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Sammanfattning 

Detta är ett examensarbete inom Design och formgivning, som är genomförd med två över-

gripande metoder; designprocess och fallstudie. Syftet med detta examensarbete var att ut-

forska hur entreprenörer och inkubatorbolag systematiskt kan arbeta ekonomisk-, social-, och 

ekologisk hållbart från start i produkt, tjänst och företag. Kopplat till detta syfte var också att 

undersöka hur en företagsinkubator (Movexum), som eget företag, kan inkludera ekonomisk-, 

social- och ekologisk hållbarhet i sin egen organisation.  

I den här forskningsrapporten undersöks vetenskaplig litteratur inom hållbarhet och företa-

gande samt hållbarhetsteorier. Det har även omfattat benchmarking av internationella och lo-

kala företag för att finna metoder, verktyg och inspiration. Workshop, observationer och inter-

vjuer för Movexum, entreprenörer och inkubatorbolag har ägt rum, för att skapa en övergri-

pande hållbarhetsbild av Movexums verksamhet, inskrivna entreprenörer och inkubatorbolag 

hos Movexum. Det för att förstå problem och behov utifrån att arbeta systematiskt med håll-

barhet i det egna företaget. Ur all insamlad information har ett förslag på en guidemanual ta-

gits fram till Movexum, entreprenörer och inkubatorbolag för att informera om hållbarhet, 

hållbarhetsteorier och användbara hållbarhetsverktyg. Genom guiden kan de kartlägga och 

identifiera vilken hållbarhetsteori de arbetar med i sitt företag eller önskar att arbeta mer med, 

för att få olika tips på hållbarhetsverktyg att använda genom att utvärdera, integrera och skapa 

ett mer hållbart företag tillsammans med sin affärscoach. 

Denna forskningsrapport kan vara till nytta för andra inkubatorverksamheter som vill skapa 

kunskap hur hållbarhet kan integreras i inkubatorverksamheter och för entreprenörer och in-

kubatorbolag i deras företag. Den kan beprövas i andra inkubatorverksamheter och utveckla 

möjligheter och idéer till att arbeta systematiskt med hållbarhet från start.  

Nyckelord: Startup, Inkubator, Movexum, Hållbarhet, Systematisk arbetssätt, Designprocess, 

Fallstudie, Forskning om Design, Guidemanual.
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Introduktion 

1.1 Bakgrund 

I takt med att jordens befolkning och dess konsumtion ökar i världen, blir vi människor allt 

mer medvetna om dess påverkan på miljön. I rapporten ”Vår gemensamma framtid”, även 

kallad Brundtlandkommissionen, handlar om ekonomisk,- social-, och ekologisk hållbarhet 

och varför hållbarhet måste förekomma lokalt som globalt. Det handlar bland annat om att 

motarbeta fattigdom utan att påverka de mänskliga rättigheterna eller naturens resurser ne-

gativt. Vi måste även hushålla med resurserna så att de räcker för kommande generationer 

(WCED, 1987). 

Movexum AB är en företagsinkubator i Gävleborg som vill skapa tillväxt i regionen genom 

innovativa idéer till kommersiella produkter och tjänster. En inkubators roll är att hjälpa ny-

startade företag genom affärsrådgivning, coachning och nätverk för att främja tillväxt och lön-

samhet för det nystartade företaget. Fokus är hållbart entreprenörskap, innovation och företa-

gande (Movexum, 2019). Idag finns det cirka 40 stycken inkubatorer i Sverige och deras upp-

dragsgivare och ägare är regioner, kommuner och lärosäten. Inkubatorer stimulerar utveck-

lingen av näringslivet lokalt som regionalt och skapar förutsättningar för innovation och na-

tionell infrastruktur. Under 2017 anslöt sig 217 entreprenörer och inkubatorbolag till inkuba-

torverksamheter runt om i Sverige med ett ägarkapital på 754 miljoner (SISP, 2018). 

Movexum vill ta ansvar rörande sitt sätt att arbeta med hållbarhet och vill inkludera detta i ett 

systematiskt arbetssätt. Movexums önskan är att alla företag ska integrera hållbarhet direkt 

från företagets start och vill därför inkludera en hållbarhetskategori i deras så kallade Mog-

nadsmatrisen. Mognadsmatrisen är ett verktyg och underlag för Movexum att skapa utveck-

ling och progress med prioriterade områden för entreprenörer och inkubatorbolag. Movexum 

vill också vara en förebild som företagsinkubator och vill integrera hållbarhet i alla deras pro-

cesser. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att utforska hur entreprenörer och inkubatorbolag systematiskt 

kan arbeta ekonomisk-, social-, och ekologisk hållbart från start i produkt, tjänst och företag. 

Kopplat till detta syfte är också att undersöka hur en företagsinkubator (Movexum), som eget 

företag, kan inkludera ekonomisk-, social- och ekologisk hållbarhet i sin egen organisation. 

Forskningsfrågorna är: 

• Hur kan hållbarhet integreras i nystartade inkubatorbolag? 

• Hur kan Movexum systematiskt arbeta med hållbarhet? 

1.3 Samhällelig relevans 

Genom att arbeta med hållbarhet i företag från start, kan det vara möjligt att väva in ett natur-

ligt tänkesätt och arbetssätt hos företag gällande de tre hållbarhetsdimensionerna av ekono-

misk-, social- och ekologisk hållbarhet. Ur ekonomisk synvinkel kan det handla om att sam-

hället upplyser och styr företag och konsumenter mot medvetna val kring produkter och tjäns-

ter via lagar, miljömärkningar, pantsystem, skatter och avgifter. Det för att uppmana till att 

investera, handla och använda produkter och tjänster som inte sker på bekostnad av den socia-

la eller ekologiska hållbarheten. Det i sin tur kan skapa nya utvecklingsmöjligheter då man 

behöver hitta nya sätt att arbeta på, som således bidrar till att företag växer och skapar fler ar-

betstillfällen och bättre arbetsvillkor, vilket kan leda till en ökad social hållbarhet. Sett ur en 

ekologisk synvinkel innebär det att företag väljer lokalt producerade produkter, tjänster och 

material, vilket kan leda till minskade transportsträckor samt större chans för lokala transpor-

törer och företagare att vara en del av processen. Genom att hålla processen lokal och nära 

kan uppdragsgivaren få större kontroll av hela kedjan, från början till slut. 
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Metod  

2. Val av metod 

Detta är ett examensarbete inom huvudområdet Design och formgivning, med syftet att un-

dersöka hur hållbarhet kan integreras i nystartade inkubatorbolag, men även att ta fram förslag 

på hur en företagsinkubator själv kan arbeta med hållbarhet inom sin verksamhet. Det finns 

tre olika sätta att bedriva forskning inom design: 

• Forskning om design 

• Forskning för design 

• Forskning genom design (Cross, 2001). 

