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                                                            Sammanfattning 
 
I denna uppsats kommer jag att utforska matproduktionens roll i arbetet mot hållbarhet utifrån FN’s 
Agenda 2030. Om en del i arbetet mot förändring kan vara att se på de entrepenörer i dagens 
samhälle vars affärsidéer uppfyller alla de krav vi kan tänkas ställa på en hållbar matproduktion. 
För att genomföra detta har jag har intervjuat fyra sådana entrepenörer inom primärproduktionen 
vars affärsidéer som sticker ut ifrån mängden. Med hjälp av koncept inom innovationsteori ifrån 
Alexander Styhres ”A social theory of innovation” så som lekfullhet, slösaktigt och ömsesidighet, 
har jag sedan analyserat deras metoder och tillvägagångssätt. På så vis har jag identifierat och 
skapat en bild av hur innovation och entreprenörsskap tillsammans kan arbeta sida vid sida mot en 
hållbar framtid. Likt ett frö som planteras i jord har dessa affärsidéer grott i huvudet hos mina 
respondenter som ett resultat av en medvetenhet kring brister i vårt samhälle. För att sedan 
uppenbara sig som fullskaliga affärsidéer och koncept med potential för vinst såväl i monetära 
termer som i mänskligt välmående, och kan därmed visa på hur innovation kan bidra till en mer 
hållbar matproduktion. 
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                                                                   Abstract  
 
In this essay, I will explore the role of food production in sustainability work based on the UN 
Agenda 2030. If some of the work towards change can be to look at the entrepreneurs in today's 
society, whose business ideas meet all the demands we can put on sustainable food production. In 
order to accomplish this, I have interviewed four such entrepreneurs in primary production whose 
business ideas stand out from the crowd. With the help of concepts in innovation theory from 
Alexander Styhres ”A social theory of innovation”, such as playfulness, wastefulness and 
squandering. I have then analyzed their methods and approaches and in this way also identified and 
created an idea of how innovation and entrepreneurship can work side by side for a sustainable 
future. Like a seed planted in soil, these business ideas have culminated in my respondents as a 
result of an awareness of the deficiencies in our society. Then to reveal themselves as full-scale 
business ideas and concepts with potential for profit in both monetary and human well-being, and 
show how innovation can contribute to a more sustainable food production. 
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                                                                1. Inledning 
 
                                                                1.1 Bakgrund  
 
I dagens samhälle blir det allt vanligare att fler och fler ställer krav på vad maten de äter innehåller 
och var den kommer ifrån. Särskilt unga efterfrågar mat som är bättre för klimatet, hälsan, djuren 
och jordbruket. Livsmedelsföretag och restaurangbranschen kan visa sina kunder hur gott en hållbar 
framtid smakar. Klimatfrågan är svår att ta till sig, inte minst för oss i Norden som inte är direkt 
drabbade av översvämningar och torka. Men mat är något som alla måste förhålla sig till och kan 
förstå. Därför är maten en viktig utgångspunkt när vi talar om hur hälsa och hållbarhet kan gå hand i 
hand. Att livsmedel som färdas långt är en bidragande orsak till utsläpp av växthusgaser är ett 
faktum. Men utöver transporternas negativa påverkan finns det som sagt ytterligare 
problemområden. Bland annat behöver ofta dessa livsmedel tillsatsmedel för att klara av de 
långväga färderna, och produkten som hamnar på matbordet hos konsumenten är inte längre den 
samma som lämnade produktionshallarna. Världen är i behov av nytänkande omställningar, och det 
är vi människor som bär ansvaret för att genomföra dessa. 

Den 25 september 2015 antogs FNs Agenda 2030 i New York. Denna agenda kom att innehålla vad 
som skulle bli de globala målen för en hållbar utveckling. De globala målen som är 17 separata mål 
med olika inriktningar på hållbarhet inom olika områden har i sin tur 169 delmål och 230 
indikatorer. De Globala målen tillsammans med Agenda 2030 är inom sin tid den mest ambitiösa 
överenskommelsen kring hållbar utveckling som antagits mellan världens ledare (globalamålen.se) 
Själva begreppet hållbar utveckling är tänkt att integrera de tre främsta dimensionerna av hållbarhet: 
Det sociala, ekonomiska och miljömässiga. Med dessa globala mål har världens ledare enats kring 
att uppnå tre fantastiska ting fram tills år 2030, dessa är att avskaffa den extrema fattigdomen, att 
minska ojämlikheter och orättvisor runt om i världen samt att lösa den pågående klimatkrisen. Flera 
av målen i agenda 2030 kan appliceras på en omställningen mot en mer hållbar matproduktion, men 
det är upp till varje medlemsland att själva kunna ta fram handlingsplaner för att kunna uppnå 
dessa. Nedan listas fem av de mål som jag anser beröra just matproduktion och hållbarhet är på ett 
sätt som är relevant för min uppsats samt de svårigheter och problemområden som de idag möts av.  
 
Mål 3. God hälsa och välbefinnande  
 
För att klara sina långa transporter innehåller livsmedel ofta olika tillsatsämnen. Livsmedel som 
fraktas behöver dessutom förpackas mer än livsmedel som man i bästa fall köper direkt av 
producenten. Mycket av det vi äter har också exponerats av olika bekämpningsmedel för ökad skörd 
och avkastning vilket kan vara hälsoskadligt både för dem som använder det och för konsumenterna 
som äter slutprodukten. Användandet av bekämpningsmedel leder också till en minskad biologisk 
mångfald i odlingslandskapet. Dessa medel sprids också vidare i ekosystemen via näringskedjorna 
och kan genom så kallad biomagnifikation på så vis få effekter långt efter spridningen och långväga 
ifrån de åkrar där de ursprungligen använts (Havet.nu)  
 
Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
 
Problemet här när det kommer till matproduktion är att vi idag ser hur allt mer svenskproducerade 
livsmedelsprodukter pressas allt mer av olika importerade alternativ då detta i flera fall är mer 
ekonomiskt lönsamt. Danmark och Tyskland är sedda av svenska livsmedelsföretag som de absolut 
tuffaste konkurrentländerna men östeuropeiska länder så som Polen har snabbt kommit bli 
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uppstickare. I länder som Polen kan det handla om att livsmedelsproducenter bland annat kan dra 
nytta av hur arbetskraften vid lantbruk är såpass mycket billigare än i Sverige.  
Med detta i åtanke kan man föreställa sig att arbetsvillkoren för en jordbrukare i Polen inte är de 
bästa varken i arbetsmiljö eller ekonomiskt sett. Vad vi vet säkert är att en stor mängd av bönderna 
ifrån Polen väljer att immigrera till andra länder så som Västeuropa eller USA för att söka arbete 
där. (LRF Konsult). De immigrerande arbetarna riskerar även väl i sina arbetsländer att hamna i 
förhållanden som är minst sagt extrema, Enligt en rapport som tagits fram på uppdrag av 
Europaparlamentets jämställdhetsutskott lever tusentals migranter som arbetar i den europeiska 
jordbruksindustrin under slavliknande förhållanden (Hunt 2014).  

mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

En väl fungerande och hållbar infrastruktur genererar flera positiva effekter och främjar ekonomisk 
tillväxt och utveckling. När det kommer till mycket av den primärproduktion vi har idag vid 
exempelvis jordbruk har teknikerna sett ungefär likadana ut i flera år och många av de stora 
producenterna kan kännas bekväma i sina positioner till den nivå att de inte heller söker att utveckla 
sina verksamheter. Samtidigt är det svårt för nya och unga utövare inom exempelvis jordbruket att 
kunna starta eget på grund av de stora ekonomiska summorna och erfarenhetskraven som ställs. P4 
Värmland har i en rapport påvisat att unga bönder idag blivit en bristvara. Enbart sex procent av alla 
bönder i Sverige är under 34 år. Vid Lilleruds lantbruksgymnasium har det inte märkts av någon 
skillnad på söktrycket till de olika utbildningarna men det är mycket ovanligt att de nyexaminerade 
studenterna kan starta eget efter utbildningen där orsaken främst är ekonomisk (Sveriges Radio P4)  
 
Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion 
 
Hållbarheten kring den globala matproduktionen behöver stärkas för att låta våra 
utvecklingsstrategier och framtida utmaningar mötas på ett effektivt sätt, och det är ont om tid. Idag 
står världens matproduktionen för upp emot 25-30 procent av våra globala utsläpp av växthusgaser, 
mer än en tredjedel av den minskade biologiska mångfalden och hela 70 procent av all färskvatten 
användning (Jordbruksverket.se). Konsumtion och produktion står mycket nära och påverkar 
varandra och kräver en simultan kraftansträngning för att kunna skapa förändring. Att producera 
mer än vad vi faktiskt konsumerar och där med gynna svinn är en stor bov i dramat.  
 
Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna  

I Sverige importerar vi ungefär dubbelt så mycket jordbruksprodukter och livsmedel som vi 
exporterar och procentuellt ökar detta för varje år! Dessa transporter medför bland annat utsläpp av 
växthusgaser och andra miljöfarliga ämnen. Transporten är också en energikrävande del av 
livsmedlens livscykel. En svensk studie visar, att ursprungslandet är en viktigare faktor för 
koldioxidutsläpp än t.ex. skillnaden mellan kött- och vegetabilieproduktion. Produktion och 
transport av franska äpplen kräver till exempel 1,7 gånger mer energi än produktion och transport 
av svenska äpplen (Stadig 2001).  
 
Världen är i stort behov av lösningar som kan livnära en växande befolkning utan att det medför en 
negativ påverkan på hälsa och miljö. Ett steg i rätt riktning kan här tänkas vara en övergång ifrån ett 
traditionellt tillvägagångssätt till något mer nyskapande och innovativt inom matproduktion. 
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                                                                    1.2 Syfte  
 
Med denna uppsats vill jag undersöka hur affärsidéer kring hållbar matproduktion i händerna på 
ideologiskt motiverade entreprenörer kan bidra till en positiv utveckling kring de globala målen och 
agenda 2030. Jag vill även undersöka vilka faktorer som driver entreprenörer att bedriva 
verksamhet som gynnar utvecklingen av en mer hållbar matproduktion. 

                                                             1.3 Frågeställningar  
                                                             
- Hur bidrar mindre företag inriktade på hållbar matproduktion till de globala målen och agenda 
2030? 
 
- Vad motiverar entrepenörer att bedriva hållbar matproduktion? 
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                                                                     2. Teori 
 
Som teori har jag dels valt att utgå från konceptet innovationsteori Ifrån Alexandr Styhre vilket 
klargör hur en innovation kan uppstå och frodas i en entreprenörsmiljö. Innovationskonceptet är sett 
utifrån tre olika huvudgrenar och tillsammans vill jag använda dem för beskriva de nuvarande och 
framtida möjligheterna för innovation hos entreprenörer vars affärskoncept är relevanta för mitt 
syfte. Sedan har jag valt att sedan använda konceptet ekoprenör ifrån Robert Isaak, ekoprenören 
beskriver den ”gröna” entreprenören som har mål annat än de ekonomiska och vars drivkraft kan 
skapa förändring. Med detta som en ytterligare teoretisk infallsvinkel vill jag tillsammans med 
innovationskoncepten från Styhre skapa paralleller mellan den innovativa och den hållbara 
entreprenören, och på så sätt identifiera och analysera olika entrepenörer passande för mitt syfte.  
 
                                     2.1 A social theory of innovation  
 
I Alexander Styhres ”A social theory of innovation” tas konceptet innovationsteori upp vilket 
bygger på olika sociala aspekter och förslag till komplement åt de klassiskt ekonomiskt styrda 
tankesätten. Varje samhälle skapar sina utbud av legitima, semiligetima och illegitima sätt att veta 
och tänka - vilket skapar en kontinuerlig kamp för legitimitet mellan olika världsbilder och 
perspektiv. Exempelvis försöker de kristna i USA tala emot Darwinismen eftersom dess evolutions 
doktriner talar emot grundpelarna i den kristna tron. För att besvara detta har de skapat sina egna 
alternativa analytiska ramverk så som Kreationism och och intelligent design. Inom det medicinska 
fältet finns det flera olika typer av så kallade ”alternativa mediciner” vilket får motta stark kritik 
ifrån större delen av läkare och psykologer eftersom deras metoder sällan baseras på adekvata 
kliniska bevis vilket är ett krav under den samtida perioden av vetenskaplig medicin. De olika 
synsätten på kunskap kompletterar således varandra genom att driva på en kamp för att övertyga 
och påverka det generella tankesättet kring ämnet.  
 
När det kommer till det ekonomiska är handlingarna inom de specifika domänen 
företagsverksamhet, innovation och industri så finns det en stark inriktning på instrumentella 
rationaliteter. Detta är relativt nya utryck kring en viss typ instrumentella resonemang som bara 
gynnar vissa tankesätt. I en ekonomisk regim som karaktäriseras av knapphet kan sådana 
instrumental resonemang fungera som att rikta uppmärksamhet mot frågor som behöver lösas. 
Emellertid, i det senmoderna regimet av konkurrerande kapitalism, kan det dock vara så att de 
alternativa rationaliteterna kan spela en allt viktigare roll. Det senmoderna samhället och dess 
ekonomi präglas av ett överflöde av information och kunnande. För att kunna navigera i den här 
domänen och utnyttja de olika resurserna och möjligheterna så kan alternativa perspektiv behövas. 
Författaren ger exempel på tre sådana; 

Lekfullhet: nödvändigheten att kunna operera utanför de regelstyrda regimer  

Ömsesidighet: föreslår att alla människor befinner sig i en social inställning där de gärna ger bort 
saker gratis mot att få ideer, kunskap eller erkännande.  

”Slösaktighet”: att systematiskt slösa på ackumulerade tillgångar för att gemensamt utgöra och 
reproducera sociala formationer  
 
Dessa inkluderar både instrumental och kalkylerad rationalitet enligt the economic man, men också 
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”extra instrumentala rationaliteter” rationaliteter som sträcker sig bortom tillfälliga och 
utilitaristiska tankesätt. Det är den här alternativa rationaliteten som effektivt kan hjälpa till att 
synliggöra hur innovation och kreativitet används hos entrepenörer, företag och organisationer. Det 
ska nämnas att Innovationsteori inte är en fullfjädrat integrerat och empirisk grundad form av teori, 
redo för att lämnas över till empiriskt testande. Utan snarare ett ramverk grundat ur både empiriska 
studier och teoretiska reflektioner. Innovation är inte skapat ur noggrant kalkylerade modeller, utan 
snarare en gemensam och inneboende lekfull aktivitet som syftar till att producera nya idéer och 
materialiseringar av en sådan idé (Styhre 2013, 62). 
 
