och på så vis kunna påverka 
deras arbete, vilket i sin tur leder till att de begränsas till att arbeta med sina egna processer.  
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TB menar också att arbetet med att finna fler områden att förbättra miljömässigt i 
verksamheten är svårt. Rao (2008) tar upp teknisk kunskap och kompetens hos ledning som 
ett hinder för att arbetet mot mer miljövänlighet, vilket alltså kan kopplas till TBs situation. I 
och med att de är i start-up fasen med få medarbetare är deras kompetens vad gäller vidare 
arbete med miljöfrågor begränsad. Ett annat resultat av nya och små företags begränsade 
resurser (Sáez-Martínez et al., 2016) visar sig för TB i deras val av fraktsätt från Asien. Där 
används i nuläget flygfrakt, delvis på grund av problemen med likviditet, alltså risken det 
innebär att ha produkter på fartyg en längre tid är för stor i detta skede, samt att det framgår 
att det råder en osäkerhet i vilket fraktsätt som faktiskt är bäst ur miljösynpunkt. Detta kan 
även kopplas till vad Sáez-Martínez et al. (2016) beskriver kring att mijöfokuserade start-ups 
snabbare behöver nå resultat och att det finns mindre utrymme till misstag.  

Hockerts och Wüstenhagen (2010) beskriver att tid och resurser kan vara ett hinder för start-
ups att arbeta miljöfokuserat, detta är dock ingenting som identifierats hos TB som ett hinder, 
utan är mer något som ligger med i bakgrunden hela tiden i deras verksamhet.   

5.1.5 Bristande mognadsgrad hos marknaden  
I empirin har det framgått att TB tror att deras miljövänliga budskap är svårt för konsumenter 
att ta till sig. De tror att många konsumenter inte ser glasögonbågar som en produkt där miljön 
behöver tas hänsyn till, produktens komplexitet menar man kan bidra till detta. Gast et al, 
(2017) beskriver också detta som ett hinder, att marknaden ej är mogen för miljövänliga 
alternativ och därmed inte ser fördelen i företagets erbjudande. Vidare noterar även TB ett 
hinder i att marknaden för ekoacetat inte är lika mogen som för traditionellt acetat. TB noterar 
att det i nuläget återspeglas i att det finns få leverantörer av ekoacetat, vilket placerar TB i en 
utmanande situation. Det konstateras även att branschens utvecklade kollektionstänk ses som 
ett hinder för TB att arbeta miljöfokuserat. De ser det inte som möjligt i nuläget att gå ifrån att 
arbeta med kollektioner då det skulle innebära att försäljningen skulle påverkas negativt. Alla 
dessa faktorer kan klassificeras som det hinder Gast (2017) beskriver som marknadens 
mognadsgrad.  

Sáez-Martínez (2016) menar att en stor andel kunder ofta misstror företags påståenden kring 
miljö vilket gör att de inte bara behöver övertyga kunder om sin produkt, utan även påståenden 
kring miljö och hållbarhet. TB har inte mött detta hinder hos sina kunder, utan som nämnts 
tidigare har miljöfokus istället setts som positivt. I empirin konstateras dock att en 
förutsättning för att marknaden skall mogna och växa behöver förändringen komma från 
konsumenterna, alltså underifrån, det räcker inte att optikerna ser den miljömässiga fördelen.  

5.1.6 Konkurrens från etablerade företag  
Ett hinder för start-ups att arbeta miljöfokuserat som litteratur tar upp, är att redan etablerade 
företag kan imitera deras verksamhet och med större resurser och redan etablerade nätverk kan 
de konkurrera ut det nya företaget (Hockerts & Wüstenhagen, 2010). TB tror dock att deras 
affärsmodell är svår för etablerade företag att ta efter, skulle konkurrenterna börja sälja bågar 
i ekoacetat skulle det påverka deras övriga sortiments trovärdighet menar TB och att byta ut ett 
helt sortiment ses som svårt. De ser miljöfokus som något som behöver finnas i grunden hos ett 
företag och för att skapa trovärdighet. Detta kopplar också an till redan etablera organisationers 
problem med att förändra sig åt miljövänlighet (Post & Altman, 1994). Att miljöfokuserade 
start-ups kan välja att hålla sig till en mindre nischad marknad för att minska 
uppmärksamheten från större aktörer, som Hockerts och Wüstenhagen (2010) beskriver, är 
inte något som är aktuellt för TB . Detta beror dels på att de ser svårigheten i hur konkurrenter 
skall kunna utveckla sig åt ett mer miljövänligt håll, men också att det för planetens skull skulle 
vara bra om fler tänkte som TB.  

5.1.7 Brist på extern finansiering 
När det kommer till finansiering och externt kapital framgick det hos fallföretaget att de inte 
upplevde deras miljöprofil som ett hinder när de sökte finansiering i uppstarten. Detta går alltså 
emot litteraturen som menar att miljöfokuserade företag oftare möter motstånd hos finansiärer 
(Gast et al., 2017). TB har dock medvetet undvikit att söka ytterligare externt kapital, hos till 
exempel en riskkapitalist. Anledning är det Linnanen (2002) också nämner, svårigheten att 
hitta någon som delar deras ideal och risken att förlora kontrollen över verksamheten. 
Linnanen (2002) menar också att investerare tenderar att tycka att miljöfokuserade företag inte 
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tillgodoser investerarens intressen, detta kan också kopplas till TB då de inte ser en hög 
lönsamhet som den viktigaste drivkraften. TB nämner att de kan bli intressant i framtiden att 
söka sig till ytterligare extern finansiering om de skulle hamna i ett skede där de snabbt behöver 
expandera, men ser inte miljöfokuset som något som borde hindra detta. Dock tar Gast et al.  
(2017) upp detta som ett hinder och menar att miljöfokuserade start-ups riskerar att begränsas 
till en mindre och nischad marknad på grund av otillräcklig finansiering. 

Linnanen (2002) menar att miljöfokuserade start-ups ofta behöver längre tid på sig att utveckla 
sina produkter eller tjänster och därmed blir ointressanta för investerare som vill ha snabb 
avkastning på sitt investerade kapital. Detta har inte kunnat identifieras hos TB, de tror snarare 
att de är snabbare än många konkurrenter tack vare sina mer flexibla och enklare processer 
som ett start-up företag. 
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5.2 Vilka möjliggörare finns för start-up företag att ta tillvara på 
möjligheter samt minska hinder? 

I Figur 9. Möjliggörarnas kopplingar till identifierade möjligheter och hinderförklaras hur 
möjliggörare som identifierats i teori och empiri kunnat kopplas mot de olika hinder och 
möjligheter som presenterats. Detta har genomförts med hjälp av insamlade data från 
fallföretaget och inkubatorn.  

 
Figur 9. Möjliggörarnas kopplingar till identifierade möjligheter och hinder 

5.2.1 Enklare och snabbare förändringsprocess 
Hos fallföretaget framgick det att de har dragit fördel av möjligheten som Schaltegger (2002) 
pekar på, nämligen att forma företaget från grunden med ”rätt” tankesätt redan i uppstarten. 
De har valt en affärsmodell som de menar är ovanlig på marknaden och som de också menar är 
svårt att förändra sig till i ett senare skede, detta har gjort det möjligt att möta marknadens 
efterfrågan på miljövänliga produkter och gör det även svårt för etablerade konkurrenter att 
följa efter. För TBs del handlar det bland annat om lägre marginaler, men även en begränsad 
mängd nyheter och att undvika att arbeta med rabatterade produkter, för att på så sätt bidra 
med en minskad överproduktion och överkonsumtion. De menar att detta är något som behöver 
introduceras när bolaget formas för att finnas som en stomme i företagets arbetssätt. Detta 
menar även Kirkwood och Walton (2010) är en fördel för företags framtida arbete mot 
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hållbarhet och miljövänlighet, detta kan skapa goda förutsättningar att vara proaktiva i sitt 
miljöarbete och därmed kunna profitera på nya och hårdare miljöregleringar. Proaktiviteten 
bidrar på samma sätt till att de minskar hindret att etablerade företag efterliknar deras 
verksamhet. Vidare menar TB att de har det mycket lätt att gå från idé till beslut i olika frågor. 
Precis som Post och Altman (1994) och Ambec et al. (2013), menar fallföretaget att i större 
företag finns en etablerad kultur och fler intressenter som påverkar varje beslut, inte minst 
beslut relaterade till miljöfrågor och som kan leda till ökade kostnader.  