Forskning om design innebär kortfattat traditionell analytisk forskning då någon designrelate-

rad företeelse undersöks. Forskning för design innebär att ta fram nya metoder, processer och 

verktyg genom forskning för att göra designarbete och designprocesser mer effektiva. Forsk-

ning genom design innebär att ny kunskap genereras genom att genomföra en designprocess 

(Cross, 2001).  

I det här examensarbetet tas det fram förslag på systematiska arbetsätt för att integrera håll-

barhet i en inkubatorverksamhet och nystartade inkubatorbolag då både produkt, tjänst och 

företag skapas, vilket gör att man kan kalla denna studie som Forskning för design. Det är 

systematiska arbetssätt, som kan bestå av metoder, arbetsätt och/eller verktyg, som ska ut-

vecklas (designas) för att underlätta arbetet med att skapa nya hållbara produkter, tjänster och 

företag. När något medvetet skapas så används en designprocess vilket kortfattat kan beskri-

vas som en kreativ process då ett designproblem analyseras, olika lösningar till designpro-

blemet skapas och utvärderas samt sist kommunicera ut den bästa lösningen till designpro-

blemet (Clarkson och Eckert, 2005).  

Samtidigt som designprocessen är en huvudsaklig övergripande forskningsstrategi för detta 

examensarbete så kan det också argumenteras för att detta är en fallstudie (Yin, 2003; Eisen-

hardt, 1989) och att hela studien är en blandning mellan designprocess och fallstudie som 

!  3



övergripande forskningsstrategi. En fallstudie är en kvalitativ forskningsstrategi som passar 

när man har utforskande frågor som varför och hur och när det man studerar är komplext, exi-

sterar i en verklig kontext och är svårt att avskilja (Yin, 2003). I det här examensarbetet är det 

frågeställningar som behandlar frågan hur och något komplext (hållbarhet) ska undersöka i sin 

verkliga kontext (en inkubatorverksamhet och dess inkubatorbolag) och därför passar fallstu-

die som strategi. Fallstudier är gynnsamma då man får möjligheten att gå djupt in i det man 

studerar (Gillham, 2000). När man gör fallstudier är det viktig att välja ett lämpligt fall att un-

dersöka, som hjälper till att besvara frågeställningarna (Yin, 2003). Att just företagsinkubatorn 

Movexum och dess inkubatorbolag valdes ut som fall motiveras av att Movexum själva arbe-

tar med hållbarhet och även med hållbarhetsintegrering i inkubatorbolagen. Movexum har 

haft vissa problem med att hantera hållbarhet internt och externt, vilket bidrar till att de har ett 

intresse av att lära sig mer om hållbarhet och det har underlättat att få tillträde till deras verk-

samhet. Movexum ligger även geografiskt i samma stad som min utbildning, vilket också har 

varit en faktor som har spelat in. Movexum kan ses som ett fallföretag och dess inkubatorbo-

lag som tillhörande sub-fallföretag.  

Det finns många fördelar med fallstudier genom att de underlättar att gå djupt in i det studera-

de fenomenet för att få kvalitativ data. Nackdelar med fallstudier är att det har begränsningar 

till att generalisera. Det är svårt att generalisera sina resultat och slutsatser och påstå att det 

man kommit fram till är tillämpbart i andra kontexter utanför fallet (Yin, 2003). Fallstudier 

kan också vara begränsade när det gäller reliabilitet, det vill säga möjligheten att göra om ex-

akt samma studie igen (Yin, 2003). Det är inte möjligt då studien har påverkat de studerade 

fallföretagen och även annat kan ha ändrats. I kommande kapitel 4 ”Genomförande” beskriver 

jag mitt tillvägagångssätt detaljerat, vilket är något som ökar reliabiliteten och möjligheterna 

till att liknande studier kan genomföras. Validitet, vilket innebär till vilken grad man verkligen 

studerar det man ska studera, är en annan viktig aspekt i fallstudier (Yin, 2003). För att öka 

validiteten så har jag använt mig av olika datainsamlingsmetoder, vilket är något som är för-

delaktigt i fallstudier (Eisenhardt, 1989).  
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2.2 Metoder för datainsamling, dataanalys och syntes av möjliga lösningar 

Det finns både för- och nackdelar för olika insamlingsmetoder för data. De datainsamlingsme-

toder som jag använt är: 

• Workshop  

• Deltagande observation 

• Formella intervjuer 

• Informella intervjuer 

• Sekundära dokument 

• Benchmarking 

En workshop är ett kreativt arbetsmöte med syfte att kreativt utforska ett visst område. 

Workshopen var utformad efter frågeställningarna vad, varför och hur enligt Wikberg Nilsson 

et al. (2015). Syftet med workshopen var att kartlägga vad hållbarhet är för Movexum, hur de 

själva identifierar hur de arbetar med hållbarhet idag och hur de vill arbeta med hållbarhet i 

framtiden. Det var även ett sätt för mig att skapa en förståelse vilken kunskapsnivå deltagarna 

i workshopen erhåller inom hållbarhet. 

Deltagande observation innebär att man är med i verksamheten vid det studerade fallet och 

observerar vad som sker och sägs (Yin, 2003). Jag har uppskattningsvis varit vid Movexum 

och observerat deras processer i 20 dagar. Observationerna innefattar huvudsakliga processer 

inom Boost Chamber (BC) samt ordinarie inkubatorverksamhet. Mer genomgående informa-

tion om Boost Chamber och ordinarie inkubatorverksamhet finns i kapitel 4 Genomförande. 