                      

                                                           2.1.1 LEKFULLHET  

Mänsklig intelligens hänger inte på ett enda enat kognitivt system utan snarare ett samfund och 
interaktionerna av en serie olika kapaciteter och kompetenser som inkluderar taktil och visuell 
uppfattning, kognitiva kompetenser och talförmåga. Vad som exempelvis skiljer en nyfödd 
människa från primater är dess förmåga att kunna kombinera olika kompetenser så som 
språkmässiga, narrativa och uppfattning (Styhre 2013, 77). Ett barn under tre är bara kapabelt att 
beakta det visuella som direkt syns, medan ett äldre barn kan förutspå vad som kommer att hända i 
ett scenario. Det äldre barnet knyter alltså samman olika egenskaper som perception, narrativ - 
konstruktionen av verklighetsbilden och språkkunskaper på ett sätt som inte primaten kan. 
Intelligens är därmed att kunna knyta samman olika separata men samtidigt sammankopplade 
system.  
 
Lek är en av de egenskaper som tillåter barnet att utveckla dessa egenskaper. Arbete är en process 
med enriktad energi för att nå ett mål. Lek å andra sidan ur barnets synvinkel tillåter denna att nå 
olika perspektiv som skapar en förmåga att skilja sitt själv från leken. Att kunna hoppa mellan olika 
perspektiv och tankegångar ohindrat i sitt rollspel. Alltså blir lek en kontrast mot ensidiga tänkandet 
i arbete - en lekfull attityd kan tänkbart skapa en kapacitet för att skifta utifrån termen perspektiv 
(Styhre 2013, 77-78).  enligt ekonomisk teori är innovation ett resultat av att kombinera kapaciteter, 
dvs möjligheten att kombinera två tidigare separerade tekniker för att skapa en ny service eller 
produkt. Ett sådant tankesätt ligger nära till lekfullhet i och med att kunna röra sig bortom vad som 
finns i en omedelbar nutid och istället se vidderna av möjligheter.  
 
Konceptet lek skapar en möjlighet att förgrena idéer med aktion, det fungerar som ett medium 
mellan att tänka och göra. Lekfullhet kan både manifestera sig som faktiskt ”Lek” men även i social 
sammanträdelse så som karnevaler och julfirande eller en frigivande aktivitet likt sport där vi tillåts 
komma bort från vardagen en stund. Lek betyder inte brist på regler, tvärt om, I många fall krävs 
det regler för att kunna upprätthålla lekfullhet. Men det ger en betydligt större möjlighet att agera 
fritt och kreativt inom de bestämda reglerna. Att bryta regler och att flytta på gränser kan sägas vara 
hela bakgrunden till innovation och kreativitet. Organisationer ska både kunna ”exploit and 
explore”. De två separerade men sammanhängande kognitiva processerna att tänka och att göra är 
integrerade med hjälp av lekfullhet (Styhre 2013, 97-98 se dodgson et al. 2005). Lek är således 
grunden mellan generationen av nya idéer och hur de uttalas (Styhre 2013, 99-100). Lekfullhet har 
även förmågan att stärka inbördes förhållande, som i sin tur stärker ytterligare lekfullhet. 
Tillsammans skapar de ett förnuftigt och hanterligt närmande till att strukturera aktiviteterna i 
innovation så att strömmen av nya produkter är möjligt - även i en väl etablerad organisation med 
mogen teknik. De Inbördes förhållandena skapar lek och tvärt om men ett uppmärksamt inbördes 
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förhållande är vad som gör lekfullheten seriös nog för att fungera som ett instrument att styra stora 
och komplexa organisationer. En uppmärksam person ser den gemensamma situationen och skapar 
en bild av ”det stora hela” - vilket de alla sen gemensamt kan bidra till (Styhre 2013, 100). Folk ser 
ofta jobb som monotont, begränsat, strukturerat och svårt medan lek ses som något frigivande, 
ostrukturerat, uppfriskande och känslosamt vilket pekar mot att fördelarna med lekfullhet som kan 
uppnås genom att rama in aktiviteter och ”märka” dem som lek istället för jobb. Där igenom går det 
att ändra folks uppfattningen, antaganden och motivationer.  
 
                         
                                                            2.1.2 Ömsesidighet  

Ekonomer vill ofta försöka separera det sociala från det ekonomiska (Styhre 2013, 103-14 se 
Gullién et al. 2002). De tänker överlag också att individer gör medvetna kalkyleringar kring hur de 
kan maximera sin nytta, och att de preferenser som bestämmer nyttofunktion redan är bestämda på 
förhand för modellerna av intresse. Empiriska bevis har visat att ekonomiska handlingar är ofta inte 
baserat på självintressebedömning av incitament (anledning att utföra en handling) som ekonomer 
ofta vill mena på. Istället bygger det på tillit som är är historiskt utvecklad och kulturspecifik 
(Styhre 2013, 104-105). Kultur behöver förstås en slags uppföranderegler som ska lydas i vardagen, 
det har inte sitt ursprung ifrån genetik eller rationellt tänkande utan snarare byggt på 
uppföranderegler vilka i sin tur inte är uppfunna och generellt inte helt förstådda av de som följer 
den (Styhre 2013, 106 se Strauss 1985). Det går alltså att se uppförandereglerna som en typ av 
elementära strukturer i det sociala livet, en form av grundläggande mekanism för att reglera det 
sociala livet och vägen mot inrättandet av institutioner (Styhre 2013, 106-108). 

Dessa sociala sammanhang är information en grundläggande faktor, men information i sig är inte 
säljbar utan skapar istället en slags kredit för entreprenören som bara kan nollställas med en 
”counter gift”. De ömsesidiga relationerna kring de här gåvorna skapar således en ny typ av system 
inom industrin (Styhre 2013, 120-121). Exempel kan vara hur en framgångsrik firma inte kan ta alla 
affärserbjudanden utan istället väljer att passa erbjudandet nedåt till ett mindre framgångsrikt men 
fortfarande kompetent företag. I framtiden kan den gåvan återbetalas om företaget 1 ber om hjälp 
om exempelvis tips till en ny styrelsemedlem, eller tjänst som företag 2 erbjuder. - Ett ömsesidigt 
förhållande har skapats. Denna ömsesidighet kan bland annat ses i så kallad gåvoekonomi vilket 
inte bara ses som ur en ekonomisk infallsvinkel eftersom det innefattar ett omfång som inkluderar 
människan och dess sociala relationer.  
 
Framgången hos exempelvis Silicon Valley kan inte förklaras enbart inom ekonomiska termer. 
Gåvoekonomin i sig är en alternativ affärsmodell som bygger på att mottagaren, dvs köparen får 
chans att själv styra sitt eget pris. Affärsmodellen bottnar i skapandet av ett mer hållbart 
konsumtionssamhälle där vinstmaximering inte premieras. Istället fokuserar utövare på relationer, 
tillit och samarbeten. En vanlig föreställning är att förespråkare till gåvoekonomi grundas på samma 
värderingar som kommunismen. En annan vanlig föreställning är att gåvorna ges utan någon som 
helst förväntan på en betalning, eller en gengåva. Tvärtom, så ger utövare inom denna affärsmodell 
tillit till mottagare att ge tillbaka vad de tyckte att varan eller tjänsten var värd. I en gåvoekonomi är 
det därför den som är mest generös med att dela med sig av sina tjänster och varor som får ut mest 
av en affärsrelation. Genom att fokusera på relationer, tillit och samarbeten framför 
vinstmaximering skapas möjligheterna att skapa en mer hållbar framtid med mindre, om inget alls, 
utnyttjande av planet, djur och människa. Konceptet ömsesidighet handlar alltså inte så mycket om 
en handling i ren generositet utan en institutionell process där du begär något tillbaka (Styhre 2013, 
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136-137).  
 
                                                              2.1.3 Slösaktighet 
 
Alla typer av begränsade system får mer energi av sin omgivande miljö än vad det lönsamt kan 
använda för att upprätthålla sin existens. Delar av överflödet kan användas för att gynna tillväxten 
men när den har nått sina gränser måste överflödet användas upp eller förstöras för att inte bli 
liggandes. Den allmänna ekonomin inte bara är begränsad till materialistiska tillgångar utan 
innefattar även kognitiva processer så som tänkande och ackumulering av delad kunskap (Styhre 
2013, 150 se McWorther 2007).  Där med blir tänkande som avviker från rationalistiska vägar en 
form av slösaktighet. ”Slack” blir termen som används för det överskott av resurser som 
ackumuleras inom organisationer. Slack definieras som poolen av resurser i en organisation som 
överstiger det minimum som krävs för att upprätthålla en viss nivå av organisationsproduktion. 
Slöseri av resurser inkluderar överflödiga insatser som överflödiga anställda eller anställda som blir 
betalade mer än vad som behövs för att hålla dem kvar i företaget, outnyttjad kapacitet och onödiga 
investeringar. De inkluderar också outnyttjade möjligheter att öka produktionen eller att ett för lågt 
pris tas, till exempel ökade marginaler och intäkter som kan erhållas ifrån kunder och innovationer 
vilket kan driva företaget närmare sin teknologiska gräns (Styhre 2013, 176-177 se Nohria & Gulati 
1996). 

Slack kan också definieras som ett slags deposition av extra resurser som är redo att använda när de 
behövs. Slack är dock mest känt som ett smutsigt ord bland de flesta ekonomer, ett slöseri av 
resurser. Inovation kan öka med hjälp av ”slack” till en viss nivå där det blir för mycket slack som 
då uppmärksammas och reduceras till innovation (Styhre 2013, 176-177 se Nohria and Gulati 
1996). För lite överskott leder till försiktighet och minskad risktagning vilket dämpar innovation, 
medan för mycket överskott underminerar disciplinen hos medarbetarna (Styhre 2013, 178 se 
Herold et al. 2006). I en studie av 134 brittiska företag inom 21 industriella sektorer visade det sig 
att de högpresterande företagen samlade på ett allt större överskott än de lägre presterande (Styhre 
2013, 177 se Greenly 1998). Nedskärningar av den större graden har en negativ inverkan på 
innovation, nedskärningar på 5-8% hade en marginellt positiv effekt på innovation.  

Vi kan också se slack som en överskottskapacitet vilket behövs inom en organisation för att ha 
handlingsutrymme och kunna anpassa sig till förändringar och oväntade händelser. Och det händer 
faktiskt något med en verksamhet som är belastad till maximum och mister all slack. 
För när precis all kapacitet är inbokad, varenda minut i kalendern är fylld och varenda lokal är fullt 
tagen i anspråk, finns inte längre någon som helst flexibilitet och organisationen blir stum och stel. 
När en oväntad händelse då inte kan lösas genom improvisation och ommöblering, när alla resurser 
redan är tagna i anspråk, finns bara icke-lösningarna kvar: köer, väntan, avslag. 
Det är en väldig skillnad mellan att det bara finns en ledig plats och att det inte finns någon alls. När 
den där allra sista luftbubblan kramas ur förvaltningen kan det få effekter som är svåra att förutse 
för den som inte kan organisationen från insidan (Styhre 2013, 181-182).  

Exempel på när alla tre perspektiven kommer till användning kan vara julfirandet på företag. Här 
tillåts de anställda att frossa på välståndet hos företaget, men ledningen upprätthåller ändå reglerna 
genom att upprätthålla de hierarkiska ordningarna i organisationen där de högt uppsatt anställda 
separeras från de vanliga arbetarna. Ett exempel på regler och att bryta regler. Detta kan ses som ett 
kapitalistiskt sätt att främja lojaliteten till företaget och samtidigt upprätthålla den sociala 
rangordningen.  

�11



 
- Lekfullhet; Regler blir tänjda på.  
- Ömsidighet; ledningen spenderar för att gynna de anställda.  
- Slösaktighet; Hårt tjänat kapital används för att ges bort gratis.            
 
                                                            2.2  Ekoprenörsskap  
 
I ”The Making of the Ecopreneur” av Robert Isaak diskuteras just konceptet ekoprenör som en typ 
av entreprenör vars huvudsyfte är att skapa en radikal skillnad i hens affärssektor mot en mer 
hållbar version där till exempel miljömässig förbättring har en central del affärsmodellerna. 
Ekoprenörsakapet kan ses som en form av existentiellt affärsbeteende vigt åt att främja ”gröna” och 
hållbara affärskoncept. Detta kan ge personen i fråga en mycket starkare drivkraft än vad endast 
sökandet efter det monetära skulle göra, möjligheten att se på jorden som ett hem mer än en 
inkomstkälla (Isaak 2002:82). Det ekologiska företagandet har en sund ekonomisk, ekologisk och 
socialt rättfärdigande grund med potential att bli en ny motor för tillväxt. En av de viktigaste 
delarna av att locka investerare är att entreprenören lär sig att omvandla miljörisker till gröna 
affärsmöjligheter och samtidigt minimera de ursprungliga riskerna. Uppkomsten och utövandet av 
ekologiskt entreprenörskap kan ses som ett svar på negativa miljöeffekter, utarmade och 
överutnyttjande naturresurser och utarmning av jordens stödsystem, som det bekämpas med hjälp 
av att introducera miljövänliga produkter och processer på marknaden.  
 