Hockerts och Wüstenhagen (2010) beskriver även fördelen att vara nystartade då företaget kan 
säga sig vara en del av lösningen på miljöproblemen snarare än en del av orsaken, vilket då kan 
kopplas till möjligheten att öka sin trovärdighet gentemot kunder och andra intressenter. TB 
upplever det som relativt enkelt att genomföra förändringar i nuläget. Denna flexibilitet vid 
förändring visar sig bland annat vid deras val av leverantörer samt arbete med att hitta nya 
leverantörer för att minska sin klimatpåverkan. Genom att de är i ett tidigt skede av 
verksamheten är deras volymer relativt små vilket de menar har gjort det enkelt att byta 
leverantör när behov uppstått eller om det skulle dyka upp ett alternativ närmare Sverige. 
Etablerade företag är i större utsträckning fast i specifika attityder och strukturer (Huang et al., 
2013) och har därför svårare vid den här typen av förändringar, medan miljöfokuserade start-
ups är mer benägna att hitta innovativa lösningar för att minska sin miljöpåverkan (Hockerts 
& Wüstenhagen, 2010).  

5.2.2 Användning av miljöprinciper 
För att arbeta systematiskt med miljöfrågor är miljöprinciper ett bra verktyg (Shrivastava & 
Berger, 2010), de kan ses som riktlinjer och ramverk att följa för att minska ett företags 
miljöpåverkan (Glavič & Lukman, 2007). TB har uttryckt svårigheten med att arbeta 
systematiskt med att finna miljöförbättringar och vilka områden som kan förbättras. För att 
kunna förbättras finns det en önskan om att få vägledning mot dessa förbättringar, det menar 
att det är svårt som ett litet start-up att ha denna kompetens själva, genom användning av 
miljöprinciperna skulle kunskapshindret därmed kunna minskas. Däremot identifieras ingen 
koppling mellan miljöprinciper och hindret med begränsat kapital. Miljöprinciper kan däremot 
leda till att de skapar sig så miljövänliga processer att de kan profitera på miljöregleringar som 
gynnar miljöfokuserade företag (Post & Altman, 1994). De skulle även möta den ökande 
efterfrågan på miljövänliga produkter och tjänster (The Nielsen Company, 2014) på ett tydligt 
och trovärdigt sätt. TB arbetar inte efter några miljöprinciper, men genom insamlade data från 
dem har en del kopplingar kunnat göras, se Tabell 4. 

Under kategorin Produktdesign i Tabell 4, har fyra principer identifierats som möjliggörare för 
fallföretaget att bli mer miljöfokuserade. Den första principen är något de arbetar efter främst 
genom deras val av kvalitativa material och deras design av bågar. Vidare är deras huvudsakliga 
material ekologiskt vilket stämmer väl med att produkterna bör vara kompatibla med miljön 
vid avskaffning och något som har en signifikant påverkan på miljön. Den andra principen, se 
Tabell 4, är något de aktivt kan påverka genom deras design. TB nämner att de till exempel kan 
designa bågar med enkla mönster som kräver mindre energi att producera. De har också valt 
bort en tillverkningsmetod som de vet har större miljöpåverkan. Något som återstår för TB är 
att se över vad som blir av det spill som uppstår vid produktion. Princip tre i Tabell 4 tar upp 
betydelsen av att använda sekundära råmaterial för att bli mer miljöfokuserade (Tsoulfas & 
Pappis, 2006). I nuläget menar TB att bland annat deras platta fodral skulle kunna göras av 
återvunnen plast. Den femte principen i Tabell 4 ses som en möjliggörare genom att TB 
fokuserar på att använda ett fåtal ingående komponenter. Vidare ses deras vision om att kunna 
designa en båge som kan stå sig mellan kollektioner som en möjliggörare på denna aspekt.  
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Tabell 4 Miljöprinciper som identifierats som möjliggörare hos fallföretaget. 

 

Notis: Baserat på Tsoulfas och Pappis (2006) 

I kategorin Emballage ses bägge principerna som bra möjliggörare för fallföretaget. Princip åtta 
i Tabell 4 används genom att de har anpassat emballaget till kund efter typiska 
beställningskvantiteter och fraktbolagets måttspecifikation. På så vis kan de maximera antalet 
bågar per sändning. Vidare menar Tsoulfas och Pappis (2006) i princip 9 att emballaget bör 
återanvändas vilket till viss del görs, dels genom returer från kunder men också genom 
lagerhållning hos TB. 

Återvinning av produkterna ser inte TB som ett aktuellt alternativ att utveckla i nuläget. Det 
man dock ser som mer aktuellt är möjligheten till återanvändning av bågar. Princip 16 ses alltså 
som en god möjliggörare för fallföretaget. Genom att uppmuntra optiker till att arbeta med 
organisationer som tar hand om förbrukade bågar kan livslängden förlängas.  

Princip 19 arbetar TB aktivt med genom att försöka nå ut till slutkunder på alternativa vis. I och 
med att de tillhandahåller en ej komplett produkt är detta dock problematiskt, genom 
kundträffar och ambassadörsprogram hoppas de kunna påverka mer. Princip 20 behandlar 
liknande aspekter, se Tabell 4. Här menar fallföretaget att genom att erbjuda kunder ett 
begränsat urval av produkter kan kundens miljöpåverkan minska genom att ha färre modeller 
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som blir inaktuella och mindre lager. Även genom TBs transparens tror man att kunder på sikt 
kan förändras och börja agera mer miljömedvetet, dessa specifika principer kan därmed bidra 
till att öka marknadens mognadsgrad för ett start-up.  

5.2.3 Socialt kapital  
Socialt kapital ses i litteraturen som en viktig möjliggörare för miljöfokuserade start-ups att 
bland annat kompensera för sina begränsade resurser (Gast et al., 2017). Detta har dock inte 
identifierats hos TB. Däremot har vikten av socialt kapital noterats då de tack vare detta 
upplevde det som enklare när de sökte externt kapital vid uppstartsfasen, Kimmel & Hull (2012) 
beskriver just att socialt kapital kan skapa förutsättningar att enklare hitta externa finansiärer. 
Vidare visar det sig även i TB:s arbete med kunder runt om i landet, tack vare sina kontakter 
och tidigare erfarenhet vet de vilka butikssamarbeten som är inriktade mot ett miljötänk och 
vilka kunder som har speciella positioner i branschen. Dessa kunder ser de som extra viktiga då 
de kan sprida TBs miljövänliga budskap vidare till sina kontakter. Genom denna spridningen 
hoppas TB även kunna bredda marknadens mognadsgrad i miljöfrågan och dessutom öka sin 
egen trovärdighet mot fler kunder. Kimmel och Hull (2012) beskriver just spridning av 
information som en viktig del i hur start-ups bör använda sitt sociala kapital.  