Jag observerade hur Movexum arbetar med entreprenörer och inkubatorbolag, deras idéer, 

affärsmodeller och företag. Jag var även deltagande observant på måndagsmöten som Mo-

vexum har haft mellan VD och anställda, samt deltagande i flera event och möten. Fördelen 

med deltagande observation är att man kan studera processer och händelser med alla sinnen 

när det händer samt även fånga så kallad tyst kunskap (Polanyi, 1967), det vill säga kunskap 

som personer har men har svårt att sätta ord på.  
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Jag genomförde formella semistrukturerade intervjuer med Movexum och inblandade inkuba-

torbolag i Movexums inkubatorprocess. Semistrukturerade intervjuer bygger på frågeområden 

eller ämnen att prata om, vilket i sin tur lämnar öppet att prata om oväntade ämnen i intervju-

erna och möjliggör dynamiska intervjusituationer som kan fånga upp det oväntade (Blomqvist 

och Hallin, 2015). Intervjufrågorna baserades på utifrån vad, varför och hur. Syftet var att 

skapa en förståelse om vad hållbarhet är för den intervjuade personen,  hur personens företag 

tänker och arbetar kring hållbarhet utifrån de tre dimensionerna och vilket stöd den intervjua-

de personen har fått från Movexum angående hållbarhetsfrågor. Frågor om företagen, dess 

visioner, strategier, produkter och processer frågades det om också. De fullständiga inter-

vjufrågorna återfinns i Bilaga sist i denna rapport. Totalt intervjuades tio personer, tre från 

Movexum och sju från inkubatorbolagen. Intervjuer är generellt bra på att samla mycket data 

på en relativt kort tid. Nackdelarna är att så kallad tyst kunskap är svårt att fånga i en intervju-

situation (Polanyi, 1967).  

Informella intervjuer kan beskrivas som informella samtal med personer i deras verksamhet 

(Yin, 2003). Dessa samtal har underlättats av att jag varit på plats i Movexums lokaler och 

pratat med anställda på Movexum och personer från både Boost Chamber och inkubatorbola-

gen kring hållbarhet, men även många andra saker som berör företagsutveckling.  

Sekundära dokument såsom beskrivningar av företag och deras verksamheter, hemsidor och 

matriser har studerats för att förstå hur Movexum och inkubatorbolagen arbetar, men även för 

att undersöka hur företagen i dagsläget arbetar med hållbarhet. 

Benchmarking är då andra företag och organisationer jämförs för att få inspiration och kun-

skap om hur de arbetar. Jag har tittat på hur andra internationella, nationella och lokala företag 

arbetar med ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet för att få inspiration och idéer kring 

verktyg, metoder och tankesätt som kan vara användbara i min studie. Några företag jag un-

dersökte var Patagonia, Solvatten och Lith Lith Lundin. De valdes ut för att de själva identifi-

erar och hävdar att de arbetar aktivt med hållbarhet. 
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Utöver ovan datainsamlingsmetoder så har jag även parallellt läst vetenskaplig litteratur kring 

hållbarhet, inkubatorverksamhet och företagsutveckling. I praktiken så har mitt läsande av 

litteratur, datainsamling och analys gjort att man kan beskriva min vetenskapliga process som 

abduktiv (Alvesson och Sköldberg, 1994), då jag ständigt har rört mig mellan teori och empi-

ri.  

Analys och reflektion av min insamlade data har pågått så gott som under hela forskningspro-

cessen, då jag har skrivit loggbok och nedtecknat preliminära analyser av insamlad data samt 

tankar och idéer. Reflektion genomfördes enligt Wikberg Nilsson et al.´s (2015) modell där 

jag reflekterade över mitt arbete och skapade en medvetenhet kring det forskningsarbete jag 

har gjort.  

Den slutgiltiga analysen har haft sin tyngdpunkt på senare delen av processen då det mesta 

formella skrivandet av examensrapporten skett. Inom analysen har jag tittat på hur Movexum 

arbetar med hållbarhet idag i sitt verktyg som kallas Mognadsmatrisen, som beskriver proces-

sen som entreprenörer och inkubatorbolag går igenom hos Movexum, och identifierat var i 

denna process hållbarhet kan integreras för att få effekt. Jag har även analyserat hur Movexum 

själva arbetar med hållbarhet idag och vilka områden som kan förbättras. Utifrån insamlad 

empirisk data, teori, workshop, observationer och intervjuer kunde jag analysera problem och 

behov. Genom det kunde jag kreativt generera förslag hur Movexum och dess entreprenörer 

och inkubatorbolag systematiskt skulle kunna arbeta med hållbarhet. I kommande kapitel 4.7 

beskrivs de framtagna förslagen. 

Tre alternativa förslag togs fram och utvärderades. Avslutningsvis så stämde jag av och disku-

terade förslagen med Movexum för att validera kvalitén och genomförbarheten. En matrisut-

värdering gjordes också för att kunna ta beslut vilket förslag jag skulle arbeta vidare på. En 

matrisutvärdering genomförs genom kriterier eller krav som poängsätts efter i vilken utsträck-

ning de uppfyller kriterierna eller kraven. Jag använde mig av en poängskala 1-5 där 3 är god-

känt (Österlin, 2016). Utifrån denna avstämning formulerades sedan ett slutgiltigt förslag på 

ett systematiskt arbetsätt. I kapitel 4 Genomförande kommer jag att ge en mer detaljerad be-

skrivning av ovan övergripande process och dess resultat.  
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Under min process har jag följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanis-

tisk-samhällsventenskaplig forskning om informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiaki-

tetskravet och nyttjandekravet (Blomkvist och Hallin, 2014). Det kan kortfattat beskrivas som 

förhållningssätt med etiska principer vid bland annat workshops, intervjuer och observationer 

som jag har gjort i mitt arbete. Alla deltagare i studien blev informerade om syftet av studien, 

varför den genomfördes samt att deltagarna samtyckte om att delta. Etisk känslig information 

användes endast under tystnadsplikt där utomstående inte kan identifiera vilka individer som 

har varit inblandande. All data som har samlats in under studien användes endast till studiens 

ändamål. Ett sekretessavtal skrevs också på med Movexum, då deras inkubatorer och entre-

prenörer arbetar med innovation och icke patenterade, immaterialrättsliga skyddade produkter 

och tjänster samt företagshemligheter. 
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3. Hållbarhet 

3.1 Vad är hållbarhet? 

Det finns många definitioner om vad hållbarhet är. Hållbarhet kan inringas som hållbar ut-

veckling vilket syftar på en önskvärd samhällsutveckling inom ekonomisk,- social-, och eko-

logisk hållbarhet (KTH, 2019). Andra betydelser kan vara förbättring eller framsteg. Globalt 

kan det handla om att skapa en god levnadsstandard och lyfta länder ur fattigdom. I industri-

länder kan det handla om ekonomisk utveckling, som rör ekonomisk tillväxt. Det kan också 

ha med mänskligt välbefinnande att göra (Thorpe, 2018). Hållbar utveckling kan även ses som 

en process och ett komplext system som ständigt är under utveckling, vilket  i sin tur innebär 

att vi människor måste anpassa oss efter ett system, befolkning och önskvärd levnadsstandard 

(Gröndahl och Svanström, 2011). 