Medan de ”vanliga” entreprenörerna skapar broar av lönsamhet mellan leverantörer och kunder för 
att skapa och ändra marknader, så skapar de så kallade ekoprenörerna även broar mellan framgång 
sett utifrån en miljömässig framgång och framgång på marknaden. Kanske ett av de mest klassiska 
sätten att nå framgång inom företagsvärlden är att vara kostnadseffektiv (Isaak 2002:85) . Och 
faktum är att det också kan vara en stor del i att nå mindre resursanvändning vilket i sin tur i många 
fall har möjligheten att minska den miljömässiga belastningen och öka hållbarhetstänket inom ett 
företag. I denna text diskuterar Isaak vidare olika strategier som kan ge möjligheter åt 
ekoprenörskap att frodas. Detta involverar allt från att uppmuntra grönt nätverkande inom 
communityn för att skapa gratis marknadsföring och mer dragningskraft till sin verksamhet eller att 
låta kreativitet och ekoprenörskap vara en naturlig del i planering och formgivande av offentlig 
sektor.  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                                                                  3. Metod  
 
I denna uppsats kommer jag att utgå ifrån kvalitativ metod och använda intervjuer för 
datainsamling, all relevant data ifrån dessa intervjuer har sedan analyseras med hjälp av en 
kvalitativ innehållsanalys. Intervjuernas respondenter kommer att bestå utav entrepenörer som 
agerar representanter ifrån olika företag vars affärskoncept kan kallas innovativa och hållbara samt 
att de skiljer sig från hur matproduktion oftast kan se ut dagsläget. Alla respondenterna har på något 
sätt varit med från starten när deras verksamheter byggdes upp. När det kommer till kvalitativ 
undersökningar så blir det respondentens svar och hen’s uppfattning som blir utgångspunkten för 
undersökningen, och där med inte lika tydligt forskarens egna hypotes som det annars skulle varit i 
kvantitativ forskning. I mitt fall är syftet att ta reda på hur de olika respondenternas egna resor, 
uppfattningar och framtidsbilder ser ut för att på så vis skapa en relevant sammanställning av 
information som kan svara mot min frågeställning.  

                                                             3.1.1 datainsamling 
 
Genom att utföra kvalitativa intervjuer skapas möjligheterna för att lägga vikt på det generella och 
på intervjupersonens egna åsikter för att på så sätt få så personliga och öppna svar som möjligt. Att 
sedan använda semistrukturerada intervjuer hjälpte till att fånga en bred bild av arbetet som kretsar 
kring själva företagen men också respondenternas egna tolkningar kring innovation och hållbar 
matproduktion i nutid och framtid. Eftersom jag hade en ganska bestämd ide kring vad intervjuerna 
skulle fokusera på redan innan de genomfördes så ansåg jag att semistrukturerade intervjuer skulle 
vara mer gynnsamma för undersökningen än exempelvis öppna intervjuer där samtalen riskerar 
vandra av i en riktning annat än den önskvärda. Jag ville dock ge utrymme för respondenten att 
kunna sväva ut lite i sina svar för att på så sätt skapa en bättre dynamik materialet, samt för att ge 
möjligheterna till en någorlunda fri tolkning av frågorna vilket inte hade varit möjligt vid en 
strukturerad intervju. Inför en intervjun så finns det en del nyckelfrågor som med fördel ska 
behandlas (Kvale 1997);  
 
Vad; att kunna skaffa sig förkunskap kring ämnet som undersökningen behandlar.  

Varför; att klargöra och formulera syftet med intervjun.  
 
Hur; att veta om de olika intervjuteknikerna och besluta vilken som är lämpligast i just denna 
undersökning.  

För att behandla dessa nyckelfrågorna på ett effektivt och strukturerat sätt gjorde jag en kort 
intervjuguide innan intervjuerna genomfördes (se bilaga 1). Med hjälp av en intervjuguide kan man 
skapa en effektiv överblick kring ämnet och de frågor man tänkt ta upp under intervjun lite 
beroende på hur pass strukturerad den ska vara (Kvale 1997). Ju mer spontan intervjuproceduren är, 
desto större chans att svaren man erhåller från intervjupersonen blir spontana, livliga, och oväntade. 
I mitt fall använde jag frågor anpassade efter uppsatsens syfte och vad jag ansåg kunna gynna 
besvarandet av min frågeställning. Jag valde att skriva och konstruera frågorna i en turordning där 
jag först skapar en bild av min respondenter och deras företag för att sedan röra frågorna tidsenligt 
från att de började, hur resan sett ut och hur de ser på framtiden. Genom att lägga upp frågorna på 
det sättet hoppas jag på att få en tidsenlig samling av svar som sedan är enklare att strukturera för 
min intervju. Eftersom intervjun är semistrukturerad kommer jag försöka hålla samtalen någorlunda 
utifrån min intervjumall men jag kommer dock vara öppen för att samtalen kan utvecklas lite ut 
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efter hur den intervjuade själv tolkar frågan. Något jag eftersträvade när frågorna till studien 
konstruerades, var att de skulle kunna vara lätta att förstå samt att de ger utrymme för en viss 
personlig tolkning. Genom att själv fundera och reflektera kring hur jag skulle ha svarat på frågorna 
gav det en bättre bild hur pass korrekt formulerade de var (Bryman 2002). 
                                                    
                                                         3.1.2 Analysmetod  
 
För att på bästa sätt kunna uppfylla syftet med studien, samt för att kunna besvara min 
frågeställning har jag gjort en kvalitativ innehållsanalys. Bryman (2002) nämner att en kvalitativ 
innehållsanalys hjäper till att undersöka de bakomliggande teman i det analyserade materialet. Efter 
att ha lokaliserat teman och kategoriseringar i undersökningsmaterialet kan detta sedan vidare ingå i 
meningskoncentrering samt meningskategorisering (Kvale 1997). Meningskoncentrering innebär att 
man gör mycket material mer överskådligt. Själva innebörden av texten blir koncentrerad till 
kortare stycken som ska beskriva det väsentliga i innehållet. Dessa stycken blir sedan mycket lättare 
att arbeta med då de är mer sammanfattade och koncisa (Kvale 1997). Koncentreringen användes 
redan under transkriberingen för att skapa ett mer lättarbetat material och för att allt som sades 
under intervjuerna inte hade någon direkt relevans för min undersökning. Efter detta tematiserades 
jag materialet med hjälp meningskategoriseringen (Kvale 1997). Detta innebär att jag skapade olika 
kategorier samt underrubriker med utgångspunkten ifrån de resultat som jag fått fram under 
intervjuerna, vars material kunde jämföras och analyseras. De kategorier som jag valde att lägga 
som grund för analysen var drivkraften, utvecklingen, mottagandet och målet med underrubriker 
som är tänkta att representera de centrala teman i deras utsagor. Dessa resultat analyseras i löpande 
text under respektive kategori i relation till de teoretiska utgångspunkterna och gentemot tidigare 
forskningsresultat. Olika utsagor och citat är sammanslaget presenterade under respektive kategori.  

                                                   3.1.3 Urval och avgränsningar  

Matproduktion som en helhet är ett väldigt brett ämne och därför valde jag att avgränsa arbetet till 
att enbart intervjua aktörer som alla är verksamma inom primär matproduktion då med fokus på 
grönsaker, och vars affärskoncept kan anses vara något nytt och innovativt gentemot de traditionella 
tillvägagångssätten kring primärproduktionen av grönsaker. Men också att de ska uppfylla kriterier 
för hållbarhet enligt tolkningen ifrån Agenda 2030. Kring benämningen innovativt har jag valt att 
generalisera mina respondenters företag som något annorlunda i och med att deras koncept och 
affärsmodeller skiljer sig ifrån nuvarande aktörer kring primärproduktion.  
När man vidare bestämmer hur urval och begränsningar  ska se ut så finns det alltid yttre faktorer 
som styr hur det i slutändan blir som exempelvis utrymmet av tid eller hur precist det blir. På grund 
av detta blir ofta resultat av urvalets storlek en slags kompromiss utifrån de ovan nämnda 
omständigheterna. (Bryman 2002).  

Mina val av intervjupersoner är baserade på ett målinriktat urval, detta menar Bryman (2002) är den 
vanligaste typen av urval vid kvalitativ forskning. Det målinriktade urvalet är ett icke-
sannolikhetsurval, som innebär att mitt val av intervjupersoner är grundat i deras relevans för 
studiens syfte och frågeställningar (Bryman 2002). Eftersom att jag med denna undersökning ämnar 
att skapa en någorlunda omfattande bild kring innovativa företagsidéer runt matproduktion så 
kombinerades det målinriktade urvalet med vad Ekström och Larsson (2010) benämner som ett 
variationsurval. Variationsurvalet är ett slags urval där den sammansatta intervjugruppen är tänkta 
att kunna representera ett visst omfång inom populationen. För mig innebar det att finna aktörer 
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som kunde representera innovation och hållbar matproduktion i det hela och att jag där med skulle 
inkludera olika företagsidéer och inte bara exempelvis permakultur. 
 
                               3.1.4 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

När det kommer till hur pass giltig och trovärdig undersökningen är så beror det på huruvida man 
verkligen studerat  det som avsetts att studeras samt att materialet bearbetas på ett 
forskningsmässigt och korrekt sätt. I mer funktionella termer krävs bland annat genomtänkta urval, 
relevanta frågeställningar, ett fulländat material och god analys (Ekström & Larsson 2010). När min 
bakgrund och mitt syfte var skrivet, metod klarlagd, intervjuerna gjorda och analysen avklarad 
ägnade jag tid åt att reflektera kring varje punkt samt allt material som en helhet. Om jag har ett 
komplett upplägg eller om det krävs ändringar. Om varje respondent har givit en klar bild av deras 
verksamhet och huruvida ifall jag har analyserat informationen på ett sätt som skapar relevant fakta 
för min uppsats syfte. 
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                                                                 4. Resultat 

Resultatdelen är baserad på intervjuer som ägt rum med fyra olika aktörer som alla är verksamma 
inom primär matproduktion då med fokus på grönsaker, och vars affärskoncept kan anses ha ett 
innovativt värde. Kring benämningen innovativt har jag valt att generalisera mina respondenters 
företagsidéer som något annorlunda i och med att deras koncept och affärsmodeller skiljer sig ifrån 
nuvarande aktörers tillvägsgångsättt kring primärproduktion. Mina frågor kretsade kring 
semistrukturerade teman där jag gav ledfrågor för att starta en konversation kring ett ämne men lät 
sedan respondenten i fråga tala någorlunda fritt kring sin tolkning av det jag frågade om.Innan 
intervjuerna ägde rum förberedde jag mig genom att göra en intervjuguide. Eftersom jag skulle göra 
en semistrukturerad intervju bestod min intervjuguide av halvstrukturerade frågor som är tänkta att 
kunna förändras allt eftersom intervjuns fortlöper. Intervjuerna gjordes över telefon eftersom mina 
respondenter befann sig väldigt utspritt i Sverige och jag hade ingen möjlighet att besöka dem. I 
efterhand är detta något jag ångrar lite då jag är ganska säker på att en personlig kontakt hade 
skapat en bättre dynamik i samtalet. 

                                 4.1 PRESENTATION AV INTERVJUPERSONERNA 
 
Permakultur Stjärnsund är en verksamhet som lever och samverkar för att skapa en levande och 
ekologisk landsbygd. Begreppet Permakultur omfattar både det vetenskapliga och det filosofiska 
vilket sammantaget erbjuder praktiska och kreativa inställningar till olika världsutmaningar så som 
klimatförändringar, minskande/orättvisa fördelningar av resurser samt försvinnandet av arter och 
väl fungerande ekosystem. Permakulturen bygger på insikten att vi individer har möjligheten att 
påverka samhällsutvecklingen med hjälp av en mängd alternativa lösningar kring hur vi kan leva 
och arbeta. Att utforma verksamheter ur ett permakultureperspektiv handlar om ett systemtänkande 
och att anpassa sig till platsspecifika förhållanden när det kommer till livsmedelsproduktion, 
bostäder, vatten och energi, sociala strukturer och affärsmöjligheter. I dagens samhälle finns det inte 
många verksamheter kring matproduktion som har detta tänket, och med siktet inställt på monetär 
vinst riskerar mycket annat att hamna i skymundan. Vad Stjärnsund har gjort är att införa konceptet 
permakultur på svensk mark och bedriver arbete för att öka dess existens runt om i Sverige för på så 
sätt skapa en nytt sätt att använda jorden.  
 
Futufarm är ett företag som drivs av tanken att allt går att göra bättre. Framtidens kommande 
behov kring att smarthålla med jordens resurser gör denna tanke allt mer relevant som företagside. 
Det sätt som mat idag produceras på kommer inte vara hållbart i det långa loppet. Samtidigt ser man 
att konsumenter allt mer vill veta var maten kommer ifrån, processerna kring dess framställning och 
vad den innehåller. Det naturliga, närodlade och ekologiska blir allt mer efterfrågat samtidigt som 
ett intresse för att odla ser en stark ökning på gräsrotsnivå. 
Futufarm siktar mot att bli ett ledande företag kring utveckling av nya moderna metoder för odling. 
Med moderna foodtech tekniker och smarta lösningar vill de utveckla lösningar som möjliggör 
stadsodling i Norden.  

Nordamarks affärside bygger på foodtech inomhusodlingar med tanken att förse så många 
människor som möjligt med lokalt producerade, högkvalitativa bladgröna växter året runt utan 
behov av bekämpningsmedel. Med hjälp av sina vertikala produktions enheter möjliggör de en 
minskad användning av färskvatten, ljuset som driver växternas fotosyntes kommer också ifrån 
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energisnåla LED lampor. Transporter och leveranser görs endera via cykel eller med hjälp av 
eldrivna fordon, allt för att minska påverkan på vår miljö. 

Stadsbruk driver en ny metod för att kunna skapa möjligheter till kommersiell odling i staden. 
Konceptet kan användas av kommuner och markägare med en vilja att utveckla gröna 
arbetstillfällen samt en attraktiv stad. Stadsbruk vänder sig även till alla de stadsodlare som vill 
kunna leva på odling i sin stad. Detta görs delvis med hjälp av Europas enda inkubator för 
stadsodlare, här kan du ta del av olika framgångsrika affärsmodeller och utveckla ditt egna företag. 
Stadsbruks inkubator har samlat 45 företag och finns för nuvarande i Malmö, Göteborg och Växjö. 
En annan del av Stadsbruks mål är att genom stadsodling kunna bidra till bättre integration och fler 
arbetstillfällen för alla oavsett ursprung. Stadsbruk har utvecklat flera koncept för lustfyllda möten 
mellan olika grupper i våra samhället. Odla Kompis är exempelvis ett av koncepten som varit 
mycket lyckat och nu finns på flera platser i landet.  
 