5.2.4 Inkubatorer och annan extern rådgivning 
Ammetller et al. (2014) beskriver hur nystartade företag kan vända sig till inkubatorer för att 
minska hinder. Ett hinder för TB är att de saknar kompetens kring hur de kan arbeta aktivt för 
att förbättra sig ytterligare inom miljöfrågor. I nuläget har TB ett väl fungerande samarbete 
med ALMI, det samarbetet består i att ALMI hjälper till i större strategiska frågor med 
rådgivning och tips. För TB är deras rådgivning viktig då de har erfarenhet från tidigare start-
ups och vet vilka frågor och problem som brukar dyka upp. Davidsson och Honig (2003) 
beskriver just tidigare erfarenhet från start-ups som en möjliggörare och något som inkubatorer 
verkligen kan bidra med. TB har kommit till en punkt där de känner sig bekväma i den position 
de har och efterfrågar nu ytterligare kompetens inom miljöfrågor för att kunna förbättra sig 
ytterligare inom detta område, vilket Davidsson och Honig (2003) menar är ett vanligt 
förfarande.  

I intervjun med ALMI framgår det att de redan erbjuder rådgivning inom miljöfrågor och att 
de även kan hjälpa till att hitta ytterligare specificerad rådgivning på området. Dessutom kan 
TB ansöka om deras hållbarhetscheckar och därmed få hjälp med finansieringen av detta vilket 
skulle minska hindret med begränsade resurser. En viktig del i en inkubators roll är att de kan 
bidra med experthjälp inom olika områden och till att bredda nystartade företags nätverk 
(Chrisman & McMullan, 2000; Romein & Trip, 2017). Davidsson och Honig (2003) beskriver 
vikten av att en inkubator kan erbjuda en plattform för likatänkande företag att träffas, detta är 
något ALMI håller med om och arbetar kontinuerligt med att utveckla sig på den fronten. Med 
hjälp av ALMI kan TB komma i kontakt med likasinnade företag för att utbyta idéer och 
erfarenheter, för att därigenom komma över hinder av olika slag och undvika eventuella 
fallgropar. De tror även att detta närverk hade varit en bra plattform att sprida sina tankar 
vidare till andra, vilket de tror skulle leda till en ökad trovärdighet för dem. Ammetller et al, 
(2014) menar att detta utbyte av kunskap kan utveckla ett företag till att bli mer framgångsrikt. 
Dessutom skulle ALMIs internationella nätverk kunna bidra till att förenkla processen med att 
hitta leverantörer närmare Sverige, vilket TB ser som en möjlighet för att öka sitt miljöfokus.  
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens 
implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1  Resultatdiskussion 
Genom litteraturstudien och insamlade data i form av empiri har studien kommit fram till ett 
antal möjligheter och hinder som finns för ett start-up att arbeta miljöfokuserat. Studien har 
även identifierat fyra olika möjliggörare för att ett start-up företag skall kunna ta tillvara på 
dessa möjligheter, samt att minska de identifierade hindren. 

6.1.1 Möjligheter och hinder för start-ups att arbeta miljöfokuserat 
Marknadens efterfrågan på miljövänliga produkter och tjänster är en viktig möjlighet för start-
ups, ekologiska produkter möts ofta positivt hos kunder och det finns därmed potential för en 
ökad marknadsandel. Genom ett positivt bemötande från kunder skapas möjligheten för start-
ups att sälja in sina produkter som alternativ kunderna i nuläget inte har, tack vare detta skapas 
en möjlighet att öppna nya marknader för miljövänliga produkter och tjänster.  

Att miljöregleringar kan ändra förutsättningarna på marknaden är något start-ups kan dra 
nytta av. Exempelvis om kemiska komponenter i produkter förbjuds skapar detta stora 
möjligheter för ett start-up som säljer ekologiska produkter att ha ett försprång mot sina 
konkurrenter, då de redan har sina processer klara när förändringen träder i kraft. Genom 
denna proaktivitet skapas även förutsättningar att ta vara på andra möjligheter, som ökad 
trovärdighet på marknaden.  

Trovärdighet framstår som en viktig möjlighet för ett start-up och skapas ofta av ledning och 
anställdas engagemang för miljöfrågor. Den här studiens fallföretag visar att ett start-ups vilja 
att förändras och förbättras är något som märks i branschen och att trovärdigheten skapar 
förutsättningar att attrahera kunder och därmed komma in snabbare på marknaden än vad de 
annars hade gjort.  

Trots en ökande efterfrågan hos marknaden efter miljövänliga produkter och tjänster är det 
fortfarande en smal del av den totala marknaden. Detta visar sig genom att kunder och 
konsumenter inte alltid förstår syftet med det miljövänliga alternativet och att de tenderar 
ifrågasätta och misstro företag som påstår sig vara miljöfokuserade. Det visar sig även att den 
smalare marknaden påverkar tillgängligheten på ekologiskt material och att studiens fallföretag 
därmed ställs inför en mer utmanande situation än om de valt ett oekologiskt material.  

Hindret att etablerade konkurrenter kan ta efter ett start-ups miljöfokus och därmed 
utkonkurrera det nya företaget ser inte den här studiens fallföretag som ett riktigt hot, de menar 
att det är svårt för etablerade företag att byta ut hela sitt nuvarande sortiment och förändra sina 
processer åt ett miljövänligt håll. Detta går därmed emot vad som beskrivs i litteraturen. Det 
kan dock ifrågasättas om fallföretagets resonemang kan styrkas och att det därmed inte anses 
som ett generellt hinder eller om resonemanget skall ses som fallspecifikt.  

Bristande kompetens inom miljöfrågor och begränsade resurser tar mycket av litteraturen upp 
som ett hinder. Kompetensmässigt visar det sig i att det är svårt för ett start-up att identifiera 
hur de kan förbättra sig miljömässigt, samt vilka områden som faktiskt har en påverkan på 
miljön. Svårigheter med att få insyn i hur leverantörer arbetar med miljöfrågor kan kopplas till 
både bristande kompetens och resurser. Dels anses det svårt att veta vad man skall titta efter, 
men även de begränsade resurserna visar sig som ett hinder då de ser stora svårigheter med att 
kunna påverka sina leverantörer på grund av sin storlek.  

Att hitta externa finansiärer som delar ett start-up företags miljövärderingar anses vara en svår 
uppgift både i teorin och i empirin. Det ses även som en risk att externa finansiärer får för stort 
inflytande på företaget och reducerar miljöfrågans prioritet. Detta görs för att mer fokus skall 
kunna läggas på lönsamhet i företaget och därmed bli en mer attraktiv investering. Många 
investerare tenderar nämligen att tycka att miljöfokuserade start-ups har för lite fokus på just 
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lönsamhet och väljer därmed bort dem. Otillräcklig finansiering riskerar att begränsa ett 
miljöfokuserat start-up till en mindre nischad marknad.  

6.1.2 Möjliggörare för att ta tillvara på möjligheter samt minska hinder 
Genom att inkorporera miljötänk i start-ups redan från början kan en affärsmodell skapas som 
är svår att efterlikna i efterhand. Dessutom kan ett start-up med större enkelhet än etablerade 
konkurrenter styra sin verksamhet mot miljövänligare processer och därmed möta den ökande 
efterfrågan på miljövänliga produkter, detta tack vare sin flexibilitet och snabbare 
förändringsprocess. Tack vare flexibiliteten har de även goda förutsättningar att vara proaktiva 
i sitt arbete med miljöfrågor och därmed profitera på nya och hårdare miljöregleringar. 
Dessutom bidrar det till att trovärdigheten bland kunder och intressenter blir större då de kan 
hävda att de redan från början är en del av lösningen snarare än en del av miljöproblemen.  