Tripple Bottom Line kan beskrivas som hållbar utveckling inom en trippelbas - ekonomiskt 

välstånd, social rättvisa och miljö. Företag bör stå på de alla tre benen för att utöva hållbarhet 

(Elkington, 1999). Lozano (2018) menar att hållbarhet inkluderar fyra dimensioner - ekono-

misk-, miljömässig-, social hållbarhet och tidsdimension. Den fjärde dimensionen tid anspelar 

bland annat på det tar tid att förändra en process, vilket har tillfört olika utmaningar för olika 

generationer.  

Gränserna mellan de olika dimensionerna är inte alltid självklar, vilket gör att de kan både gå 

ihop och komma i konflikt med varandra. För att åstadkomma en hållbar utveckling måste vi 

lyckas att arbeta med alla dimensionerna samtidigt (Hedenus et al., 2018), vilket gör att ibland 

kan det handla om att kompromissa fram den bästa lösningen. Just att hållbarhet ska ses ur ett 

holistisk perspektiv visar hur dimensionerna bör ingå i ett systemtänkande där perspektivby-

ten ur de dimensionerna är viktigt, för att kunna arbeta med helheten. I praktiken kan hållbar-

het handla om att försöka förstå konsekvenserna av de val man gör (Gröndahl och Svanström, 

2011). 
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3.1.1 Ekonomisk hållbarhet  

Det finns flera definitioner av ekonomisk hållbarhet. Den ena handlar om ekonomisk utveck-

ling som inte sker på bekostnad av den sociala- eller den ekologiska hållbarheten. Den andra 

definitionen handlar om ekonomisk tillväxt, där det är acceptabelt att den sociala och ekolo-

giska hållbarheten påverkas på bekostnad av ett ökat kapital. Synen på hållbarhet beror på 

vem som tillfrågas (KTH, 2019). Den andra definition kan ses om en linjär ekonomi där re-

surserna endast förbrukas. För att nå en hållbar ekonomisk utveckling behöver vi gå från den 

linjära ekonomin och mot en cirkulär ekonomi. Det ekonomiska värdet på produkter, tjänster 

och resurser ska behållas genom att återvinnas och återanvändas, och där med minska uttaget 

av nya råvaror. Genom att skapa en effektivare produktion och produktdesign kan avfallet och 

dess restprodukter minskas, men även skapa hållbara konsumtionsmönster, där produkter, 

tjänster och resurser inte endast väderas av det ekonomiska värdet (Europeiska Kommissio-

nen, 2015). 

3.1.2 Social hållbarhet  

Social hållbarhet handlar om rättvisa, makt, människors behov och rättigheter (KTH, 2019). 

Kultur och politik har en stor påverkan på hur social hållbarhet hanteras och kan därmed styra 

hur mänskligt kapital och sociala förväntningar tas hand om (Gröndahl och Svanström, 2011). 

Den sociala hållbarheten ska dock ses som en förutsättning likt den ekonomiska och ekolo-

giska hållbarheten för att kunna införa åtgärder så att mänskliga behov uppfylls, inte som ett 

mål eller medel för hållbar utveckling (Hedenus et al., 2018). Världens befolkning ökar, vi 

människor blir äldre och allt fler flyttar in till städer, mycket tack vare utveckling och bättre 

levnadsstandard. Vi blir allt mer globaliserade (ekonomisk, kulturellt och politisk närmare 

varandra), med överstatliga organ som FN och EU. Det finns olika teorier om vad människans 

behov egentligen är och hur man ska tillfredsställa dessa. Många fall används Maslows pyra-

mid, från de primära behoven till de avancerade behoven för att kunna nå de självförverkli-

gande behoven (Gröndahl och Svanström, 2011). 
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3.1.3 Ekologisk hållbarhet 

Ekologisk hållbarhet befattar jordens ekosystem. Produkter och tjänster får inte kompromissa 

med ekosystemen så att naturen ska hinna återskapa sina egna resurser. Det kan också handla 

om hur människors hälsa påverkas av den yttre miljön, som buller och föroreningar (KTH, 

2019). Sett till artefakter (produkter) har de ett samband med ekosystemet och med jordens 

ekologiska skikt eller sfär. Sfärerna kallas atmosfär, biosfär, hydroforen och litosfär och inne-

fattar luft, organismer, vatten och sten. Allt material och resurser vi behöver för att tillverka 

artefakter kommer från de källorna, men blir också lagringsplatser för allt vi kasserar bort. 

Det finns tre sätt vi stör naturens cykliska sätt att omfördela material. Vi människor använder 

material i sådan hög takt att naturen inte hinner med att återskapa dem. Det andra är att vi an-

vänder och kasserar material utan eftertanke som påverkar naturens kretslopp. Det sista är att 

materialen hamnar i fel sfär, vilket skadar levande system (Thorpe, 2018). Naturen har sina 

gränser av den påverkan vi människor gör, där kopplingen mellan dem är avgörande för att 

förbättra miljön (Gröndahl och Svanström, 2011).  

3.2 Varför ska företag arbeta med hållbarhet? 

Hållbarhet är relevant för alla företag inom varje bransch och i varje ekonomi. Hållbarhet kan 

aldrig uppnås om inte små- och mikroföretag deltar i hållbarhetsarbetet (Halberstadt och 

Johnson, 2014). Bara i Sverige finns det cirka 1,2 miljoner företag och 96% av dessa är små- 

och mikroföretag med 1-49 anställda personer (Tillväxtverket, 2019). Utöver sina egna pro-

dukter och tjänster, kan små- och mikroföretag sälja sina egna produkter och tjänster till andra 

små och stora företag, och då inta rollen som leverantör. Deras gemensamma påverkan på 

miljön har stor påverkan och ska inte underskattas. Nya företag behöver inte bara inspirerande 

berättelser utan verktyg och medel för att kunna arbeta med hållbarhet (Halberstadt och John-

son, 2014). 