                                                                   4.2 Värdet  
 
För ett företag ligger det i grund och botten olika typer av värden, dessa värden styr sedan vad och 
hur företaget i sig jobbar och vad de strävar efter att tolkas efter. Genom att inleda med att ställa 
frågor som klargjorde respondenternas affärsmodeller, koncept kring matproduktionen samt deras 
innovation ville jag delvis se om de uppfyllde mina förväntningar på urval och även för att ge en 
bra inledning i samtalet där respondenten kan tillåtas att ”vandra på bekant mark”. Med det menat 
har de flertalet gånger i sitt liv fått göra en liknande presentation, och kan därför tala fritt om något 
de känner sig säkra på. När jag ställde frågan vad respondenternas företag jobbade med fick jag ut 
fanns det en genomgående röd tråd kring alla affärskoncept och sättet de arbetar på kring konceptet 
innovation. Dessa var att de drev hållbara företag med nyskapande affärsidéer och möjlighet till god 
lönsamhet vilka jag efter analys sammanfattat som de tre nedanstående teman.  

                                                        4.2.1  Ett hållbarhet företag  
 
När man pratar om innovation i dagens samhälle känns det nästan som en måste att någon 
dimension av hållbarhetsprinciperna ska finnas närvarande i och med alla påtryckningar från både 
allmänhet och högre beslutsfattare. Att ge sig in som entreprenör med hållbarhets tänket i 
bakhuvudet kan där med vara både ett måste men även ett taktiskt beslut för ett företag i dagens 
samhälle som vill kunna slå igenom. Alla mina respondenter hade någon typ av hållbarhetsprincip 
kring sina affärsideer med viljan att förändra och förbättra de nuvarande strukturerna. 
 
Futu-farm är ett företag där mycket av fokuset ligger i att använda det tekniska för att sedan 
kombinera det med det rent biologiska som odling av grönsaker i grund och botten är. Företaget har 
en klar bild av problemen som finns kring dagens matproduktion och att något måste göras. Det är 
här deras kombinerade teknik kommer in och möjliggör en typ av odling som både är plats effektiv 
och möjlig att driva året runt oavsett årstid vilket minskar importbehovet och bland annat möjliggör 
mindre utsläpp av växthusgaser.  
 
”Futu-farm är ett företag som engagerar sig i foodtech branschen. I grund och botten vill vi skapa 
ett samhälle som är motståndskraftigt och hållbart. Att maten har färdats runt 200 mil innan den når 
tallriken är inte hållbart. Det stora importbehovet i Sverige gör oss även mer utsatta.” - Futu farm  
 
De reflekterar även aktivt på hur världen är i rörelse och att förändring är på väg att ske. Företaget 
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visar här tydligt att de vill vara med på den här resan genom att väljer ett affärskoncept som 
involverar delar av vad som är hållbart och rätt när det kommer till att anpassa vår matproduktion 
efter förändring.  
 
”Vi tror också att det snart kommer ske en förändring av proteinintaget i och med en minskad 
köttkonsumtion och en ökad efterfrågan på vegetariskt. Utbytet av animaliskt protein kan då handla 
om att istället röra sig mot vegetabiliskt protein eller rent av insekter.” - Futufarm  
 
För Stjärnsund Permakultur som till skillnad från Futu-Farm valt att distansera sig från det tekniska 
ligger ändå grundtanken om verksamheten kring att bidra till en mer hållbar framtid. Dagens 
industrier är i många fall oförlåtande mot både människa och natur på det sättet att fokus ligger i 
den monetära vinsten. Detta med många förluster sett ur hållbarhetens syn då åkrar utarmas, stora 
mängder vatten slösas och markanvändningen ökar. För Stjärnsund Permakultur handlar allt om att 
ta sig tillbaka till naturen, att hitta ett sätt att nå lönsamhet utan att det tär på varken människa och 
natur 

”Permakulturen handlar om att vi använder naturen som modell för att kunna designa ett system där 
både människor och natur mår bra, nu och i framtiden. Här lever vi och samverkar för en mer 
levande och ekologisk landsbygd.” - Stjärnsund Permakultur  
 
Under intervjun framkom det väldigt tydligt hur de inte vill förknippas med den stora industrins 
ohållbara tillvägagångssätt. De olika grundpelarna i verksamheten betonas allt mer på ett sätt där de 
tycks flyta samman med flera mål under Agenda 2030 på sättet det integrerar olika värden i 
verksamheten så som det naturliga och sociala.  
 
”Det vi gör här skiljer sig ifrån kommersiell produktion eftersom de eftersträvar pengar, medan vi 
vill ha självhushållning och bra mat, högt näringsinnehåll, socialt samspel och en naturlig rikedom.” 
- Stjärnsund Permakultur  
 
Likt Futufarm jobbar även Nordamark med principen att integrera det teknologiska med det 
biologiska, och icke så oväntat fanns även strävan efter ett mer hållbart samhälle även med i deras 
inledande beskrivning av företaget och dess värden.  
 
”Vi (Nordamark) odlar detta mikro-grönt inomhus vertikalt med hjälp av vatten istället för jord året 
runt vilket minskar importbehovet." - Nordamark  
 
Utöver själva hållbarhetsperspektivet utifrån ett minskat importbehov och därmed mindre utsläpp 
av växthusgaser, så klargör respondenten hur deras hela systemuppsättningen är byggd och drivs på 
ett sätt där allt ifrån belysning till bevattning uppfyller olika kriterier i vad som kan anses vara 
hållbart. Detta då de väljer energieffektiva tillvägagångssätt i sin arbetsprocess.  
 
”Våra vertikala system bygger på en lager på lager princip där belysningen kommer ifrån 
energieffektiva led ljus, alltså inget solljus. Och huvuddelen av bevattningen sker automatiskt i 
slutna system vilket kräver mindre vatten än traditionell odling.” - Nordamark  
 
Stadsbruk vars företagside inte bygger på att själva producera råvaror lägger istället energin på att 
skapa möjligheter för andra att hitta en ekonomisk lönsamhet i att odla, och inte odla vart som helst 
utan i städer. Att odla på i en urban miljö där närheten till mat är minst lika viktig som någonstans 
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annars och där dessutom majoriteten av alla människor bor.  
 
”Stadsbruk skapar möjligheter för människor i kommuner att själva få delta i och skapa 
framgångsrika urbana odlingsföretag. Av stadsbruk får du tillgång till mark, kunskap och lärande 
kring hela processen från att börja odla till att sälja färdiga produkter." - Stadsbruk 
 
Genom att ta dessa urbana bönder ”under sina vingar” och tillsammans utvecklas kan stadsbruk på 
ett effektivt sätt bidra till både uppnå och kombinera olika samhällsmål så som allmänt välmående 
bland invånare och integration med nyanlända. Mål likt dessa fyller lika väl som närproducerad mat 
en stor roll i hållbarhetsfrågan, eftersom ett samhälle med låg viljestyrka, glädje och engagemang - 
mest troligen inte är ett samhälle som kommer att utvecklas mot det bättre, mot det hållbara.  

”Vi skapar bland annat events och olika projekt som kan gynna den allmänna hälsan, interaktion 
och integration. Bland annat har vi ”odla kompis” där vi på stadsbruk introducerar en nyanländ 
familj och svensk familj till en gemensam odlingsyta vilket skapar en ny dynamik för interaktion 
mellan kulturer.” - Stadsbruk 

                                                     4.2.2 De nyskapande idéerna 
  
En annan aspekt kring de intervjuades förklaringar på sina företagsinriktningar var hur de alla gav 
starka signaler av att inneha någon form av innovationsvärde i sina affärsidéer. Innovationsvärde 
har jag valt att tolka som ett koncept med knappt eller inte alls beprövade idéer som har ett värde 
där tjänster, produkter eller processer som tidigare inte varit närvarande men nu görs tillgängliga 
genom exempelvis de intervjuades egna företag. Alla respondenterna berättade om sina unika 
koncept med en sån inlevelse och passion att man inte kan annat än anta annat hur stolta de är över 
att driva sina innovativa företag.  
 
Att integrera teknisk utveckling i sina affärskoncept på ett sätt som tidigare inte skådats kunde ses 
hos två av respondenterna, nämligen Futufarm och Nordamark. Dessa två företags affärsmodeller 
bygger kortfattat på att kunna kombinera teknik med traditionell odling för att på så viss hitta en 
helt ny marknad som tidigare inte varit tillgängliga för andra företag.  

”Det vi (futufarm) är verksamma inom kallas foodtech och är en ung bransch som bygger på att 
med hjälp av teknik producera livsmedel och även väga in hur man distribuerar livsmedel.” - 
Futufarm 

”De vertikala systemen som används bygger på en lager på lager princip där belysningen kommer 
ifrån led ljus, alltså inget solljus. Huvuddelen av bevattningen sker automatiskt och systemen är där 
med relativt självgående.” - Nordamark  

Med hjälp av innovativ och nyskapande teknik har alltså företagen givits en möjlighet att kunna 
producera grönsaker året runt oberoende av säsong och väderförhållanden vilket utmärker dem 
markant jämfört med exempelvis det traditionella jordbruk där du måste anpassa dig efter säsong 
och väder. Med det traditionella jordbruket kan du endast bedriva affärsverksamhet under en 
begränsad tid, medan både Futufarm och Nordamark kan driva en lönsam affärsverksamhet året 
runt.  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”Med hjälp av foodtech teknologin kan hela Sverige producera mat oavsett vilken breddgrad det 
handlar om och hela året runt.” - Futufarm  
 
För Stadsbruk ligger mycket av det innovativa värdet i att dels engagera sig i en ny typ av jordbruk, 
den urbana och stadsnära sorten. Men inte nog med att engagera sig i det urbana jordbruket, 
Stadsbruk är faktiskt en stor bidragande faktor till att det överhuvudtaget kan äga rum från första 
början. Med sina klara koncept där du ges både mark och kunskap för att hitta en lönsamhet i 
jordbruket oavsett ditt ursprung, så är det inte svårt att se hur så många olika nyanser av hållbarhet 
tillåts att verka tillsammans och finna ett minst sagt innovativt koncept med möjligheter att gynna 
samhället på ett flertal olika vis.  
 
”Sen finns också den kommersiell biten, folk ska kunna tjäna pengar på sin jordplätt. Här är 
stadsbruk är bara en partner som hjälper till, de odlar vad de vill - de måste bara följa visa regler 
från stadsjord för att få bruka marken. Personen som vill odla blir sin egen chef, men ges också stöd 
i form av inkubatorer och information genom hela deras resa.” - Stadsbruk  
 
Stjärnsund Permakultur har sin grund i att hitta ett hållbart sätt att samverka med naturen på ett sätt 
så att ingenting konsumeras eller drivs på i en takt som kan påverka omgivningen negativt. På ett 
sätt kan man säga att hela grundkonceptet är att komma närmare naturen och de naturliga systemen 
som finns runt omkring oss, att hitta en väg för oss människor att återgå till något hållbart och röra 
oss från den industrialiserade värld vi idag lever i. Detta är kort och gott innovationsvärdet hos detta 
företag, att röra sig mot naturen istället för från vilket i dagens samhälle tyvärr inte är närvarande. 
Att inte enbart ha fokus på en monetär vinsten utan se till att processen från start till slut ska följa en 
hållbar linje. 
 
”Design enligt permakulturperspektiv handlar mycket om systemtänkande, att kunna utgå ifrån 
platsspecifika förutsättningar för att sedan bygga upp lokalanpassade och hållbara alternativ kring 
matproduktion, bostäder, vatten- och energiförsörjning samt samhällsstrukturer och möjligheter för 
företag.” - Stjärnsund Permakultur 
 
                                                   4.2.3 Att skapa en lönsamhet  
 
Som företag i dagens samhälle krävs det att du gör någon slags vinstmarginal för att kunna hålla sig 
”flytandes” och fortsätta vara verksam. De intervjuade respondenternas företag är inga undantag till 
detta då de alla hade affärsmodeller eller arbetssätt med någon form av intäktsflöde och ekonomiska 
lönsamhet. För att kunna anses ha ett affärskoncept med benämningen hållbart krävs det någon 
form av lönsamhet vilket gör det möjligt att fortsätta resan. En tanke och idé kan vara god men utan 
möjlighet att faktiskt genomföra den på ett realistiskt sätt så blir det just inte något mer än en tanke 
och idé, på samma sätt kan man fråga sig hur hållbar ett företag är om det går i konkurs efter 3 
månader.  
 
Både Futufarm och Nordamark säljer och utvecklar urbana foodtech system som möjliggör för 
kunden att själva ta sig an innovation i form av färdiga koncept och genom den processen få 
möjligheter till att själva starta liknande projekt I sin intervju förklarar Futufarm hur de inte enbart  
en produkt för att sedan anse affären vara avklarad och att det nu är kundens egna ansvar, utan att 
de också ser noga på att kunden i fråga får möjligheten att utvecklas i rätt riktning via support och 
installationer. Dessa möjligheter till support och installation kan tänkbart utöver ett förtroende, även 
en skapa möjligheter till ett vidare inkomstflöden efter att själva affären blivit gjord genom 
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exempelvis serviceavtal eller att de med hjälp av goda omdömen nått nya kunder.  
 
”Det vi gör att att hjälpa kunderna att att starta upp sina odlingar, support kring de tekniska 
lösningarna och själva installationerna.” - Futufarm 

Att enbart fokusera på att sälja produkter kan innebära att företaget riskerar att stänga in sig i ett 
hörn. Nordamarks lösning på detta handlar om genom egen erfarenhet och kunskap kunna utveckla 
sin affärsmodell till att också erbjuda lärande processer med innehåll som ger den betalande kunden 
möjlighet att själv kunna utvecklas inom denna form av odling  
 
”Sen utöver själva odlandet är det massa andra grejer så som e-handel med våra egna produkter att 
få igång fler att odla, föreläsningar och workshops.” - Nordamark  
 
Hos Stadsbruk ligger själva kärnan av affärskonceptet i att hyra ut färdiga odlingsland till folk för 
att där med sedan hjälpa till i processen mot att få folk som vill att utöka sina odlingar att faktiskt 
också kunna göra ekonomisk vinning på dem. Allting kommer stegvis med det slutgiltiga målet att 
ha utbildat och lärt upp folk samt gett dem en bit land att arbeta med som de själva kan bruka hur de 
vill utifrån de allmänna regler stadsbruk satt upp. 