Miljöprinciperna är bra verktyg att använda för start-ups som vill bli mer miljöfokuserade, de 
hjälper till att minska hindret med bristande kunskap kring vilka förbättringsmöjligheter som 
finns och vilka områden som kan förbättras. Den här studien har identifierat nio av dessa 
principer som möjliggörare för ett start-up att arbeta mer miljöfokuserat. Med hjälp av dessa 
kan ett start-up arbeta systematiskt med miljöfrågor, de kan även användas för att öka 
mognadsgraden hos marknaden och visar på hur ett företag kan påverka sin omgivning att bli 
mer miljöfokuserad. Miljöprinciperna skapar förutsättningar för ett start-up att ligga i 
framkant miljömässigt och därmed profitera på miljöregleringar som främjar just 
miljöfokuserade företag. Av samma anledning möjliggör miljöprinciperna att ett start-up kan 
svara på den efterfrågan som finns på miljövänliga produkter och tjänster. Allt detta gör 
miljöprinciperna till en viktig möjliggörare för ett start-up som vill arbeta miljöfokuserat.  

Det empiriska resultatet visar att socialt kapital är en viktig möjliggörare för ett start-up, tack 
vare detta kan de enklare finna lämpliga finansiärer i uppstartsskedet. Det skapar även stora 
förutsättningar att ta tillvara på möjligheten att bygga upp en trovärdighet hos marknaden. För 
genom att känna till vilka kunder som är intressanta att arbeta med och genom att kunder 
känner till personerna bakom det nya företaget skapas en stor möjlighet till samarbete. På 
samma sätt kan det även öka marknadens mognadsgrad genom att de sprider sitt budskap till 
fler via sitt sociala nätverk. En stor kännedom om branschen skapar bättre förutsättningar att 
förändra den.  

Det visar sig att genom samarbete med inkubatorer samt att få extern rådgivning kan flera 
hinder minskas. Bristande kompetens som gör det svårt att aktivt arbeta med 
miljöförbättringar kan underlättas av att det tas in extern kunskap kring vad som kan göras och 
vad som är intressant att titta närmare på. En inkubators tidigare erfarenheter kring start-ups 
är en viktig del i detta. Genom att få tillgång till en inkubators stora nätverk av likasinnade 
företag kan utbytet av kunskap vara en stor möjliggörare för ett start-up att förbättra sitt 
miljöarbete ytterligare. Nätverk kan även användas för att förbättra trovärdigheten då de kan 
få en större spridning av sina tankar samtidigt som de inhämtar kunskap från andra. Det har 
även identifierats hur en inkubator kan hjälpa att finna leverantörer närmare Sverige, det skulle 
underlätta för ett start-up som tycker detta är komplicerat och som inte har resurserna att 
utföra arbetet ensamma.  

6.2 Implikationer 
I denna studie har först möjligheter och hinder för start-ups att arbeta miljöfokuserat 
identifierats. Sedan har möjliggörare för att ta tillvara på möjligheterna samt minska dessa 
hinder presenterats. Genom detta har förståelsen ökat för hur start-ups kan arbeta 
miljöfokuserat och därmed minska sin miljöpåverkan. Det bör påpekas att denna studie har 
gjorts hos ett fallföretag som förmedlar en fysisk produkt utan egen tillverkning och 
rekommendationer görs utifrån detta fall. 

Studier kring start-ups förutsättningar att arbeta miljöfokuserat är ett relativt outforskat 
område, denna studie har inte presenterat någon ny teori utan snarare byggt på redan befintligt 
sådan. På flera vis bekräftar det empiriska resultatet tidigare teorier, allra främst kring vikten 
för start-ups att använda verktyg eller hjälpmedel för att skapa ett strukturerat arbetssätt med 
avseende på arbete med minskad miljöpåverkan samt att använda extern rådgivning och 
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inkubatorer för att komma över bristen på kompetens. Detta riktas till företagsledare och 
entreprenörer i ett start-up skede. 

Angående att använda verktyg ses miljöprinciper som en komponent start-ups kan använda för 
att bli mer miljöfokuserade. Studien visar att det är något som företag kan använda för att 
strukturera sitt arbete och få stöd med att identifiera viktiga delar att förbättra i verksamheten. 
Miljöprinciper är dock endast en variant av något som kan bidra till detta, andra metoder kan 
med all säkerhet generera liknande utgång. Resultatet visar dock att miljöprinciper är en metod 
som kan hjälpa start-up, dess kunder och leverantörer mot lägre gemensam miljöpåverkan och 
kan därmed bidra till ett miljövänligare företagsklimat.  

Inkubatorers påverkan på start-ups förmåga att arbeta miljöfokuserat är en aspekt som lyfts i 
studien. Detta är mer outforskad teori och det framkommer att det finns potential till fler 
studier kring detta i framtiden. Resultatet visar att inkubatorer kan vara till stor hjälp med mer 
än det finansiella för start-ups och kan uppmuntra och bidra till att fler företag arbetar 
miljöfokuserat. Ytterligare stöd från regeringar till inkubatorer i form av utbildningar och mer 
resurser kan bidra till att detta arbete utvecklas än mer.  

Fler behöver uppmuntras till att starta miljöfokuserade företag. En påverkan på det kunde vara 
fler skattelättnader eller subventioner för denna typ av företag. För som tagits upp i denna 
studie kan det vara just dessa företag som visar vägen för hur marknaden ska se ut i framtiden 
och inte de stora redan etablerade företagen. Genom att fler start-ups får förståelse för hur de 
kan arbeta miljöfokuserat kan samhällen, socialt sett, runt om i världen gynnas. På lokal nivå 
genom att förbruka färre resurser vilket leder till att fler kan ta del av dem. På global nivå genom 
att klimathotet kan bromsas.  

6.3 Metoddiskussion 
Studien har genomförts med en kvalitativ ansats, i litteraturstudien kunde inte några liknande 
studier hittas, därför behövde insamlade data från både teori och empiri tolkas innan de 
analyseras. Valet av semistrukturerade intervjuer med både fallföretag och inkubator 
motiverades med att studien skulle få en djupare förståelse för problemet ur deras synvinkel. 
Samtliga tre medarbetare på fallföretaget fick ge sin syn på hur de arbetar och varför de arbetar 
som de gör, detta gav en förståelse för de möjligheter och hinder som identifierats i 
litteraturstudien och kunde användas för att i analysen kunna besvara frågeställningarna.  

Utformade Intervjuguider anses ha underlättat datainsamlingen och strukturen bidrog till att 
rätt data samlades in. Ytterligare datainsamlingsmetoder har ej använts då det ansågs vara 
överflödigt. Fallföretaget är litet vilket medför att deras aktiviteter kan beskrivas på ett tydligt 
sätt muntligt och det ansågs ej vara nödvändigt att utföra observationer för att styrka det som 
framkommit genom intervjuerna. 

Hade studien istället gjorts kvantitativ hade generaliserbarheten blivit högre. Det hade varit 
intressant då det givit tydligare indikationer på vilka möjligheter, hinder och möjliggörare för 
miljöfokus som ses som mest väsentliga ur start-ups perspektiv. Detta hade dock inte låtit 
studien gå in och se helheten hos fallföretaget och i detalj studera bakomliggande information 
om hur de kan arbeta miljöfokuserat.  

För att göra studien mer kvantitativ hade dokumentstudier kunnat genomföras, till exempel för 
att tydliggöra skillnaden i ledtid och kostnad mellan flyg och båt, eller genom försäljningssiffror 
från branschen kunna jämföra efterfrågan på ekoacetat och vanligt acetat. Dokumentstudier 
hade även möjliggjort triangulering och därmed stärkt studiens trovärdighet.  