Ett hållbart företagande kan enligt (Elkington, 1999) kategoriseras enligt dessa sju dimensio-

ner: 

• Marknad 
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• Värden 

• Transparens 

• Livscykel teknologi 

• Partnerskap 

• Tid 

• Bolagsstyrning 

Det går inte att skapa en revolution inom hållbarhet genom att bara titta på befolkningsmängd, 

global uppvärmning, biologisk mångfald, urfiske av hav och sjöar och markföroreningar, utan 

titta på vad som är de underliggande orsakerna till dessa, det vill säga företags och andra or-

ganisationers påverkan på miljö, klimat, djurliv och resurskonsumtion. De sju dimensionerna 

ligger bakom det yttre ovannämnda orsakerna. Där kan lösningarna finnas mot ett mer håll-

bart samhälle (Elkington, 1999).  

Ser man till små företag är de ofta tillväxtorienterade. När företaget växer kommer krav och 

relevans på att arbeta hållbart att växa. De företag som har arbetat med hållbarhetsfrågor från 

start kan ha en konkurrensfördel jämfört mot de som väntar. Genom att integrera hållbarhet i 

affärsmodellen kan hållbarhetsrelaterade beslut fattas (Halberstadt och Johnson, 2014). Därför 

bör hållbara affärsmodeller (sustainable business models (SBM)) ses som verktyg för hur man 

kan skapa mervärde till de fyra dimensionerna, ekonomisk-, social,- ekologisk- och tidsdi-

mension av hållbarhet (Lozano, 2018). 

Kunder ställer också allt högre krav på ett hållbart företagande, där det är viktigt som företa-

gare att ha en hållbar affärsstrategi. Hållbarhet kan skapa förtroende i branschen, stärka varu-

märkets identitet, som i sin tur kan öka lönsamheten och ge eventuella nya affärsmöjligheter 

och intäkter (Johansson, 2018). Det kan också vara relevant för företagskulturen om de an-

ställda är medvetna om hållbarhetsstrategier inom företaget och på så sätt förbättra de anställ-

das moral gentemot företaget (Thorpe, 2018). De kan även öka engagemanget hos de anställ-

da i företaget och att attrahera nya personer till företaget och behålla sina medarbetare. Före-

taget kan också få en bättre koll på hela leverantörskedjan (Svensk handel, 2019). Det som är 

viktigt för just startups med innovationer är att de måste arbeta med helheten av hållbarhet. 
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De är vanligt att de ofta använder sina resurser till att marknadsföra en specifik dimension av 

hållbarhet för att utmärka sig. Genom att fokusera på ett problem (ofta det skäl till att starta 

företaget) kommer de att få uppleva kritik på de andra dimensionerna, vilket kan skada deras 

huvudfokus (Hockerts och Wüstenhagen, 2009). 

Att våga gå längre med sitt hållbarhetsarbete än vad lagstiftningen säger kan vara till fördel då 

företaget får kontroll över verksamheten, istället för att behöva kämpa varje gång en ny lag 

tillämpas (Thorpe, 2018).  Ur ett helhetsperspektiv kommer de ekonomier som snabbast strä-

var och arbetar med ekonomisk hållbarhet kommer också vara de som blir mest belönande 

ekonomisk (Gröndahl och Svanström, 2011). 

3.2.1 Transparens  

I den tid vi lever i nu, kräver intressenter information om vad företag gör och planerar att 

göra, även ur ett hållbarhetssyfte. Intressenterna använder senare den informationen till att 

jämföra, analysera utgångsläget och jämföra med konkurrerande företag. Företagen kan inte 

längre räkna med att hemligheter kan hållas för dem själva under en längre tid, då granskning 

av företag blir allt vanligare. Det handlar om nya värden och trovärdighet, men även andra 

trender som upplysningsregler, livscykelanalyser, informationsteknik och leverantörsutma-

ningar. Förr eller senare kommer det bli allmänt känt vad företaget tänker eller kommer att 

göra och då måste man som företag vara beredd att ta den konsekvensen (Elkington, 1999). 

Hur transparent kan eller ska ett företag vara, och vilka fördelar och nackdelar kan det ha för 

företaget? Dubbink et al. (2008) menar på att transparens kommer från Corporate Social Re-

sponsibility (CSR) vilket är huvudskälet till att företag tar ansvar för ekonomisk-, social-, och 

ekologisk hållbarhet. Det finns flera ekonomiska och moraliska argument till varför transpa-

rens är viktigt inom CSR. Det tillåter effektivitet och ger värde utifrån konsumenterna till det 

sociala-, och ekonomiska hållbarhetsdimensionen, där konsumenterna får en uppfattning av 

de konsekvenser en produkt de köper har. Transparens kan skapa en större effektivitet och in-

novation inom företag. Företag behöver inte i samma utsträckning ha samma press på sig an-

gående process- och produktinnovation då värdeskapande också finns i den sociala och eko-

logiska dimensionen. Företag som anses ha en bra moral kan lättare särskilja sig från företag 
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som utövar sämre resultat. Transparens kan också handla om moral i form av att ge konsu-

menter och intressenter information om en produkt. Det kan förbättra inställningen till öppen-

het, ärlighet och engagemang för sanningen och därmed öka ansvarsskyldigheten hos företag. 

Det kan finnas nackdelar med att driva transparens till sin spets. Det kan vara dyra informa-

tionskostnader för enskilda företag för att ge konsumenter information. Det kan också bli för 

mycket information där konsumenten inte kan sortera ut vad som är viktigt och relevant för 

dem att veta. Viss information kan vara känslig eller hemlig att dela och därför kan vissa före-

tag ta skada av att dela allt. 

3.2.2 Inkubatorverksamhet, startup-företag och innovation 

För att få en förståelse vad en inkubatorverksamhet, startup företag och innovation är och hur 

de kan sammankopplas tillsammans undersökte jag för- och nackdelar med dem. 

En inkubatorverksamhet hjälper entreprenörer och startup-företag genom att förmedla kun-

skap och verktyg för att skapa innovativa tillvägagångssätt för att öka företagstillväxten. Det 

kan ske bland annat genom företagsförvaltning, nätverk och kreativa tillväxtmiljöer (SISP, 

2019). Fördelar kan vara att startup-företag blir knuffade i en önskvärd strategisk riktning där 

de får tillgång verktyg för att skapa ett framgångsrikt företag. Nackdelar med en inkubator-

verksamhet kan vara att de kan missa potentiella företag eller att inkubatorverksamhetens till-

vägagångssätt skrämmer eller inte passar vissa startup-företag och därmed inte aktivt söker 

sig till inkubatorverksamheter.  