”Av stadsbruk får du tillgång till mark, kunskap och lärande kring hela processen från att börja odla 
till att sälja färdiga produkter”. - Stadsbruk  
 
Även Stjärnsund Permakultur bygger på att kunna låta folk ta del av olika innovativa koncept kring 
ett leverne som på sätt och vis distanserar sig ifrån den alldagliga stressen och ger de deltagande en 
möjlighet att komma närmare sig själva, naturen och maten de äter vilket i sig är en lönsamhet för 
varje enskild individ på det personliga planet sett utifrån psykisk och fysiskt välmående.  

”Det vi gör här skiljer sig ifrån kommersiell produktion eftersom de eftersträvar pengar, medan vi 
vill ha självhushållning och bra mat, högt näringsinnehåll och en naturlig rikedom.” - Stjärnsund 
Permakultur  
 
Genom att ta in volontärer till sina gårdar i utbyte mot lärdom kan utveckling låtas ske för att fler 
och fler människor ska hitta andra vägar till alternativt levnadsätt. Med hjälp av breda kunskaper 
och pedagogiska inlärning tillåter de både idéer och möjligheter flöda fritt från individ till individ 
och gynnar där med en fortsatt utveckling av innovativa idéer med möjligheten att förändra sättet vi 
lever på.  
 
”Vi bygger upp visningsträdgårdar, forskningsplatser och anordnar kurser kring allt från 
permakultur och skogsträdgårdar till byggandet av ”tiny homes”, hur man beskär fruktträd samt 
kurser i naturnära skogsbruk.” - Stjärnsund Permakultur  
 
                                                        4.3 Varför ett företag?  
 
Efter att inledningsvis fått en klar bild av mina respondenter, deras företagsidéer och de 
bakomliggande värdena stod det klart för mig att de var rätt för min uppsats syfte och att 
intervjuerna kunde fortlöpa som planerat. Vidare i mina intervjuer hade jag nu kommit till delen där 
jag ville veta varför de valt att starta sina företag, vilka var de bakomliggande skälen till att de valde 
ge sig in på den osäkra banan vilket nya och obeprövade idéer ofta är förknippade med. Genom att 
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driva denna fråga ville jag klargöra just vad som kunde ge uppkomst till en innovativ och hållbar 
företagside med möjlighet att förändra hur vi idag ser på matproduktionen. Det klargjordes snabbt 
att det alltid hade legat ett problem i vägen, en tanke kring hur det skulle lösas, och hur denna tanke 
i en gestaltad form skulle kunna generera en nytta.  
 
                                              
                                                     4.3.1  Bristerna i samhället                   
 
I vad jag valt att benämna som bristerna i samhället har jag samlat respondentenas tankar som 
uppkom i ett tidigt skede redan innan företagen startades. Startskottet där de blev medvetna om att 
något inte stod rätt till, att det finns ett hål någonstans som behöver täppas till för att båten ska 
kunna flyta. Alla dessa inledande tankar handlade om bristande delar av vårt samhälle som 
respondenterna på olika sätt blivit medvetna om och valt att agera mot genom att driva en tanke till 
handling och där med börja resan som entrepenörer till vart de står idag. För Nordamark och 
Futufarm som är verksamma inom foodtech var den avgörande faktorn just hur långt maten behöver 
färdas innan det når våra tallrikar. Deras lösning på problemet blev sedan att möjliggöra en året runt 
inrikes produktion av grönt.  

”Att maten har färdats runt 200 mil innan den når tallriken är helt enkelt inte hållbart, Det stora 
importbehovet i Sverige gör oss även mer utsatta” - Futufarm 
 
Jag skulle gå till ICA för att köpa färska kryddor till en middagsbjudning jag skulle arrangera åt 
några kompisar. Väl på ICA hittade jag mina färska kryddor och tittade av en slump på 
ursprungslandet vilket var Kenya. Då började jag ställa mig frågan hur färskt detta egentligen är då 
det är 6 500 mil mellan Sverige och Kenya. Det fanns inte heller mycket annat att välja på. Redan 
på väg hem från butiken tänkte jag ”det här borde gå att göra själv hemma”.” - Nordamark  

I stadsbruks fall handlade det om att man såg ett utbrett missnöje i det befintliga, men drivkraften 
och kunskapen till att ta tag i det saknades ofta. Personer med sin odlingslott trivdes med vad dom 
gjorde. Men att utveckla sitt odlande mot en mer kommersiell väg när man bor i en storstad är nog 
för många en svår syn att ta till sig. Likväl gestaltar sig även andra samhällsproblem tydligt i städer, 
om så kanske på grund av mängden människor på liten yta. Att se så många problem och ändå hitta 
en lösning på ett flertal av dem är minst sagt en väl utförd uppgift.  

”Vi såg att boende i städer var medvetna om hur fel vissa saker i samhället är, att vi äter dålig mat 
eller att vi inte är klimatvänliga. Och att många ville göra något åt saken!” Stadsbruk  
 
För grundarna av stjärnsund Permakultur kom medvetenheten som ett mer direkt och obehagligt 
uppvaknande vilket hade byggts upp under tid. Detta kom sedan att bli den drivkraft som fick 
respondenten i fråga att röra sig ifrån det numera traditionella livet som vi känner till det, och som i 
viss mån kan ses som just det ohållbara. För att istället uppmuntra till att påbörja en resa som 
entreprenör. 

”Jag blev helt förskräckt, arg och deprimerad av det näringslösa samhället jag fann mig själv i- både 
kulturellt, socialt och när man pratar om mat. När brorsan frågade om vi inte skulle testa 
permakultur så var det inget snack om saken.” - Stjärnsund Permakultur  
 
                                                          4.3.2 Att se lösningarna 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Det första steget i att kunna skapa en förändring och vända på något negativt är att vara medveten 
om problemet. Efter att mina respondenter blivit varse om de olika bristerna i samhället tändes nu 
idélamporna i deras huvuden och tankarna kring hur problemen ska tacklas började växa fram. Att 
se lösningarna är en process som involverar ett brett spektrum av tankegångar, med allt från livlig 
fantasi till aktiv problemlösning och samtidigt en förankring till det realistiska för att 
överhuvudtaget kunna gestalta dessa tankar som verkliga företagsidéer.  

Grundarna av Futufarm såg en lösning i den bristfällighet att dagens industriella jordbruk inte visar 
någon vilja att förändra och utveckla sin teknik och tillvägagångssätt till ett förbättrat koncept som 
dessutom skapar mindre belastning på omgivningen. Futufarms egna verksamhet kom ju som sagt 
att bygga på principen att kunna odla stora mängder på en liten yta vilket möjliggörs av tekniken att 
odla vertikalt och inte bara horisontellt. Genom att inte heller använda mark på samma sätt som 
andra jordbruk bidrar de inte till en ökning av utarmade odlingsmarker. Med problemen klara och 
lösningarna uttänkta kunde respondenten nu ta sitt första steg mot entreprenörsskapet.  

”Den befintliga livsmedelsbranschen är inte innovativa när det kommer till att effektivisera, de är 
nöjda med hur det ser ut idag och ser inte behovet eller vågar ta risken för förändring. . 
Det krävs att vi blir mer effektiva. Mark som går att odla på går åt till att bygga på och de jordar 
som finns kvar börjar bli utarmade på näring.” - Futufarm  
 
För Stadsbruk handlade det om att identifiera problemen och lösningarna på ett kommunalt plan. 
Att hitta de områden och strukturer i samhället vars brister kom att stämma överens med vad 
respondenten ursprungligen lagt märke till, där viljan till förändring fanns, och där kommunerna 
inte alltid hade möjlighet att lägga den nödvändiga energin och beslutskraften. Genom att integrera 
sitt arbete med de kommunala målen kunde Stadsbruk ”laga hålen” där kommunernas 
ansträngningar inte räckte till likt en hjälpande hand. Fördelen i detta var att möjligheterna till 
kommunalt stöd ökade vilket bidrar till att arbetet mot förbättringar kring bristfälligheter enklare 
kan nås. 

”Vi såg två saker, dels att kommuner jobbade med frågor kring att skapa jobb, att skapa integrering 
och samtidigt allmänna frågor kring att göra städerna bättre.” - Stadsbruk 
 
Fördelen i att bidra med kunskap och hjälp till dessa typer av samhällsförbättringar är att 
mottagandet blir varmt och att lönsamheten kan gynnas genom hela projektet vilket underlättar 
vägen mot respondentens lösningar på upplevd samhällsproblematik.  

”Här började vi att agera, genom att jobba jämnsides med kommuner fick vi dem att inse hur de kan 
uppnå många av sina kommunala mål bara genom att öka möjligheterna för odling. Kommunerna 
bidrar till detta med mark, och det finns mycket tomma landplättar i kommuner som inte används 
som bara står och kostar pengar.” - Stadsbruk 
 
Efter att ha identifierat problemet med de långväga transporterna kunde grundarna till Nordamark 
snabbt konstatera att lösningar fanns. Genom att ha varit aktiva på internet hade respondenten 
tidigare snappat upp koncept som på andra platser i världen redan har haft en tydlig lönsamhet och 
genomslagskraft, vilket stärker upp både självförtroendet och potentialen för tillväxt i startfasen av 
ett företag och dess tänkta lösning på problemet. 
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”Detta (microgrönt) är ganska etablerat koncept i USA som många utövar men jag kunde inte hitta 
något liknande här i Sverige och speciellt inte i Skövde här där jag bor.” - Nordamark  
 
Att ha en bra ide kring hållbara lösningar kan i sig vara nog övertygande för en enskild entreprenör 
men det är först väl ute i marknaden som konceptet på riktigt kan testas och värderas utifrån 
möjligheterna att faktiskt förändra något. Genom grundläggande marknadsundersökning kunde 
även antagandena om avsaknaden av kring mikrogrönt i Sverige bekräftas och respondenten fick 
där med sin lösning validerad på ett objektivt sätt.  
 
”Jag gick runt till olika matbutiker för att fråga runt lite men det var inte direkt någon som kände till 
konceptet.” - Nordamark  
 
För Stjärnsund permakultur låg hela drivkraften bakom allt på ett mer personligt plan som grundade 
sig i att länge bevittnat det näringsfattiga samhällets processer och strukturer på olika plan. Att hitta 
en lösning på ett såpass stor brist skulle handla om att helt och hållet ta avstånd från det vardagliga 
livet så som respondenten tidigare levt och istället finna nya lösningar som kan upprätthålla både en 
ekonomisk hållbarhet och framförallt ett psykiskt fysiskt välmående. Detta kom att resultera i att 
lösningen på de sedda problemen helt enkelt blev att kasta sig ut i det som kom att bli konceptet 
Stjärnsund Permakultur. Bristen på vetskap avvägdes mot det rena nöjet att få ge sig in i något helt 
nytt och värden utöver de monetära hittades.  
 
”Vi kastade oss in i det (jag och min bror) sen har det bara rullat på. Egentligen hade jag ingen 
erfarenhet innan, inte ens hur man tar hand om en husplanta, men jag tyckte det va kul, och tycker 
man det är kul så kommer man in i det lättare. Man lär sig med kroppen och alla sina sinnen när 
man jobbar med jorden. Kunskapsuppförsbacken i början var väldigt överväldigande men sen 
kommer man till slut över den.” - Stjärnsund Permakultur 

                                                4.3.3 Olika dimensioner av nytta  
 
För att respondenternas företag skulle kunna lyckas krävdes det någon form av motivation, något 
form av mål där det i slutändan ligger en lönsamhet i arbetet - en upplevd nytta. Lönsamheten 
behöver då inte nödvändigtvis ses som vinstmarginal i pengar utan mer något som gör hela arbetet 
värt att göra för den enskilda individen. För stjärnsund permakultur som grundade sig i en princip 
som inte byggde på pengar låg lönsamheten till största del att fortsätta ha möjligheterna att bo, leva 
och odla på gården. De tjänade pengarna må inte vara av den större graden men det faktum att de 
producerar hälsosam mat och i princip bor gratis tar bort många av de kostnader de andra 
respondenterna lever med.  
 
”Det ger kanske låga inkomster men också väldigt låga utgifter. Mycket av det man äter här 
produceras exempelvis på plats på gårdarna.” - Stjärnsund Permakultur 

När det kommer till att hitta möjligheterna att kunna göra det inga svenska bönder idag kan göra, 
och där igenom finna en klar lönsamhet och där igenom nytta inom både klimat, hälsa och ekonomi 
så har Futufarm en vässat koncept. Detta handlar som tidigare nämt att kunna producera stora 
mängder grönsaker året runt och dessutom på ett väldigt platseffektivt sätt, detta öppnar i sin tur 
upp för en helt ny marknad i och med att du med denna teknik kan erbjuda närproducerade och 
obesprutade grönsaker året runt. 
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”Du får ut mellan 3 ton grönsaker om året på 33 kvadratmeter. Jämför med hur mycket land som 
behövs för att producera den mängden på vanligt vis, det är runt 2 hektar (2 fotbollsplaner).” - 
Futufarm 
 
Lägger man ihop den miljömässiga delen och produktionsdelen så blir en lönsamhet snabbt mycket 
tydlig för futufarms affärsidé och nyttorna kan beskrivas som både ekonomiska och miljömässiga. 
För Nordamark som bedriver liknande affärskoncept så kom mycket av insikten till en början ifrån 
respondentens kök där det snabbt visade sig att det fanns goda möjligheter för expandering och 
lönsamhet i att odla mikrogrönt. Mycket av detta visar på hur flexibelt foodtech kan vara, och att 
det med sina energisnåla, odlingseffektiva och närproducerade koncept finns en nytta i 
verksamheterna som sträcker sig utöver det monetära.  