Ytterligare data från fler inkubatorer kring hur extern rådgivning kan vara en möjliggörare hade 
kunnat samlas in. Tack vare inkubatorers breda kunskap kring start-ups generella hinder och 
möjligheter hade det kunnat ge en bredare bild över start-ups hinder och möjligheter för att 
arbeta just miljöfokuserat. Detta hade kunnat öka generaliserbarheten.  

Metodvalet har lett till att studien har fått ett relativt brett och grunt perspektiv. Då ämnet sågs 
som relativt outforskat ses dock detta inte som negativt då det har banat väg för att i ett senare 
skede gå in på djupet i något av de identifierade områden som tagits upp i denna studie. 
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6.4 Slutsatser och rekommendationer 
En av slutsatserna som kan dras efter denna studie är att de förutsättningar start-up företag har 
att arbeta miljöfokuserat skiljer sig mot etablerade företag. Det kan dock sägas att 
förutsättningarna är goda och att presenterade möjligheter, hinder och möjliggörare med fördel 
kan användas som riktlinjer för hur ett start-up kan gå tillväga för att bli mer miljöfokuserade. 

I introduktionen till studien framgår det att samhället fortfarande är i behov av stora 
förändringar i sättet resurser används på. Det framkommer att det finns behov för start-up 
företag att på ett konkret sätt se hur de kan arbeta med att minska sin miljöpåverkan och bli 
mer miljöfokuserade. Studiens syfte har varit att skapa en tydligare förståelse för vilka 
förutsättningar ett start-up företag har att arbeta miljöfokuserat genom att identifiera 
väsentliga möjligheter, hinder och möjliggörare. 

De möjligheter för start-ups att arbeta miljöfokuserat som identifierats är för det första en 
efterfrågan hos marknaden, alltså att det finns ett intresse hos konsumenter att handla 
produkter med mindre avtryck på miljön. För det andra ses miljöregleringar och bestämmelser 
kring miljöpåverkan som en möjlighet för start-ups att agera på. Sist ses också en ökad 
trovärdighet tack vare grundarnas engagemang som en möjlighet till att nå framgång. Start-ups 
rekommenderas därmed att se över om det finns en efterfrågan på miljövänliga produkter inom 
sin bransch eller nisch och därmed vinna marknadsandelar. Det kan även ses över om 
miljöregleringar kan komma att implementeras som man därmed kan arbeta proaktivt med.   

De hinder som identifieras är först marknadens mognadsgrad, alltså det faktum att marknaden 
inte är redo för miljöfokuserade företags produkter eller tjänster. Det andra hindret är risken 
att etablerade konkurrerande företag kan ta efter och därmed ta marknadsandelar. Tredje är 
den begränsning av resurser och kompetens som finns i ett start-up företag. Sist ses det också 
som ett hinder att få in externa finansiärer i ett miljöfokuserat start-up, detta främst på grund 
av den oro som finns för att förlora kontrollen över de beslut som tas när det gäller miljö och 
hållbarhet, men även för att externa finansiärer inte ser det som en lönsam investering. Finns 
ambition att växa och förändra en befintlig marknad rekommenderas en balans mellan 
miljöfokus och lönsamhet.  

Sedan presenterades fyra möjliggörare som rekommenderas att utnyttjas av start-ups som vill 
arbeta miljöfokuserat, dessa kan bidra till att ta tillvara på identifierade möjligheter samt 
minska hindren. Den flexibilitet ett nytt och litet företag har kan företaget ta tillvara på då de 
snabbare kan ta beslut och få en fördel mot konkurrenter. Arbetet med miljöprinciper i ett start-
up ses som en väg till att minska flera hinder och ta tillvara på möjligheter genom att de minskar 
trösklar som uppkommer med miljömässigt förbättringsarbete. Extern rådgivning i form av 
inkubatorer ses också som en viktig komponent för att utveckla sitt miljöfokus då de kan bidra 
till att överbrygga det gap av kompetens som finns. Vidare presenteras även socialt kapitalt som 
en sista möjliggörare. Som miljöfokuserat start-up är det viktigt att framstå som trovärdiga 
vilket underlättas av socialt kapital. Socialt kapital ökar möjligheten att sprida sina tankar och 
det rekommenderas att ett start-up utnyttjar detta och samtidigt aktivt arbetar för att utveckla 
det. Det kan vara av vikt för att påverka marknaden och branschen på längre sikt. 

6.5 Vidare forskning 
I studien har en del intressanta aspekter kommit fram. Den har vidrört att start-ups har goda 
förutsättningar att arbeta miljöfokuserat, en studie som jämför dessa förutsättningar mot redan 
etablerade företags förutsättningar hade varit intressant. Detta kan ge en tydligare bild över hur 
stor roll start-ups har i arbetet för att skapa ett mer miljövänligt företagande. Även lönsamhet 
och win-win situationer kopplat till miljöfokus hade varit intressant att studera. Området har 
forskats i tidigare men är fortfarande aktuellt att utveckla, framförallt då i en start-up kontext. 
Det hade även varit intressant att gå djupare in i fenomenet ”organizational inertia” och vikten 
av flexibilitet för att arbeta med hållbarhet. Avslutningsvis hade det också varit intressant att se 
fler studier som går in på djupet kring användandet av miljöprinciper i start-up sammanhang, 
ännu hellre, principer eller verktyg som innefattar alla tre aspekterna av hållbarhet och som är 
anpassade för start-up företag.  



Referenser 

 35 

Referenser  
Abernathy, W. J., & Clark, K. B. (1985). Innovation: Mapping the winds of creative destruction. 

Research Policy, 14(1), 3-22. doi:10.1016/0048-7333(85)90021-6 
Alayón, C. (2016). Exploring sustainable manufacturing principles and practices. Jönköping 

: Jönköping University, School of Engineering, Jönköping.  
Ambec, S., Cohen, M. A., Elgie, S., & Lanoie, P. (2013). The porter hypothesis at 20: Can 

environmental regulation enhance innovation and competitiveness? Review of 
Environmental Economics and Policy, 7(1), 2-22. doi:10.1093/reep/res016 

Ambec, S., & Lanoie, P. (2008). Does it pay to be green? A systematic overview. Academy of 
Management Perspectives, 22(4), 45-62. doi:10.5465/AMP.2008.35590353 

Ammetller, G., Rodríguez-Ardura, I., & Lladós-Masllorens, J. (2014). Entrepreneurial 
decisions: Insights into the use of support services for new business creation. South 
African Journal of Business Management, 45(4), 11-20. Retrieved from 
www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-
84920052458&amp;amp;partnerID=40&amp;amp;md5=215b6b64822ebf51b843f66
e8fdd224f 

Ashford, N. A., & Hall, R. P. (2011). The importance of regulation-induced innovation for 
sustainable development. Sustainability, 3(1), 270-292. doi:10.3390/su3010270 

Bansal, P., & Roth, K. (2000). Why companies go green: A model of ecological responsiveness. 
Academy of Management Journal, 43(4), 717-736. doi:10.2307/1556363 

Bos-Brouwers, H. E. J. (2010). Corporate sustainability and innovation in SMEs: Evidence of 
themes and activities in practice. Business Strategy and the Environment, 19(7), 417-
435. doi:10.1002/bse.652 

Broman, G. I., & Robèrt, K. H. (2017). A framework for strategic sustainable development. 
Journal of Cleaner Production, 140(part 1), 17-31. doi:10.1016/j.jclepro.2015.10.121 

Brundtland, G. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: 
Our Common Future. In. New York: United Nations. 