Startup-företag är en verksamhet som drivs av en eller flera entreprenörer som arbetar med att 

utveckla innovativa produkter eller tjänster till marknaden. Ofta är verksamheten nystartad 

och snabbväxande (Företagande, 2019), som inte är begränsad geografiskt när de gäller mark-

naden (Robehmed, 2013). Startup-företag kan utmana marknaden och skapa nya tillväga-

gångssätt att göra saker eller nya sätt att leva på. Nackdelen för startup-företag är att de ofta 

har inga eller små resurser, vilket gör att de hamnar i en beroendeställning till andra intressen-

ter för att skapa tillväxt sitt företag.  
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Innovation kan ha flera olika definitioner. Det kan innefatta att uppfinna något nytt och revo-

lutionerade som förändrar samhället eller hur en viss uppgift utförs. Det kan också betecknas 

som att hitta en ny lösning, förbättring eller nya perspektiv på ett tidigare problem (Innova-

tionsrådet, 2019).  

 


För att koppla samman inkubatorverksamhet, startup-företag och innovationer vill de till-

sammans skapa hållbara innovationer för att skapa tillväxt och utmana marknaden med nya 

produkter och tjänster.  
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4. Genomförande 

4.1 Om Movexum 

Jag har undersökt Movexum för att få en bild av vilka de är och vad de i dagsläget gör genom 

dokument, intervjuer och hemsidor. Movexum AB är en företagsinkubator i Gävleborg som 

grundades 2008. Deras mål är att skapa tillväxt regionalt i Gävleborgs län genom innovativa 

idéer till kommersiella produkter och tjänster. Movexums anställda består av en VD, tre af-

färscoacher, en internationell coach, en kommunikationsansvarig och en ekonomichef. Totalt 

är de sju stycken anställda. 

Movexum arbetar efter Agenda 2030 och de globala målen som är uppställda av FN. Det är 17 

mål som ska bidra till en ekonomisk-, social-, och miljömässigt hållbar, inkluderande och 

rättvis utveckling för alla. 2030 målen handlar bland annat om att minska fattigdom, skapa en 

hållbar konsumtion och produktion, bekämpa klimatförändringarna och jämställdhet. Målen 

är indelade i 169 delmål med mätbara indikationer, vilket gör det möjligt att följa upp och ut-

värdera sitt hållbarhetsarbete utifrån dem. Målen omfattar alla medlemsländer i FN där de ar-

betar gemensamt för att nå målen, från politiker till kommuner och små företag. Agenda 2030 

är ett frivilligt engagemang och målet är att alla medlemsländer ska ha uppnått dessa mål år 

2030 (FN, 2019). För att kunna få en viss finansiering måste Movexum klargöra hur de sys-

tematiskt arbetar gentemot 2030-målen. 

Till Movexum kommer entreprenörer med en idé. Den idén presenteras vid ett första möte 

mellan entreprenör och en affärscoach på Movexum i ett stadium som kallas pre-inkubator. 

Där får entreprenören berätta om sin idé utefter behov, potentiella användare, innovationsgrad 

och unikitet. Efter det mötet har den medverkade coachen möte med de andra coacherna på 

Movexum där de diskuterar om idén ska gå vidare till Boost Chamber. 

Boost Chamber är ett tre-månaders program där entreprenörer får utveckla sin idé genom Bu-

siness Model Canvas (BMC) och Minimun Viable Product (MVP). BMC är ett verktyg som 

ska hjälpa företag att få ihop viktiga delar av en affärsmodell samt ge en översiktsbild vart 

företaget befinner idag (Science Park, 2019). MVP brukar kallas ”minsta lönsamma produkt” 
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och kan kortfattat beskrivas att företaget tar fram en fungerade prototyp (den behöver inte 

vara helt klar) och får ut prototypen på marknaden för att skapa en förståelse hur prototypen 

kan utvecklas och ge mer värde för kunder och användare (Science park, 2019). Där säkerstäl-

ler entreprenörer sin idé genom bland annat kundintervjuer, konkurrensanalyser och mark-

nadsanalyser. För att sedan gå vidare med sin idé till inkubatorn ska idén vara skalbar (att 

produkt eller tjänst fortfarande går att leverera när arbetsbelastingen ökar), ha hög innova-

tionshöjd, ha hög tillväxtpotential, stödjas av den idé-drivna entreprenören och ha en tydlig 

tanke om hållbarhet. 

Inkubatorn är en fas, som kommer efter Boost Chamber, och som är uppdelad i tre steg som 

pågår i cirka 18 månader. Där övergår entreprenörer till ett inkubatorbolag och arbetar vidare 

med BMC och MVP och verifierar kunder, användare, hittar potentiella investerade och ser 

över produktionsmöjligheter som exempel. Efter steg tre i inkubatorn kan företaget bli ett 

alumniföretag och gå ur Movexum, men fortfarande ha möjlighet att få vara delaktig i vissa 

aktiviteter på Movexum om den så vill. Se figur 1 för processen som Movexum erbjuder för 

entreprenörer och inkubatorbolag. 

Figur 1. Illustration av process på Movexum för entreprenörer och inkubatorbolag.  

Mognadsmatrisen är ett verktyg och underlag som används av Movexums affärscoacher för 

att skapa utveckling och progress med prioriterade områden för entreprenörer och inkubator-

bolag under Boost Chamber och Inkubatorn. Mognadsmatrisen beskriver vad som ska hända i 

processen hos Movexum och de olika delarna i processen entreprenörer och inkubatorer ska 

genomgå, för att skapa en struktur att arbeta efter för både Movexum men även för entrepre-
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nörer och inkubatorbolagen själva. För att en entreprenörer eller ett inkubatorbolag ska kunna 

gå vidare i nästa steg måste den redogöra och visa en mognadsgrad i processen, det vill säga 

redogöra hur företaget är redo att gå vidare till nästa steg.  I Mognadsmatrisen finns det verk-

tyg som BMC, MVP och LEAN metodik. LEAN handlar kortfattat om att skapa enkla system 

i företaget som gynnar kunder med färre resurser. Företaget använder metoder för att bli mer 

tidseffektivt och använda mindre kapital utan att kräva mer mänsklig ansträngning. Målet är 

att produkter och tjänster ska ha färre brister till ett bättre pris än konkurenterna. Företagen 

kan genom metodiken svara på förändrade kundbehov snabbare och effektivare där informa-

tionshanteringen blir enkel och mer exakt än traditionella affärssystem (LEAN Enterprise In-

stitute, 2019).  