”Jag började odla i mindre skala i mitt hem men märkte snabbt att jag va tvungen att expandera 
eftersom det kom ytterligare en kund och sen ytterligare en. Sen dess har det bara fortsätt att växa.” 
- Futufarm 
 
Stadsbruk arbetar för att hjälpa urbana odlare att byta inriktning i sina liv och nå en lönsamhet i sitt 
odlande vilket skapar en nytta kring allmän social drivkraft och välmående som tänkbart kan 
spridas i samhället. Genom att också hjälpa kommuner nå olika typer av mål involveras även 
koncept som integration i deras arbete. För Stadsbruk som företag finns det även goda möjligheter 
för monetära vinster i sitt arbete eftersom de verksamma inom urbana bönderna som använder de 
tillgängliga utrymmena betalar hyresavgifter åt stadsbruk. Stadsbruk som i sin tur får denna mark 
tillgänglig av kommunerna som en del i ett ömsesidigt förhållande där båda parter hjälps åt att finna 
nytta.  

"Vi ger möjligheten till folk som vill ta det här steget mot urban odling genom att tillhandahålla 
odlingsbar mark, personerna i fråga betalar hyra till oss för marken dom hyr och får sedan odla och 
göra i stort sett som dom vill så länge det inte bryter mot några anstiftade regler. Inkubator är gratis 
och finansierat av kommunerna.” - Stadsbruk 
 
                                                     4.4  Resans gång  
 
När respondenternas grundmotiv och tankar kring de bärande pelarna i verksamheterna samt 
affärsmodeller och nyttor var klargjorda så riktade jag mina frågor mot att skapa en bild kring hur 
varje individuell resa har sett ut, från att de fick en idé till idag driva innovativa företag inom 
primärproduktion vare sig de är ute på sina permakultur-gårdar eller inomhus i sina foodtech -
odlingar? För trots att en personlig drivkraft kan vara en klar fördel i att driva genom sina idéer, så 
krävs det ibland även någon form av utomstående hjälp kring exempelvis rådgivning eller 
ekonomiska bidrag. Hur hade mina respondenter tacklat denna del i sin resa, hur hade 
tillvägagångssätten sett ut och vilket var de viktigaste steget som ledde till att de idag faktiskt driver 
sina företag?  
 
                                                       4.4.1 Utveckling via dialog  
 
Dialog kommer ifrån grekiskan och betyder kortfattat ”genom samtal”. Att vid något skede ha 
genomfört samtal i syftet att nå utveckling är en genomgående process som alla respondenter varit 
delaktiga i vid någon tidpunkt under deras företagsliv. Med dialog som drivkraft som mitt enda 
undertema kring resans gång har jag valt att sammanfatta alla de dialoger som förts med 
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utomstående myndigheter, aktörer eller privatpersoner som på något sätt gynnat respondenternas 
egna företag. Detta kunde handla om att nå ekonomiska medel, öka kunskap eller medvetenheten 
om verksamheterna och dess syften eller bara bredda sina kontaktnät.  
 
Futufarms grundare är båda personer med ett förflutet inom företagsvärlden och de kunde därför 
etablera sina dialoger på ett sätt där information formulerades rätt och målinriktat utifrån ett urval 
baserat på deras egna erfarenheter och kunskaper från ett liv av entreprenörskap. En sådan 
erfarenhet är svårslaget när det kommer till att sprida information. Detta mycket på grund av att du 
genom erfarenhet och breda kontaktnät kan inneha en kunskap kring vart energin är värd att lägga 
när det kommer till dialoger med utomstående, för att skapa en maximal genomslagskraft kring 
affärskonceptet.  
 
”Vi har båda varit med några varv runt solen och har därför ett ganska brett kontaktnät inom olika 
ormråden. Vi har jobbat mycket med information till dessa nätverk för att få dem att förstå 
teknologin och få folk att förstå vad de vi har att erbjuda. Vi pratar bland annat med fastighetsägare, 
kommuner, hotell och daglig- varuhandel.” - Futufarm  
 
Även stadsbruk har jobbat med att sprida sin information med hjälp av dialog till blandade aktörer i 
samhället, vilket är fördelaktigt när du har ett innovationsvärde i ditt affärskoncept som snabbt kan 
få uppmärksamhet och spridas via ordets kraft. För varje person som hör om företaget är du en 
person närmare att nå den som kan tänkas skapa en nytta för dig och ditt företag. Dessa dialoger kan 
också innebära öppningar för nya samarbeten med exempelvis akademin och har lett till att deras 
kontaknät har utvecklats och blivit större.  
 
”Vi Jobbar även med bland annat SLU, arkitekter och många andra partners som tillsammans 
hjälper till på olika sätt, endera att sprida ordet eller genom att bidra med mark.” - Stadsbruk  
 
Dialog kan även tänkas sammanfatta de samtal som respondenterna fört med utomstående personer 
för att främja möjligheterna till ekonomiska bidrag. Denna typen av dialog med mål att skapa en 
ekonomisk fördel framkom utifrån mina intervjuer att vara den främsta anledningen till att mina 
respondenter kunnat ta sig dit de är idag med sina företag. Alla tre aktörerna utom futufarm hade 
fått någon form av ekonomiskt bidrag, Stadsbruk startade sin resa med att kontakta statens 
innovations myndighet Vinnova och där igenom skapa möjligheterna för att få sina projekt 
finansierade.  
 
”Vi startade som ett projekt som finansierades av statens innovations myndighet Vinnova under 
2011. De första testodlingarna gjordes i Botildenborg och i Rosengård Malmö. Under åren som gått 
har vi etablerat oss i både Malmö, Göteborg och Växjö. I nuläget utvecklas det även stadsbruk i 
Lund och Landskrona och Ängelholm.” - Stadsbruk  
 
Stjärnsund permakultur handlade mycket om att röra sig bort från staden, att röra sig ut mot naturen 
för att driva deras hållbara jordbruk. I och med att de förde ett nytänkande ifrån staden och ut till 
landsbygden så skapades omedelbart stora möjligheter för att söka statliga medel för mål inom 
landsbygdsuteckling. Kort efter att respondenten kontaktat Landstinget, förklarat sina visioner och 
affärskoncept samt gjort de nödvändiga ansökningarna så antogs deras projekt och bidragen blev ett 
faktum.  
 
”Vi sökte och fick pengar för landsbyggdsutveckling för att hålla kurser, konferenser, ta in 
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volontärer m.m. Detta hjälpte att höja vår egen kompetens och idag kan vi hålla kurser själva utan 
hjälp.” - Stjärnsund Permakultur  
 
En annan väg att föra dialog utöver statliga bidrag och hjälpmedel är att vända sig mot de privata 
investerarna. Detta kan vara ett sätt att klara expandera sin verksamhet som Nordamark fann vara 
användbart. Med ett affärskoncept som visade på flera sidor av både hållbarhet och ekonomisk 
lönsamhet var det inte svårt att locka rätt person.  

”Nu har vi tagit in en investerare för att kunna ta nästa steg till en ännu större lokal, från 60 kvadrat 
till 300 kvadrat med syftet att kunna göra allt i snabbare takt och att få in mer kunskap.” - 
Nordamark  
 
De har även bjudit in representanter kring innovationsfonder och sökt pengar den vägen för att på så 
sätt maximera nyttan av utomstående hjälpmedel och där igenom öka sitt egna företags 
tillväxtpotential. Att bjuda in och presentera projektet på plats kan även va en gynnsam faktor i 
sättet att föra dialog eftersom varje detalj kan på plats beskrivas om så nödvändigt vilket benar ut 
eventuella osäkerheter,  samt att helheten av företaget får en helt annan betydelse när du faktiskt 
kan se hela projektet framför dig.  

”Vi sökte också bidrag från Västergötlands innovationsfond, vi bjöd in dom till vår odling för att 
visa och förklara innovationshöjden i vårt företag på plats.” - Nordamark  

                                                    4.5 Mottagandet av samhället  
 
En intressant aspekt kring etableringen av mina respondenters företag är hur de blev bemötta av 
allmänheten med sina något annorlunda idéer och koncept jämfört med hur företag inom dagens 
primärproduktion av grönsaker fungerar. I mina frågor kring hur de kände att de blev mottagna i 
samhället yrkade jag på de eventuella positiva aspekter som medfört en möjlighet för 
respondenternas företag att kunna utvecklas snabbare, eller de negativa delarna som kan ha medfört 
något form av hinder i utvecklingen. Kort och gott valde jag att gestalta detta tema som mottagandet  
av samhället med underteman som beskriver hur respondenterna ser att det finns ett intresse för 
innovation, men också att det existerar en viss osäkerhet och en brist på kunskap kring vad 
respondenternas företag faktiskt gör.  
 
                                                     4.5.1 Intresset för innovation  
 
Enligt mina respondenters svar på hur mottagandet i samhället var så verkade det som att 
nyfikenheten hos allmänheten kom att vara en av de främsta positiva aspekterna eftersom det 
öppnade upp för viljan kring fortsatt lärande och utveckling. En osäkerhet som annars riskerar att 
ligga och motarbeta kan här istället genom frågor och svar benas ut för att bli mer tydligt och främja 
respondenternas företagsutveckling. Vad de har upplevt kan tolkas som att människor runt om 
upplevt deras affärsidéer som en så pass annorlunda process jämfört med det existerande, att det 
väckt en vilja att utforska och lära sig mer - till respondenteras fördel. En naturlig återkoppling till 
nyfikenhet och viljan att lära sig mer är att ställa frågor, något som Futfarm lagt märke till under 
sina seminarier och föreläsningar hos allt från kunder till allmänheten. 
 
”Vi brukar även uppleva när vi är ute och pratar om vårt företag att folk går igång på det och att det 
ställs 100 frågor om allt mellan himmel och jord kring vår verksamhet.” - Futufarm  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Stadsbruk som lyckats arbeta in så många olika dimensioner av samhällsnytta i sina affärsmodeller 
fick lika många dimensioner av positiv utdelning i form av fortsatt stöd, uppmuntran och 
uppskattning. Med ett positivt bemötande från allmänheten kommer också andra fördelar som ett 
brev på posten, för Stadsbruk har det goda mottagandet kommit att leda till ökade möjligheter för 
både fortsatt dialog och tillväxt.  

”Vi har fått fantastisk support och uppskattning, de började med 5 städer och nu jobbar vi med 
nätverkande i 9 städer. Det har öppnat många möjligheterna till att mötas och diskutera urban odling 
och hållbar matproduktion.” - Stadsbruk  
 
De har även lyckats få priser för sitt arbete vilket gav energi till fortsatt drivkraft i arbetet, samtidigt 
som det visar att det finns ett intresse för verksamhetens innovativa grunder till den mån att det 
belönas för att uppmuntras att fortsätta med det dom gör.  
 
”Vi har även fått många priser, bland annat för topp 100 sociala innovationer i Sverige.” - Stadsbruk 
 
Stärnsund Permakultur nyskapande processer ger ett nytt sätt att bruka jorden och en tillvaro som 
tillåter människor att bege sig ifrån den stressiga vardag de annars befinner sig i lite på samma sätt 
som min grundarna en gång kände och som fick dom att starta hela företaget. Likt intresset för de 
andra företagen så skiljer det sig inte åt på Stjärnsund, även här upplever respondenten hur det finns 
ett intresse hos allmänheten som gynnat verksamheten. 
 
”Vi märkte fort och märker fortfarande att det finns ett stort intresse hos folk att engagera sig i 
denna typen av aktiviteter.” - Stjärnsund Permakultur  
 
Och i och med att deras verksamhet lyckas träffa in rätt punkter i vad dagens samhället söker just 
nu så har det också underlättat deras möjligheterna till ekonomiskt stöd.  

"…egentligen är det busenkelt att hitta pengar till detta eftersom det involverar 
landsbyggdsutmeckling, unga människor och miljö.” - Stjärnsund Permakultur  
 
Fördelen med att ha ett innovativt och säreget affärskoncept som dessutom har flera positiva 
miljömässiga aspekter i sig var att mycket av uppmärksamheten kom näst intill av sig självt. Något 
som Nordamark märkt av genom positiva mottagandet som på sikt hjälpte dem att nå möjligheterna 
till publicitet i media. 

”Tidningarna började till slut att höra av sig till oss och det anordnades mycket intervjuer kopplade 
till vad vi gör. Det spreds dels för att det va så nytt men också eftersom att fördelarna är många.” - 
Nordamark  

                                              4.5.2 Osäkerhet och bristande kunskap 
 
I och med att respondenternas affärsidéer har ett innovationsvärde sett utifrån deras stora nytta och 
nytänkande kring primärproduktion klargjordes det under tidigare delarna av intervjuen att de 
positiva delarna i mottagandet ute i samhället näst intill gått av sig självt på grund av nyfikenhet och 
intresse. Men precis som det kunde vara positivt med en viss ovetskap kunde det också ge upphov 
till osäkerhet och oförståelse kring respondenternas företag vilket kan riskera att dra ner och hindra 
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vidare utveckling. Respondenterna klargjorde flera av dessa olika negativa delar i att ha ett nytt 
koncept i vad jag valt att benämna som osäkerhet och bristande kunskap. För när man har ett helt 
nytt koncept, med helt ny teknologi blir det svårt att kunna sätta en förståelse kring vad saker är 
värt. För futufarm som inriktar sig på att just kunna sälja vidare sina foodtech system klargjorde de 
detta som ett av de större hinderna för företagets möjligheter att nå en bredare marknad. 

”Folk är positiva men har inte riktigt en värdeuppfattning kring det vi försöker att sälja in. Alla är 
med på att det är bra, att det fungerar och att det är nytta. Men om vi säger ”en container kostar en 
miljon, finns ingen uppfattning vad detta ska kosta.” - Futufarm  
 
Att odla i en container är också mycket långt borta ifrån det traditionella sortens jordbruk där ”av 
jord är vi komna av jord ska vi åter bli” kan ses härska vilket skapar ytterligare frågor kring själva 
foodtech tekniken.  
 
”Om de köper en åker förstår de att de kan odla men vad är en hydroponisk odling i en container? 
Är det på riktigt?” - Futufarm  
 
För Nordamark ser problemen ungefär desamma ut, eftersom deras tekniker kring framställning av 
grödor inte skiljer sig så mycket åt blir också så skapas ungefär samma oförståelse och kritik kring 
sättet de producerar fram sina produkter.  