BSR & GlobeScan. (2013). State of sustainable business survey 2013. Retrieved from 
https://www.bsr.org/reports/BSR_GlobeScan_Survey_2013.pdf 

Chrisman, J. J., & McMullan, W. E. (2000). A Preliminary Assessment of Outsider Assistance 
as a Knowledge Resource: The Longer-Term Impact of New Venture Counseling. 
Entrepreneurship: Theory and Practice, 24(3), 37-53. Retrieved from 
https://www.highbeam.com/doc/1G1-63669992.html 

Davidsson, P., & Honig, B. (2003). The role of social and human capital among nascent 
entrepreneurs. Journal of Business Venturing, 18(3), 301-331. doi:10.1016/S0883-
9026(02)00097-6 

Debrulle, J., Maes, J., & Sels, L. (2014). Start-up absorptive capacity: Does the owner’s human 
and social capital matter? International Small Business Journal, 32(7), 777-801. 
doi:10.1177/0266242612475103 

European Commission. (2010). Communication from the commission EU 2020. Retrieved 
from Brussels, 3.3.2010: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET EN BARROSO   
007 - Europe 2020 - EN version.pdf 

Gast, J., Gundolf, K., & Cesinger, B. (2017). Doing business in a green way: A systematic review 
of the ecological sustainability entrepreneurship literature and future research 
directions. Journal of Cleaner Production, 147(Mars), 44-56. 
doi:10.1016/j.jclepro.2017.01.065 

Glavič, P., & Lukman, R. (2007). Review of sustainability terms and their definitions. Journal 
of Cleaner Production, 15(18), 1875-1885. doi:10.1016/j.jclepro.2006.12.006 

Hall, J. K., Daneke, G. A., & Lenox, M. J. (2010). Sustainable development and 
entrepreneurship: Past contributions and future directions. Journal of Business 
Venturing, 25(5), 439-448. doi:10.1016/j.jbusvent.2010.01.002 

Hitchens, D., Clausen, J., Trainor, M., Keil, M., & Thankappan, S. (2003). Competitiveness, 
environmental performance and management of SMEs. Greener Management 
International, (44), 45-57. Retrieved from 
https://www.jstor.org/stable/greemanainte.44.45?seq=1 - page_scan_tab_contents 

Hockerts, K., & Wüstenhagen, R. (2010). Greening Goliaths versus emerging Davids - 
Theorizing about the role of incumbents and new entrants in sustainable 
entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 25(5), 481-492. 
doi:10.1016/j.jbusvent.2009.07.005 



Referenser 

 36 

Huang, H. C., Lai, M. C., Lin, L. H., & Chen, C. T. (2013). Overcoming organizational inertia to 
strengthen business model innovation: An open innovation perspective. Journal of 
Organizational Change Management, 26(6), 977-1002. doi:10.1108/JOCM-04-2012-
0047 

Kimmel, C. E., & Hull, R. B. (2012). Ecological Entrepreneurship Support Networks: Roles and 
functions for conservation organizations. Geoforum, 43(1), 58-67. 
doi:10.1016/j.geoforum.2011.07.003 

Kirkwood, J., & Walton, S. (2010). What motivates ecopreneurs to start businesses? 
International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 16(3), 204-228. 
doi:10.1108/13552551011042799 

Lindsey, T. C. (2011). Sustainable principles: Common values for achieving sustainability. 
Journal of Cleaner Production, 19(5), 561-565. doi:10.1016/j.jclepro.2010.10.014 

Linnanen, L. (2002). An insider's experiences with environmental entrepreneurship. Greener 
Management International, (38), 71-80. Retrieved from 
http://www.greenprof.org/wp-content/uploads/2010/06/An-Insiders-Experience-
with-Environmental-Entrepreneurship.pdf 

Luger, M. I., & Koo, J. (2005). Defining and tracking business start-ups. Small Business 
Economics, 24(1), 17-28. doi:10.1007/s11187-005-8598-1 

Meek, W. R., Pacheco, D. F., & York, J. G. (2010). The impact of social norms on entrepreneurial 
action: Evidence from the environmental entrepreneurship context. Journal of 
Business Venturing, 25(5), 493-509. doi:10.1016/j.jbusvent.2009.09.007 

Patel, R., & Davidsson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning (Vol. 4). Lund: Studentlitteraur. 

Porter, M. E. (1991). America's Green Strategy. Scientific American, 264(4).  
Porter, M. E., & van der Linde, C. (1995). Green and Competitive: Ending the Stalemate. 

Harvard Business Review, 73(5), 120-134. Retrieved from 
https://hbr.org/1995/09/green-and-competitive-ending-the-stalemate 

Post, J. E., & Altman, B. W. (1994). Managing the Environmental Change Process: Barriers and 
Opportunities. Journal of Organizational Change Management, 7(4), 64-81. 
doi:10.1108/09534819410061388 

Rao, P. (2008). Environmental Initiatives Undertaken by Entrepreneurs in the Philippines. The 
Journal of Entrepreneurship, 17(1), 73-81. doi:10.1177/097135570701700106 

Rauter, R., Jonker, J., & Baumgartner, R. J. (2017). Going one's own way: drivers in developing 
business models for sustainability. Journal of Cleaner Production, 140(part 1), 144-
154. doi:10.1016/j.jclepro.2015.04.104 

Romein, A., & Trip, J. J. (2017). The role of business incubators in the development of 
sustainable clusters of cultural and creative industries. 12(3), 435-445. 
doi:10.2495/SDP-V12-N3-435-445 

Saunders, J., & Kruse, M. (u.å.). Environmental Innovation: Drivers, challenges 
and opportunities. Retrieved from Copenhagen: 
http://cifs.dk/media/1109/environmental-innovation.pdf 

Schaltegger, S. (2002). A framework for ecopreneurship: Leading bioneers and environmental 
managers to ecopreneurship. Greener Management International(38), 45-58.  

Schick, H., Marxen, S., & Freimann, J. (2002). Sustainability issues for start-up entrepreneurs. 
Greener Management International(38), 59-70.  

Shrivastava, P., & Berger, S. (2010). Sustainability principles: A review and directions. 
Organisation Management Journal, 7(4), 246-261. doi:10.1057/omj.2010.35 

Skärvad, P. H., & Lundahl, U. (2016). Utredningsmetodik (Vol. 4). Lund: Studentlitteratur. 
Spence, M., Ben Boubaker Gherib, J., & Ondoua Biwolé, V. (2011). Sustainable 

Entrepreneurship: Is Entrepreneurial will Enough? A North–South Comparison. 
Journal of Business Ethics, 99(3), 335-367. doi:10.1007/s10551-010-0656-1 

Steffen, W., Sanderson, R. A., Tyson, P. D., Jäger, J., Matson, P. A., Moore III, B., . . . Wasson, 
R. J. (2004). Global Change and the Earth System: A Planet under Pressure. In. Berlin, 
Heidelberg, New York: Springer. 

Sáez-Martínez, F. J., Lefebvre, G., Hernández, J. J., & Clark, J. H. (2016). Drivers of sustainable 
cleaner production and sustainable energy options. Journal of Cleaner Production, 
138(part 1), 1-7. doi:10.1016/j.jclepro.2016.08.094 

The Nielsen Company. (2014, 2014-06-17). Global consumers are willing to put their money 
where their heart is when it comes to goods and services from companies committed to 
social responsibility. Retrieved from http://www.nielsen.com/us/en/press-



Referenser 

 37 

room/2014/global-consumers-are-willing-to-put-their-money-where-their-heart-
is.html 

Trianni, A., Cagno, E., & Farnè, S. (2014). An empirical investigation of barriers, drivers and 
practices for energy efficiency in primary metals manufacturing SMEs. Paper 
presented at the Energy Procedia. 