Under 2018 registrerades 94 nya idéer på Movexum. 23 stycken blev intagna i Boost Cham-

ber och 17 stycken av dessa gick vidare till Inkubatorn. Movexum har som mål att under 2020 

ha 24 stycken entreprenörer i Boost Chamber samt 24 stycken i Inkubatorn. De entreprenörer 

som söker sig till Movexum har idéer som innefattar både produkter och tjänster. Efter inku-

bator steg 3 kan företaget bli ett alumniföretag vilket menas med att företaget kan stå på egna 

ben utan en inkubatorverksamhet. Företagen kan däremot erbjudas att få delta på föreläsning-

ar, få förfogande till olika nätverk, tips om finansieringsmöjligheter och hjälp med att förmed-

la företagens nyheter (Movexum, 2019). 

4.2 Workshop 

Tidigt i min studie anordnades en workshop med anställda på Movexum i Movexums lokaler. 

En workshop är ett kreativt arbetsmöte med syfte att kreativt utforska ett visst område. (Wik-

berg Nilsson et al., 2015). Syftet med workshopen var att försöka förstå vad hållbarhet är för 

Movexum, hur de själva identifierar hur de arbetar med hållbarhet idag och hur de vill arbeta 

med hållbarhet i framtiden. Det var även ett sätt för mig att delvis förstå den kunskapsnivå de 

besitter inom hållbarhet; hur deltagarna tänker, vad som är viktigt för dem och hur de resone-

rar kring hållbarhet. Det var sex stycken anställda på Movexum som deltog samt en praktise-

rande affärscoach. Jag fanns där som ett stöd vid frågor eller funderingar, men det var viktigt 

att de anställda utförde workshopen själva, för att få ett rättvist resultat. Jag valde i worksho-

pen att separera Movexums eget interna arbete som företag och det arbete de gör för entrepre-
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nörer och inkubatorbolag. Det för att de skulle kunna titta på hur de arbetar hållbart enbart för 

Movexum som företag och för att kunna finna idéer att arbeta med hållbarhet för Movexum 

själva.  

Workshopen var indelad i tre steg där varje steg pågick i 15 minuter. Anledningen till den 

tidsbegränsning var att det är lätt att hamna i långa diskussioner. För att komma fram till en 

slutsats kan det vara bra att göra saker med en tidsbegränsning för att sedan reflektera kring 

det som har kommit fram. Jag inledde workshopen med att gå genom hur workshopen var 

uppbyggd, för att sedan inför varje nytt steg berätta igen vad som skulle hända, för att alla 

skulle förstå vad de skulle göra, se figur 2. Jag gick även kortfattat igenom vad ekonomisk-, 

social-, och ekologisk hållbarhet kortfattat kan betyda, för att alla skulle kunna aktivt förstå 

och delta på lika kunskapsgrunder inom hållbarhet, även om det kan skilja sig ändå.  




Figur 2. Illustration av process av workshop. 

Steg 1: I första steget skrev jag frågeställningen ”Vad är hållbarhet för Movexum?” på en 

whiteboardtavla. Därefter fick deltagarna skriva ner deras tankar och associationer på post-it 

lappar under 15 minuter och sätta upp på tavlan. Alla deltagare skrev ner olika accessioner 

och satte upp på tavlan kontinuerligt. Det skedde efter påtryck av mig då det kan vara bra att 

bli inspirerade av varandras tankar och associationer , vilket kan föda nya idéer och tankar 

som man inte har tänkt på tidigare. 
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Steg 2: Efter 15 minuter gick vi in i steg två, där deltagarna skulle kategorisera post-it lappar-

na efter ekonomisk-, social-, och ekologisk hållbarhet tillsammans och diskutera under vilken 

kategori post-it lapparna skulle sitta, se figur 3. Alla deltagare var aktivt deltagande under dis-

kussionerna och de turades om att prata och lyfta sina tankar. De hamnade gärna i långa dis-

kussioner i förhållande till den tid de hade, vilket gjorde att de på eget intiativ hjälptes åt att 

komma framåt i workshopen och att försöka nå en samsyn, se figur 4. Deltagarna insåg att 

många av deras skrivna ord gick ihop med varandra och att orden gick in i flera kategorier av 

ekonomisk,- social,- och ekologisk hållbarhet. På grund av det satt de post-it lapparna lite mitt 

i mellan kategorierna.  

Steg 3: I sista steget skulle deltagarna välja ut fem stycken post-it lappar som representerade 

vad de tyckte att de arbetade bra med idag och fem stycken post-it lappar som de själva tyckte 

att de kunde bli bättre på eller önskade att arbeta mer med. De hade 15 minuter till godo. Del-

tagarna diskuterade flitigt och de hade svårt att hålla tiden. De hade lättare att ta beslut om 

vad de arbetade bra med idag än med vad de vill arbeta mer med eller bli bättre på, se figur 5. 

Jag uppfattade det som att de är medvetna om vad de gör bra idag, för de arbetar tydligt mot 

olika mål inom Movexum. Det fanns en vilja att arbeta med hållbarhet ur ett holistiskt per-

spektiv, men att det var svårt att välja ut fem stycken som de ansåg att de önskade att arbeta 

mer med eller bli bättre på. Anledningen berodde på att det inte riktigt visste hur de skulle 

kunna gå tillväga att genomföra det arbetet. 

 Figur 3. Steg 1 workshop.           Figur 4. Steg 2 workshop.           Figur 5. Steg 3 workshop. 

!  20



Slutsatsen av workshopen var att det var tydligt vad att deltagarna ansåg att de arbetade bra 

med vilket var att det har ett inkluderande arbetssätt, där de tog upp att de har ett inkluderande 

arbetsätt och arbetsklimat inom Movexum. Arbetsmiljön ansågs vara bra, där alla får en chans 

att utvecklas i sin arbetsroll, vilket var viktigt för dem. Deltagarna ansåg att de använder sina 

resurser rätt och förvaltar dem på ett bra sätt då de skapar värdeskapande aktiviteter för Mo-

vexum, entreprenörer och inkubatorbolag. De ansåg att de arbetade aktivt med ett hållbart ar-

betsliv, där bland annat hur man som anställd kan hantera stress, att de anställda ska må bra 

och att de som är anställda på Movexum har en bra balans mellan arbete och fritid. Den sista 

kategorin deltagarna valde var mångfald, där deltagarna ansåg att de lockar olika individer 

med bra idéer till Movexum oavsett ålder, kön, etnicitet och möter alla kunder på ett service-

inriktat sätt, se de grå post-it lapparna i figur 6 nedan. 