”Vi har använt samma sätt att bruka jorden på i 1000 år, men så fort vi ändrar och gör det på ett nytt 
sätt med vatten och led, i en lagerlokal, med riktigt bra resultat så frågar sig folk om det verkligen är 
på riktigt eller vad det är för magi. Man kanske tidigare känt till hydroponiska tomater ifrån 
Nederländerna som är helt smaklösa. Eller så anser man att ljuset vi använder inte är naturligt och 
att det behöv solljus för att det är gratis och bättre.” - Nordamark  
 
Den tidigare nämnda bristen på kunskap som min respondent på Futufarm talade om, kring vilka 
värden som genereras kunde också ställa till det när pengar ska sökas på konventionella sätt från 
exempelvis banker. Detta på grund av att nya koncept ofta saknar trygga belägg för 
marknadspotential och affärsmodeller. Något som Stadsbruk blivit medvetna om.  

”Problemet med finansiering till sådana här projekt idag är att om du går till en bank och vill ha 
bidrag för urban odling är det inte en så pålitlig investering sett ur bankens perspektiv. Det finns 
inga affärsmodeller som är anpassade kring detta område och det är ett relativt nytt koncept.” - 
Stadsbruk 
 
Konflikten med det befintliga kunde delvis handla om en misstro till principer som skiljer sig 
drastiskt ifrån de som allmänheten är vana, men också att olika bestämda regelverk lyckas 
motarbeta utvecklingen av nya och mer nyttogivande projekt.  

”Tyvärr är det brist på mark så som skog och åkrar. Vi befinner oss i en by där länsstyrelsen har 
mycket att säga till om och de verkar inte vilja hjälpa till då vi bor i ett slags museum eller så kallat 
riksintresse. Detta hämmar nya idéer litegrann och det som är intressant är att den största delen av 
turismen till området nu är pga permakultur, turisterna bryr sig inte om kulturlämningarna.” - 
Stjärnsund Permakultur  
 
                                4.6  Framtiden för nyskapande entreprenörer  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Vad jag valt att kalla framtiden som det sista temat ur min intervjuanalys har jag valde jag att lägga 
frågeställningar fokus på hur de olika respondenterna ser på framtiden utifrån sina egna 
verksamheter som sammanfattat behandlar entreprenörsskap inom hållbar matproduktion och med 
fokus på primärproduktion av grönsaker. Hur de ser på detta är tolkat utifrån deras egna 
erfarenheter och tankar kring vad som krävs för andra att kunna lyckas inom samma eller liknande 
affärskoncept, hur de redan befintliga verksamheterna kan hitta nya och mer hållbara vägar och 
möjligheter, och vart det största ansvaret ligger för att gynna en fortsatt utveckling inom dessa 
grenar i dagens samhälle.  
 
                                                      4.6.1  Ett fortsatt risktagande 
 
Inom branscher som saknar säkra affärsmodeller och vars koncept riskerar att bemötas av osäkerhet 
i samhället kan alla de fyra respondenterna enas om att det krävs drivna folk som vågar att ge sig in 
i en viss osäkerhet, personer som kommit att bli risktagarna i mitt undertema. För Futufarn som inte 
hade någon direkt bakgrund inom varken odling eller foodtech i helhet är det inte överraskande att 
de lägger en hel del tilltro i de som kommer ur samma gren som de själva. Att vikten inte ligger på 
erfarenheten utan snarare i viljan att göra en förändring.  
 
”Stafettpinnen här ligger hos startups, folk som inte kommer ifrån den traditionella branschen och 
vill göra skillnad samt lyssna på folk som vill ha närodlat och nyttig mat.” - Futufarm  
 
Även stadsbruk delar åsikten kring att det krävs ett visst mod att kunna ge sig in i något som ännu 
är såpass ovisst, att lyckas kan sedan innebära en mångsidig nytta för fler än den enskilde. 

”Folk måste också lyckas, vi måste hitta affärsmodeller som fungerar och dela den kunskapen vi 
har. Få folk att våga ta riskerna, sett är inget som går att ”copy & paste”. Folk måste vara modiga 
och villiga att engagera sig samt viga några år av sitt liv till detta.” - Stadsbruk  
 
Med en verksamhet som hänger mycket på volontärer och kursdeltagande känns det näst intill givet 
att fler ska bli inspirerade av att ta tag i sina egna projekt efter att varit på Stjärnsund Permakultur, 
enligt respondenten har det även varit en till synes lyckad process.  
 
”Nästan alla som flyttat hit och jobbat med permakultur tidigare har nu idag sina egna företag och 
klarar av att leva på det.” - Stjärnsund Permakultur  
 
Vad som här kan vara värt att nämna är ju som tidigare sagt kring permakulturen att den rent 
ekonomiska vinningen inte är så massiv, men att det lönar sig i längden eftersom att du får tillbaka 
så mycket gratis av din egna verksamhet. För Nordamark handlar det också om vikten i att hitta de 
som vågar ta nästa steg ut, och att med en gemensam kraft kan hjälpas åt att lyckas.  

”Jag märker att många i den generationen jag är i har ett intresse av just detta med odling. Men de 
har svårt att skaffa en stor gård och fixa den nödvändiga infrastrukturen. Kan vi istället hitta de små 
alternativen tror jag fler kan våga ge sig in i det och komma igång på ett lättare sätt - vare sig det 
handlar om grupp eller enskild individ.” - Nordamark 
 
                                                       4.6.2   Samhällsutveckling  

�30



I mitt sista undertema är alla de delar av intervjuerna samlade där respondenterna valde att beskriva 
hur möjligheterna för tillväxt kring sina egna verksamheter handlar om ett behov av utveckling. 
Detta kunde innebära att det fanns ett behov av utveckling i olika former så som personlig lärdom 
hos politiker eller privatpersoner, eller tekniska/ideologiska framsteg kring det befintliga. 
Grundtanken bakom undertemat är hur respondenterna tillsammans pekade mot en process som kan 
röra sig från ett tidigt skede mot ett senare, och genom den resans gång kunna ge upphov till en 
positiv och anpassad förändring vilket kan gynna det tänkta ändamålet - innovation och 
entreprenörsskap inom primär matproduktion.  
 
Enligt min respondent från Futufarm är ett problem att kommuner inte gör nog för att faktiskt gynna 
en utveckling i matindustrin. Att det väldigt lätt för kommunerna att få sig själva att framstå som så 
mycket mer än de faktiskt är och att de i många fall helt enkelt verkar vara nöjda med att det ser bra 
ut på papper för god syn utåt.  

”Varje kommun med självaktning kallar sig själva för matlän eller matkommun, men det är mest att 
det är glada för att en av stadens restauranger har fått utmärkelse, men vänder inte på några stenar 
för ytterligare förbättring.” - Futufarm  
 
Att politikerna fyller en vital del i möjligheterna för nya koncept att blomstra har även Stadsbruk 
lagt märke till. De ser likt Futufarm att det finns en möjlighet för politikerna att kunna ta några 
ytterligare steg mot utveckling för att på så vis gynna aktörer inom deras områden och invånare i 
allmänhet.   
 
”Invånare måste utbildas, det finns en brist i vad som lärs ut kring odling i skolan och de som redan 
odlar måste stödjas Mycket ansvar för utbildning kring exempelvis odling ligger hos de lokala 
politikerna.” - Futufarm  
 
För Stadsbruk handlar det om att utöver ett ökat engagemang hos kommuner även nå de stora 
beslutsfattarna för att kunna väva in sina koncept redan i tidiga skeden av planeringar och 
bestämmelser. Vad som klargjorts är att alla respondenternas företag blir positivt mottagna på ett vis 
eller annat i samhället. Men ett positivt mottagande är inte det enda, det krävs även handling för att 
idéer ska bli verklighet. 

”Vi måste röra oss mot hur stadsbruk ska bli en del av stadsplaneringen, att få folk som planerar att 
förstå vikten i det. Idag är det det är mer ett ”ja det vore kul stadie” mer än ”ja såklart det ska vara 
odlingsutrymme.” - Stadsbruk  
 
För företag inom nytänkande koncept kring matproduktion med lösningar som kretsar kring det 
tekniska likt Futufarms vertikala foodtech system ligger föga oväntat mycket av förväntningarna på 
utveckling i samhället att hitta ett samspel mellan olika typer av befintlig och ny teknologi på ett 
sätt så det effektivt kan integreras i samhällen. Enligt respondenten från Futufarm saknas det dock 
fortfarande en del bitar trots att teknologin kanske redan är här.  
 
”Matproduktion är stort och det handlar om att effektivisera. växthusteknologi till exempel är 
mycket utvecklat - men inte arbetet kring att börja bygga in denna teknologi i befintliga strukturer. 
Mycket av arbetet görs redan, men det finns många olika delar utan struktur.” - Futufarm 
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Med hjälp av utveckling kring det befintliga och med en ökad integrering av teknik och innovation 
kan man skapa nya perspektiv på det annars traditionella sättet att producera grönt och där igenom 
skapa nya och flexibla och dynamiska affärsmöjligheter som andra företag kan dra nytta av. 
Stadsbruk är exempelvis en av de aktörer som också ser sig gynnas av den tekniska utvecklingen i 
samhället.  

”Vi ser även att det finns många som odlar utomhus just nu och att det även börjar även bli mer 
foodtech så som hydroponics vilket skapar goda möjligheter för att utforska ytterligare koncept 
kring urban odling.” - Stadsbruk  

Jämnsides med att arbeta för ett utvecklat samarbete och förståelse hos kommuner och myndigheter 
och för utvecklingen av teknikens integration är det enligt Nordamark mycket viktigt att fortsätta 
sprida informationen och öka lärdomen hos allmänheten för att få dem att inse vad det är som 
faktiskt sker inom dessa branscher. Genom att motarbeta den ignorans och motsträvighet som kan 
finnas med hjälp av nya lärdomar och fakta kan respektive företag tillåtas passera dessa hinder.  

”Att bemöta eventuell ovetskap och kritik mot våra metoder handlar mycket om att informera, 
nästan inget jordbruk idag är naturligt i den bemärkelsen. Och att vad solen producerar som 
växterna vill ha är fotoner och det är samma sak i lampor, det är fotoner, våglängder och olika 
spekturm. De ger helt enkelt bara det växten behöver.” - Nordamark  
 
Även de tror på att det är en ljus framtiden för sin bransch och entreprenörskap inom hållbar 
matproduktion överlag. Men att utveckling är nödvändigt och kommer att ske naturligt ju längre 
tiden går. Mycket av det hållbara i affärskoncepten kommer göra att idéerna så att säga ”säljer sig 
själva” i och med deras positiva effekter på vår omgivning, till skillnad från mycket av de 
nuvarande motsvarigheterna i matindustrin.  
 
”Grejen med just denna nisch vi håller på med är att man ser massa möjligheter och tekniken 
fortfarande utvecklas, det finns innovationsvärde i både affärsmodeller och teknik. Jag är övertygad 
om att det kommer explodera när vi börjar hitta att det är ekonomiskt lönsamt, när folk inser att det 
är lokalproducerat och innehåller mindre bekämpningsmedel.” - Nordamark  
 
Samtidigt som utveckling och tillväxt är ett nödvändigt steg för att respektive bransch och för att de 
innovativa hållbarhetskonceptet i helhet ska kunna hålla sig vid liv är det också viktigt att stanna 
upp och kunna se sig själv och sin verksamhet i nuet. Vad är det egentligen som eftersträvas och hur 
ska detta särskilja sig från att bli ännu en storindustri i mängden. Något som Stjärnsund permakultur 
har en mycket nyttigt insikt kring, de vill självklart kunna ta vara på teknikens framgångar men 
belyser vikten i att inte falla för långt bort ifrån det naturliga.  
 
”Några av de viktigaste grejerna vi måste göra är att förenkla och komma bort från alla 
högteknologiska lösningar. Naturen har varit involverad mycket längre än vi och om vi förstår det, 
och kommer tillbaka till naturens välutvecklade system så finns det mycket att hämta som kan 
gynna oss. Det är lätt att hoppa över detta om man vill börja med teknologiska lösningar för 
effektivitet, robotar som odlar osv, risken att man inte förstår processerna bakom sin mat och 
kommer bort från processen. Det är viktigt att kunna ha en närhet till sin mat från början till slut, 
istället för att hoppa över bitar och bara satsa på att effektivisera.” - Stjärnsund Permakultur  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                                                          5.  Diskussion 
 
Då jag ville skapa en bild av hur olika entreprenörers idéer kunde möjliggöra en förändring mot en 
mer hållbar matproduktion föll det sig naturligt att använda mig av kvalitativa intervjuer. Detta gav 
mig mycket användbart material ifrån varje respondent samt att det också skapade en djupare 
förståelse om deras bakomliggande agenda och vilka dessa individer var. Jag tror till exempel inte 
att jag skulle ha fått ett likvärdigt material om jag istället hade valt att genomföra en kvantitativ 
undersökning genom exempelvis en enkätundersökning. 

Att jag enbart fick ut fyra respondenter var min största oro då det är viktigt att ha tillgång till ett 
tillräckligt ”fylligt” intervjumaterial inför en studie. Detta avgörs oftast utifrån innehållsrikedomen i 
materialet och att det genomförts tillräckligt många intervjuer för att på så sätt kunna ”mätta” 
innehållet. Men lika mycket som det handlar om att ha ett mättat innehåll krävs det om inte än mer 
att ”rätt” urval har gjorts så man får ut så mycket korrekt och uppriktig information som möjligt och 
att informationen som getts varit giltig (Ekström & Larsson 2010), vilket jag ansåg att det material 
jag hade uppfyllde kraven att vara.. Möjligen att det kanske hade fastställts fler röda trådar som nu 
inte var lika uppenbart genomgående hos de jag intervjuande, mest på grund av lite skillnader i 
affärskoncepten. En annan nackdel vid genomförandet av mina intervjuer var att jag inte hade 
möjlighet att genomföra dem på plats med mina respondenter utan att samtalen genomfördes över 
telefon. Ibland hördes det dåligt och man fick avbryta personen i fråga för att be dem säga om 
något, den personliga kontakten blev inte heller lika stark vilket hade kunnat skapa en annan 
dynamik i samtalen. Det hade även varit intressant att undersöka en bredare variation av aktörer för 
att skapa en bredare bild av hur innovation i dagens matproduktion ser ut, och kanske även rört mig 
från primärproduktion till sekundärproduktion för att få en hela ledet till eventuella 
slutkonsumenter. Även gruppintervjuer där de olika respondenterna med grund i sina olika med 
ändå lika verksamheter tillsammans kunnat skapa gemensamma och intressanta diskussioner hade 
varit intressant att genomföra.  
 