Tsoulfas, G. T., & Pappis, C. P. (2006). Environmental principles applicable to supply chains 
design and operation. Journal of Cleaner Production, 14(18), 1593-1602. 
doi:10.1016/j.jclepro.2005.05.021 

Williamson, K. (2002). Research Methods for Students, Academics and Professionals (Vol. 2). 
Wagga Wagga: Centre for Information Studies. 

Yin, R. K. (2006). Fallstudier: Design och genomförande (Vol. 1:5). Stockholm: Liber. 
York, J. G., & Venkataraman, S. (2010). The entrepreneur-environment nexus: Uncertainty, 

innovation, and allocation. Journal of Business Venturing, 25(5), 449-463. 
doi:10.1016/j.jbusvent.2009.07.007 

 

  



Bilagor 

 38 

Bilagor 
Bilaga 1, Intervjuguide 1, Start-up processen och generellt om TB 

Bilaga 2, Intervjuguide 2, Produktdesign 

Bilaga 3, Intervjuguide 3, Kunder 

Bilaga 4, Intervjuguide 4 Transport och Leverantör 

Bilaga 5, Intervjuguide 5, Förpackning och Emballering 

Bilaga 6, Intervjuguide 6, Inkubator 

  



Bilagor 

 39 

Bilaga 1 

Intervjuguide 1, Start-up processen och generellt om TB 

När föddes iden till företaget? 

Levererade ni de första produkterna till kund? 

Miljötänket, Fanns det med från början? 

Någon vision kring hållbarheten? 

Vad ser ni för utmaningar att starta företag generellt? 

Finns några ytterligare utmaningar i och med hållbarhetstänket?  

Hur upplever ni att kunderna tar emot era argument? 

Vad skulle du säga att ni ser som fördelar med att jobba med miljövänligt material och gå åt det 
hållet. 

Upplever ni att det finns fördelar att ni gör detta nu jämfört på ett annat sätt när ni är etablerade 
på marknaden?  

Men vad det finns för skillnader att driva förändringar i ett start up skede gentemot ett etablerat 
företag? 

Vad har ni för vilja att växa? 

Har ni några omsättningsmål? 

Samarbetar ni med externa organisationer eller nätverk (ALMI/Science Park, föreningar, 
föreläsningar, kyrka etc.)? Om ja: Varför? 

Vad bidrar de med? 

Hur bidrar de? 

Om nej: varför inte? Skulle de kunna bidra?  

Hur tänker ni kring investerare i företaget? Behövs det? Varför/varför inte? 

Hur kom det sig att ni gick till ALMI och banken istället för en riskkapitalist? 

Upplevs det som svårt att hitta investerare? OM ja: varför?   

Om man lyfter miljöaspekten med erat arbete med banken och almi, kändes det från början 
som att de såg den som något positivt, är det något de haft uppe med er att de ser det som 
någonting som kan hindra någonting?  

Hur bestämmer ni vad som är nästa steg i miljö/hållbarhetsarbetet? 

Svårt att veta vart man ska titta härnäst? 

Hur får man in ett långsiktigt tänk i sitt miljöarbete?  

Tror du att det skulle hjälpa att ha någon vision att arbeta mot? Punkter kanske, eller bild av 
”här ska vi vara”?   
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Bilaga 2 

Intervjuguide 2, Produktdesign 

Hur går ni tillväga när ni väljer material i era produkter? (bågar + fodral) 

Är det på samma sätt med de andra materialen på bågar, att de också är standard i branschen? 

Är ekoacetat skörare? Håller det lika bra/länge?  

Kan de se ett behov av att hitta alternativ till ekoacetat?  

Är materialet något som funderas över, om det undersöks om det finns annat material som kan 
funka? (bågar + fodral) 

System för att återanvända gamla bågar?  

Hur arbetar ni för att utveckla produkter som håller över tid? (bågar + fodral) 

Design för att möjliggöra användning av reservdelar? 

Hur stor del av kollektionen är ekoacetat? 

Kan större del av kollektionen vara eko-acetat? Alltså dra mer mängden/andelen metall/titan?  

Möjlighet att byta ut delar av glasögonen istället för hela bågen?  

Vad är medellivslängden för ett par glasögon? 

Kan man göra något för att förlänga den livslängden? 

Hur tänker ni kring möjligheter att uppgradera/uppdatera produkter för att förlänga 
livslängden? (t.ex. färg, skalmar osv.) 

Hur tänker ni kring materialanvändning och energiförbrukning när ni designar era produkter? 
Har ni då i åtanke att det skall gå åt så lite material och energi som möjligt i 
tillverkningsprocessen? (bågar + fodral) 

Det gäller också utformning av kollektionen. Läggs det tankar kring hur många produkter som 
är ”rena” eko-acetat kontra metall/titan? Också kring nivån på komplexiteten i designen? 

Något man pratar om med leverantörer för att kunna förbättra? 

Går det att designa produkter som ”enklare” att tillverka, så det går åt mindre energi och mindre 
material? (annan typ av montering kanske?) 

Används något återvunnet material i era produkter? (bågar + fodral) 

Går det att utöka mängden återvunnet material i era produkter? (bågar + fodral) 

Går det att påverka leverantörerna i detta arbete? Om nej, vad skulle krävas för att kunna 
påverka?  

Generella tankar kring att utvidga användandet av återvunnet material?  

Dialog med leverantörer kring produkter eller moment som är extra energikrävande, eller 
resurskrävande? Skulle det gå att ”designa” bort detta moment i så fall?  
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Hur arbetar ni kring standardiserande av produkter? (t.ex. samma gängor, samma storlek och 
form på hålen för glaset etc.) 

Vilka hinder eller möjliggörare finns till detta?  

Hur arbetar ni för att minska materialspill på era produkter? Om nej: vad hindrar er från att 
göra det?  

Har ni möjlighet att få insyn hos fabrikerna?  

Kan ni påverka hur mycket spill det blir och om det återvinns eller inte? 

Hur planerar ni att arbeta kring återvinning av era produkter när slutkunden köper nya?  (går 
det att påverka butiker och konsumenter? Hur isf?) 

Finns det något värde i att återvinna glasögon? (kanske tar mer energi och värde än det skapar?)  

Hur planerar ni att arbeta med osålda produkter? (både i eget lager och i butiker) 

Finns det några alternativa sätt ni ser att man kan återanvända era produkter istället för att 
bara slänga dom? 

Har ni några planer på hur ni skulle kunna utveckla/utnyttja marknaden för produkter som 
inte längre efterfrågas av kunder? 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 3, Kunder   

Varför Taberg som ort och om varumärket? 

Hur arbetar ni för att behålla relationen med era kunder?  

Hur gör ni för att vara tillgängliga för kunder? 

Hur arbetar ni för att attrahera nya kunder? 

Har ni märkt att kunder kommer till er? 

Möjligheter att påverka kunders miljöengagemang?  

Finns det andra leverantörer? 

Problemet med bara leverera till Optiker? 

Ambassadörsfrågan? 

Vet slutkunden vad de kan göra med sina glasögonbågar när de inte längre använder dem?  

(Återvinna/återanvända). OM nej, hur kan slutkunden informeras om detta?  

Upplever du att optiker arbetar med miljö-tänk? 

Upplever ni att era kunder idag arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor?  

Hur arbetar ni för att få med er era kunder på hållbarhetståget? 

På vilket sätt skulle ni kunna motivera dom ytterligare?  

Märker ni av motstånd från kunder? 

Påverka butiker, slutkunder. Har ni något som ni kan förmedla till konsument? Alltså ie fysisk 
material med produkt. 

Känner ni att det finns behov för er att försöka nå ut till slutkunder direkt med ert budskap?) 