                                                           5.1 Startskottet  
 
Idag söker både unga och gamla arbete som kan ge en existensiell betydelse utöver en månadslön, 
en känsla av att få bidra till något större. en känsla av betydelse är en viktig motivation för många 
som vill kunna tjäna orsaker utöver det monetära vinstintresset som är annars är ledande hos många 
företag (Isaak 2002). En återkommande och mycket tydlig drivkraft hos alla de fyra respondenterna 
var just 3hur de alla hade en uppfattning att något saknades i samhället och började utifrån det att 
utveckla sina teorier kring vad som kunde göras för att skapa förbättring. De såg alla stora luckor 
och brister, vare sig det handlade om det faktum hur långt maten hade färdats från skörd till tallrik, 
att det saknas en koppling mellan de sociala strukturerna och miljötänk inom kommuner eller bara 
en allmänt näringsfattig livsmiljö. Men med ett tydligt problem ser visionären också möjligheten till 
en lösning och drivkraften blir där med näst intill en brinnande låga vilket fick alla de intervjuade 
att fortsätta. Precis som forskare försöker förstå hur liv uppenbarar sig genom biologiska 
molykelära och cellulära processer försöker ekonomerna genom att studera entreprenörskap och 
innovation hitta svar på hur detta kan produceras från existerande resurser. Deras förståelse kring 
dessa processer är dock relativt begränsade (Styhre 2013).  

Ett klassikt rationellt tänkande likt the economic man förespråkar att vi endast gör det mest 
rationella för vår egen nytta. Något som kan bemötas med argumentet varför satsa pengar på odds 
där vi med största sannolikhet förlorar? Vi söker något annat, spänningen, upphetsningen, dramat, 
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det lekfulla. Detta visar på att det finns andra bakomliggande faktorer vilket inte går att förklara 
enligt ekonomisk rationalitet (Styhre 2013). Om maximal avkastning är önskat hade väl personen i 
fråga hellre satsat pengarna i obligationer och inte black jack. Är det då rationellt att kasta sig in i 
en idé som varken du eller samhället har någon tidigare kunskap kring, där det varken finns en 
säker vinstmarginal eller ens klara affärsmodeller. Kanske inte, men det är inget som hindrat mina 
respondenter att göra ett försök. 

 
                                                               5.2 Lekfullheten  
 
Det glada och tillmötesgående attityden som skildras i lärningsprocesserna och utvecklingen hos 
respondenterna kan kopplas till det vad Alexander Styhre benämner som lek. Konceptet lek skapar 
en möjlighet att förgrena idéer med aktion, det fungerar som ett medium mellan att tänka och göra.  
Psykologer som Dodgson, Fann och Salter (Styhre 2013 se Dodgson et al. 2005) säger att de två 
separerade men sammanhängande kognitiva processerna att tänka och att göra integreras med hjälp 
av just lekfullhet. Med hjälp av en lekfull inställning är det möjligt att bortse från det affärsmässiga 
och marknadsmässiga i projektet och låta det utvecklas med enbart det egna drivet som huvudkälla.  
De definierar ”lek” som aktiviteter associerade med själva valet av nya idéer som försäkrar att de är 
praktiska, ekonomiska, målinriktade, säljbar, inkluderande och verifierande, stimulerande, 
integrerande, utforskande och prioriterande.  

Lek är således grunden mellan generationen av nya idéer och hur de uttalas och kan ligga till 
grunden för varför drivkraften lyckats så väl hos de intervjuade och varför de utvecklat koncept som 
ingen annan tidigare tagit till marknaden. Grundtanken i viljan till att skapa genom innovation 
skapa förändring kan tänkas skapa en annan ingång och ger förutsättningarna till att utvecklas som 
du inte finner i det vardagliga monotona. Om man återgår till termen lek ur ett barns perspektiv ger 
leken en möjlighet till att kunna hoppa mellan olika perspektiv och tankegångar ohindrat i sitt 
rollspel. Alltså blir lek en kontrast mot ensidiga tänkandet i arbete - en lekfull attityd kan tänkbart 
skapa en kapacitet för att skifta utifrån termen perspektiv och finna nya lösningar likt de intervjuade 
gjort (Styhre 2013).  
                                                           5.3 Ömsesidigheten  
 
Alla fyra respondenterna började kort efter att de gestaltat och bekräftat lönsamheten i sina visioner 
och teorier, att sätta igång. Ett genomgående tema som kunde avläsas hos alla var att de la vikt på 
processerna kring att upplysa och informera om sitt arbete, att undervisa och bjuda in allt från 
volontärer, kommuner, företag, skolor och universitet. Genom att nätverka med miljövänliga 
intressegrupper skapar även respondenterna möjligheterna att tillhandahålla framtida kunder eller 
anställda. Och genom att "göra gott” på detta målinriktade sätt exempelvis med föreläsningar kring 
hållbarhet kan företaget förvänta sig att detta beteende i sin tur kan skapa gratis publicitet, 
exempelvis från den lokala pressen (Isaak 2002). Ett vanligt fel som många organisationer gör är att 
stänga ned sig i den mån att det enda fokuset ligger på att producera ett eget vinnande koncept när 
öppenhet mot andra i det långa loppet kan bli allt mer lönsamt. Problemet i annars stängda 
organisationer är att de inblandade blir för fokuserade på vad som sker inom sin egen ”cirkel” att de 
inte tillåts se hur andra utomstående jobbar och missar där med möjligheten att se, lära och 
utvecklas. Att se andra likartade projekt kan skapa en förmåga att se mer klarsynt kring 
identifikationen och utmärkelsen i det egna arbetet (Styhre 2013 se Leonardi 2011). När det 
kommer till att driva genom tidigare relativt okända affärskoncept kan en stor styrka ligga i att just 
öppna upp för samarbete och möjliggöra ett utbyte av både kontakter, erfarenheter och teknik. Både 
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Stadsbruk och Stjärnsund Permakultur såg till exempel en framtid i att integrera foodtech i sina 
verksamheter, och redan här syns alltså en tydlig möjlighet gör samarbete mellan mina 
respondenter.  

Alla fyra respondenter uppvisade också en stark drivkraft att faktiskt vilja jobba tillsammans med 
andra individer inom olika fält för att öka förståelsen, intresset och kunskapen, samt stärka 
möjligheterna att hjälpas åt att ”dra lasset”. Dessa sociala strukturer som skapas i dessa förhållanden 
kan visa sig vara mycket viktigt när det kommer till att förutse och hantera exempelvis tekniska 
misslyckanden.Med hjälp av dessa utvecklade sociala system där olika parter öppet kommunicerar 
skapas konceptet som Alexander Styhre benämner som ömsesidighet. Silicon valley där många av 
världens främsta talanger inom IT branschen samlats, tillsammans med nya företag, liksom 
väletablerade IT-jättar och riskkapitalister ska inte bara ses om ett överflöd med resurser utan också 
som en mängd olika sociala nätverk som försäkrar en optimal spridning av information mellan 
kompletterande ekonomiska aktörer (Styhre 2013 se Ferray 2003). Information kan således ses som 
en grundläggande kunskap och faktor till att individer som involverar sig eller rör sig kring 
respondenternas verksamheter så som volontärer själva kan nå lönsamhet inom samma bransch. 
Men själva informationen i sig är inte ett värde i monotona termer utan värdet ligger i att det istället 
skapas en slags kredit mellan givare och mottagare som bara kan nollställas med en ”counter 
gift” (Styhre 2013). I framtiden kan dessa gåvor tänkas återbetalas om då exempelvis företag 1 ber 
företag 2 om hjälp när det kommer till en tjänst som företag 2 erbjuder, och där med har ett 
ömsesidigt förhållande skapats där de i bästa fall kan fortsätta gynna varandra.  
 
 
 
                                                          5.4 Slösaktigheten  
 
Vad respondenterna gemensamt kan erbjuda med sina tjänster och lärdomar är en möjlighet för folk 
att komma bort från den monotona vardagens arbete. Låta koncept så som lekfullhet gro på nya 
platser bland nya individer och på lång sikt ge upphov till nya innovationer. En slags kedjeeffekt 
men som kräver möjligheten att tillgå någon form av kapital. Slösaktighet är benämningen på något 
som beskriver som ett överskott av resurser som ackumuleras (Styhre 2013). Problemet är att de 
företag som de respondenterna är aktiva inom bygger på så pass innovativa och nytänkande 
affärskoncept att de riskerar att hamna ”före sin tid” och där med sakna den reliabilitet som finns 
vid redan etablerade affärskoncept. Det saknas ofta affärsmodeller eller rent av allmän uppfattning 
kring vilken nytta som faktiskt skapas. Statliga och kommunala skattepengar är ett bra exempel på 
en slags deposition av extra resurser som är redo att använda när de behövs (Styhre 2013). Vad 
respondenterna har gjort för att utnyttja denna typ av resurser är att genom lekfullhet se utanför sitt 
egna fält för att på så vis skapa affärsmodeller där både statliga och kommunala mål inom 
exempelvis integration kan inkluderas. Detta har lett till att de främjat möjligheterna för att del av 
olika typer av resurser som i sin tur kan främja flexibilitet, experiment och lärandet (Styhre 2013 se 
Woolridge 1994). Nästan alla respondenterna hade vid något tillfälle fått möjligheten att öka det 
ekonomiska kapitalet endera genom bidrag eller investerare. Att det har fått positiva effekter på 
företagets och idéernas tillväxt är ett faktum. Exempelvis kunde ett ökat kapital innebära 
möjligheterna till att kunna expandera själva verksamheten eller att hålla kurser och föredrag vilket 
båda skapar möjligheter för att sprida ytterligare kunskap. I och med att informationen innehållande 
alla dessa innovativa koncept fortsätter att spridas skapas det möjligheter till att både generera nya 
jobb såväl som livskvalitéer för de inblandade.  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                                                                6. Slutsats 

Hur kan då dessa entrepenörer och deras innovativa företagsidéer bidra till att de globala målen mot 
en mer hållbar framtid kan uppfyllas? I grund och botten handlar dessa företagsidéer om drivna 
individer med en klar bild av bristerna i samhället och som ser innovation som en lösning på 
problemet. Likt ett frö som planteras i jord kan dessa idéer tillåtas gro när de uppkommer i hjärnan 
på kreativa, medvetande och risktagande personer likt mina respondenter, varpå problemlösningen 
kan starta och gestalta sig som ett koncept. Vad som framkom var att handlingen från tanke till 
verkan inte heller behövde vara  ett rationellt agerande sett utifrån allmän företagsverksamhet där 
fokus ligger på vinstmaximering. Dessa entrepenörer med har istället valt att agera och bygga sina 
företags grundpelare på en känsla av spänning och oförutsägbarhet. Denna inriktningen har i sin tur 
lett till att processen i sig får en mer lekfull framtoning vilket Sthyre pratar om i sin bok som ett 
mycket effektivt sätt att gynna innovation och utveckling. Med en lekfulla inställningen och 
tankebanor som bygger på helt obeprövade koncept, underlättas möjligheterna till att plocka upp 
ytterligare perspektiv vilket kan stärka entrepenörens befintliga koncept och kanske rent utav öppna 
upp för att se nya möjligheter i att integrera ytterligare komponenter som kan gynna syftet bakom 
företaget. I vissa fall handlade detta om hur en affärsidé kan kan utvecklas och samarbeta med 
andra mål i samhället, eller att det skapar möjligheterna för utomstående att ta del av verksamheten. 
Båda delarna har möjligheten att skapa ett ömsesidighet förhållande med ett aktivt utbyte och 
innestående kredit som kan bestå av kunskaper, tjänster eller annan nytta som kan gynna båda parter 
och leda till ytterligare utveckling.  

Motivationen bakom varför entreprenörerna valt att bedriva ett arbete mot hållbar matproduktion 
började som en olust kring den utveckling som idag sker kring den nuvarande matproduktionen och 
de negativa effekter det medför människa och miljö. Med en ideologi grundad utifrån de aspekterna 
kommer entreprenören där med mest troligen inte heller att välja ett samarbete där visionerna kring 
hållbarhet riskerar att hamna i skymundan. Detta innebär i sin tur att en stärkt verksamhet åt båda 
hållen som ett resultat av ömsesidighet kommer att gynna fortsatt hållbarhetsarbete. I och med att 
ett hållbart affärskoncept som dessutom är innovativt uppfyller så många olika typer av 
samhällsmål samtidigt som det har en allmän nyfikenhet kring sig, underlättas möjligheter att söka 
resurser i form av ekonomiska medel från exempelvis statliga bidrag eller innovationsfonder. Detta 
tillsammans med inkomster från själva företaget bidrar till ökade möjligheterna för tillväxt hos 
företaget samtidigt som en ökad ekonomisk situation ger en trygghet och möjligheten att utifrån 
överskottskapacitet fortsätta gynna uppkomsten av innovation, ”out of nothing, nothing comes”. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
Inleda med att presentera sig själv som person och student samt syfte med intervjun. Låt 
respondenten godkänna inspelning av samtalet.  
 
Intervjufrågor:  
 
1. Med en kort beskrivning, kan du berätta lite om vad ditt företag jobbar med  
 
2. Varför valde du (respondenten) att ge dig in i företagsvärlden med denna affärsidé?  
 
3. Hur har arbetet sett ut för att ta företaget dit det är idag?  
 
- Viktigaste delarna?  
 
- Största svårigheterna?  
 
4. Hur anser du att din verksamhet blir mottagen i dagens samhälle? 

5. Hur ser du på möjligheterna för fortsatt utveckling av entreprenörsskap inom ditt område samt 
inom den svenska matproduktionen som helhet?  
 
6. Vart vill ni nå som företag och hur ska ni ta er dit?  
 
Tacka för avslutad intervju, ge ut kontaktuppgifter vid händelse av frågor eller synpunkter.  
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