Har ni märkt av intresse från era konkurrenter? Om ja, på vilket sätt? Om nej, vill ni det? (kan 
det finnas en vinning i att få med flera tillverkare på tåget och på så vis kunna sätta större press 
på leverantörer osv?)  

Vill ni ha intresse från konkurrenter? 

Vid en eventuell anställning, hur viktigt är det att den personen delar ert 
hållbarhetsengagemang?  

Hur kan ni utveckla den personens kompetens och vilja att bidra till hållbarhetsutvecklingen?  

Skulle ett miljö-affärssystem vara intressant för er att investera i? Varför/varför inte? 
Om ja: vad skulle fördelarna vara?  
Om nej: vad skulle behövas för att ni skall vilja/ha förutsättningar att implementera ett sådant 
system? 

Kan ni anpassa er service till era kunder på något sätt för att förbättra deras eller er 
miljöpåverkan?  
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Finns det någon efterfrågan på uppgraderbara glasögonbågar?  

Hur har ni resonerat kring certifieringar av olika slag? ISO mm (är det för tidigt nu? Kan ni se 
er börja med det senare?)  

Vilka faktorer avgör i vilken takt ni vill växa? 

Vad gör er unika idag med er affärsidé och era arbetsprocesser? 

Hur vill/kan ni arbeta för att fortsätta vara unika?  
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Bilaga 4 

Intervjuguide 4 Transport och Leverantör  

Hur arbetar ni för att behålla och utveckla relationen med era leverantörer?  

I samarbetet med leverantörer, vad har ni för utmaningar i att ni är små och nya på marknaden?  

Finns det några fördelar med att vara små och nya på marknaden?   

Möjligheter att påverka leverantörers miljöengagemang?  

Hur tror ni det skulle vara om ni påpekade era miljö-tankar till tillverkarna? 

Inom vilka delar har ni möjlighet att påverka leverantörerna? (produktionsprocess m.m. bågar 
+ fodral) 

Tror du det med hjälp av kommunikation och insyn hos leverantörer skulle vara möjligt att 
genomföra detta? (hur/varför inte?)   

Är det något som gör det svårare/lättare att påverka leverantörer i er bransch?  

Upplever ni att era leverantörer idag arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor? 

Hur arbetar ni för att få med er era leverantörer på hållbarhetståget? 

Har ni konkurrenter som använder samma leverantörer som ni? Om ja, hur påverkar detta er? 
Finns det möjlighet till exklusivitetsavtal? 

Vi har förstått att ni behöver förhålla er till vissa lägsta orderkvantiteter, hur påverkar det ert 
arbete i övrigt? (orderkvantiteter till kunder, mer fokus på sälj, otrygghet, motivation etc.) 
(positivt/negativt?) 

Kan det vara ett alternativ att ta ”repeats” på ”gamla” modeller på båt och nya med flyg? 

Hur skulle detta kunna göras annorlunda ur ett miljöperspektiv? 

Hur arbetar ni idag för att leverera produkter till era kunder? Hur skulle detta kunna göras 
annorlunda ur ett miljöperspektiv? (ie färre leveranser, samma resultat. Risk att tappa 
flexibiliteten?)  

Påverkar storleken på order dessa beslut? (förlängning av storlek på företaget) HUR? 

Påfyllnad hos kunder sker när de sålt slut på en modell? Men Taberg vill väl att alla modeller 
finns på hyllan? 

Skulle ni vilja ha alla tillverkning i Europa? 
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Bilaga 5 

Intervjuguide 5, Förpackning och Emballering 

Hur emballeras produkterna vid leverans? (både till er och till kund) 

Hur har ni tänkt vid utformning av förpackningar? (ej fodral) (ut till kund) 

Har ni tänkt aktivt hur ni kan minska er miljöpåverkan i samband med utformning av 
förpackningar? (HUR?) Om ja, har detta lett till ökad kostnad? Själva kartongen som den är 
gjord.  

Har det lett till någon extra kostnad?  

Har ni någon påverkan på hur produkterna paketeras från leverantörer? 

Bågar? (Kina, Japan, Tyskland) 

Fodral? (Korea, Tärnsjö) 

Tar ni på något vis vara på materialet som kommer från leverantör? 

Skulle man kunna återanvända något emballage? 

Går det att påverka kunder så att emballaget antingen återanvänds eller återvinns? (isf hur?) 

Om det inte redan görs, går det att använda samma förpackningar ut till kund som vid leverans 
till er? 

Hur fungerar ert samarbete med ALMI idag? (inom vilka områden hjälper dom er?) 

Skulle det här samarbetet funka även med hållbarhetsfrågor? 

Skulle det underlätta ert miljöarbete om ni kunde få hjälp eller föra diskussioner med en 
organisation som ALMI? (HUR?) (nätverk av externa kontakter, tips och råd, erfarenhet, 
liknande frågor hos andra företag osv)  

Hur skulle ni vilja att ett sådant arbete lades upp? 

Inom vilka områden skulle ni vilja ha stöd/hjälp? (Varför?)  

Hur hade detta kunnat underlätta för er från uppstarten fram till nu?  

Ser ni det som ett samarbete ni skulle vilja ha tillsvidare? 

Skulle det vara en fördel att jobba mer strukturerat med förbättringar av miljöarbetet?  

Marie-Louise pratade om att ni vill certifiera er, skulle ALMI kunna vara en hjälp i detta 
arbetet? (tolkningar osv) 

Har ni kommit dit att det finns hinder att förändra sig? 

Hur lång tid tar det från att ni skickar ritningar tills att ni får produkten? 

Har du ett tajt tidsspann när du skall sälja in produkter? 

Går det att på samma sätt som ni går ifrån rabatter gå ifrån kollektionstänket? 
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Bilaga 6 

Intervjuguide 6, Inkubator 

Kan du ge en kort beskrivning om hur det fungerar när ni startar ett samarbete med ett nytt 
företag? 

Hur lägger ni upp planen för samarbetet, vad företaget vill/behöver ha hjälp med? (någon typ 
av standard?) 

Hur länge brukar ett samarbete vara? 

Arbetar ni något med nätverksträffar eller liknande för era kunder/samarbetspartners? 
(Hur/varför inte?) 

Upplever ni att det finns efterfrågan på rådgivning inom miljö-/hållbarhetsfrågor? Om ja, inom 
vilka områden? (produktion, transporter, återvinning, energi osv)  

Hur arbetar ni idag när företag vill ha hjälp med miljö-/hållbarhetsfrågor?  

Ni har planer på att starta upp ett mer omfattande struktur för hållbarhetsfrågor om jag fattade 
det rätt, hur vill ni att det skall fungera? (kanske specifika områden att börja titta, certifieringar, 
bollplank osv) 

Skulle ni kunna ha en påverkan på att fler start-ups blir miljöfokuserade? (t.ex. genom att ni 
förklarar fördelar med det, beskriver hur man kan gå tillväga osv.)  

På vilket sätt hoppas ni kunna hjälpa nya företag att bli miljöfokuserade? (hur mycket tid som 
är rimligt för ett start-up att lägga kanske?) 

Skulle det vara möjligt att styra ihop nätverksträffar för företag som vill arbeta aktivt med 
miljöförbättringar?  

Finns det några andra sätt för företag med liknande ambitioner (miljö) att komma i kontakt 
med varandra och dela med sig av sina tankar och idéer?  

TB har börjat kika på att miljöcertifiera sig, skulle detta kunna vara något ni hjälper till med? 
(hjälpa till med val av certifieringsorgan, plan för hur man går tillväga osv.) 

Finansieringsmöjligheter för ett miljöfokuserat start-up, större eller mindre chans att få 
lån/finansiering? (Från ALMI/i allmänhet?)  

Ger ALMI ut bidrag till start-ups/idéer som främjar miljön? 