 

Figur 6. Illustration av resultat av workshop. 

Deltagarna tyckte att de själva skulle bli bättre på eller vill arbeta mer med, var att inte slösa 

på resurser och material vid inköp samt att ha tankar kring inköp. Vad de köper in och när de 

köper in produkter och tjänster. Deltagarna vill skapa en resepolicy, för att bestämma hur de 

ska resa på bästa sätt ur hållbarhetsperspektiv. De vill bli mer digitala i sin verksamhet, för-

bättra entreprenörers resa hos Movexum och skapa en trovärdighet i det de gör, se de blå post-

it lapparna i figur 6. 
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Slutsatsen av workshopen var att denna workshop var ett bra tillvägagångssätt, som ett första 

steg, att bena ut vad hållbarhet är för Movexum själva. Deltagarna diskuterade flitigt med 

varandra och hjälptes åt att nå konsensus. Diskussionerna skulle ha kunnat pågått under längre 

tidsperiod där de fått fördjupa sina diskussioner. Det skulle kunna vara bra om Movexum fort-

satte att diskutera tillsammans i framtiden och sätta upp delmål, för att nå sina hållbarhetsmål.  

Avslutningsvis insåg jag att deltagarna har en vilja och ett engagemang att arbeta med håll-

barhet. Det kan ibland vara svårt att sätta ord på vad hållbarhet är och hur det går att bredda 

sitt hållbarhetsarbete. Det finns ett behov att få begrepp, sätta ord och få förslag på vilka möj-

ligheter det finns att arbeta internt, mot intressenter och mot entreprenörer och inkubatorbolag 

med hållbart.  

4.3 Observation 

Under min pågående studie var jag en deltagande observant på Movexums kontor, där jag 

uppskattningsvis spenderade två dagar i veckan. Där träffade jag Movexums VD, de anställda, 

olika entreprenörer och inkubatorbolag som kom och gick genom Movexums lokaler. Det gav 

mig en inblick i Movexums verksamhet då jag fick en förståelse för vilka de anställda var och 

hur de arbetade. Varje måndag var jag en deltagande observant på de anställdas måndagsmöte 

med Movexums VD, där kommande projekt och arbete inför veckan deklarerades. Under mö-

tet kunde jag få intressant information om pågående och kommande projekt. Det var även en 

chans för mig att följa med på vissa aktiviteter som kunde vara relevant för mitt forskningsar-

bete. Det var en viktig del i min process för att kunna ta fram ett systematisk verktyg som är 

anpassad för Movexum att arbeta med. Jag var med och observerade på ett första möte mellan 

en affärscoach och entreprenör. På dessa första möten finns det olika punkter som behandlas 

såsom innovationshöjd, skalbarhet och nyhetsvärde, som coachen tar upp och entreprenörer 

får besvara dem med sina tankar. En kategori som Movexum hävdade att alltid tas upp är 

hållbarhet, men under min observation togs det inte upp alls. En orsak till det kan vara att idén 

”uppenbart” kunde vara hållbar, men för Movexums skull skulle de vara gynnsamt att ändå ta 

upp frågan för att redogöra för entreprenörer att frågan är viktig och att det är något Movexum 
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arbetar med. Det skulle kunna ses som ett aktivt ställningstagande från Movexums sida och 

förstärka deras hållbarhetsarbete internt och externt.  

Observation skedde också i Boost Chamber. Syftet var att förstå hur Movexum arbetar i tidigt 

stadium med entreprenörer utifrån en hållbarhetsaspekt. Min avsikt var också att försöka för-

stå hur deltagarna reagerade och arbetade med det innehåll de fick av Movexum, men även 

vara uppmärksam om det fanns andra underliggande behov. Det jag insåg var att alla deltagare 

som kom till Boost Chamber är olika med olika personligheter. De kommer med olika idéer 

och kunskaper. Jag förstod att det var det är önskvärt att ett systematiskt verktyg skulle kunna 

vara anpassningsbart till både idé och människa. 

Jag var även en deltagande observant i ett möte med Movexums advisory board Y!es - Young 

innovative entrepreneurs, som tar fram förslag på hur Movexum kan locka unga entreprenörer 

till Movexums verksamhet. Temat för styrelsemötet var hållbarhet och där jag kunde inflika 

om jag hade något att tillägga. Mötet gav mig en förståelse för hur jag kan tänka kring de som 

aktivt söker sig till Movexum och vilka som Movexum har en önskan att de söker sig till de-

ras verksamhet. Jag fick tankar kring hur det går att kommunicera hållbarhet och hur Movex-

um själva kan kommunicera sitt hållbarhetsarbete externt med en viss transparens. Det kan 

som exempel vara viktigt att uttrycka hur de arbetar med hållbarhet och inte bara att de arbe-

tar med hållbarhet på möten, event, på sin hemsida och sociala medier utåt mot samhället, in-

tressenter, entreprenörer och inkubatorbolag i bild, text och film. Det för att nå ut till en större 

skala och locka fler människor med nya innovativa idéer till Movexum.  

Den viktigaste insikten från min observationsperiod var att det är viktigt att hitta ett verktyg 

som är anpassningsbart efter människa och idé. En annan insikt är att det är skillnad på att 

säga att man ställer vissa frågor eller gör vissa aktiviteter och faktiskt göra dem. Framför allt 

skulle Movexum gynnas av att kommunicera hur de aktivt arbetar med hållbarhet, för att loc-

ka fler människor med nya innovativa ideér till Movexum, men även för att de är beroende av 

en viss finansiering kommunicera hur de aktivt arbetar med hållbarhet och där de även är 

transparenta i sitt hållbarhetsarbete. Hur de bör vara transparenta bör diskuteras internt på 

Movexum där de anställda får komma med förslag och idéer.  
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4.4 Intervjuer 

4.4.1 Inkubatorbolag 

Jag genomförde strukturerade intervjuer med inblandade inkubatorbolag och entreprenörer i 

Movexums företagsinkubator, som skedde enligt Wikberg Nilsson et al. (2015). De bestod av 

vad, varför och hur. Syftet var att skapa en förståelse hur entreprenörerna och inkubatorbola-

gen hade för syn var på vad hållbarhet är, förstå hur de arbetar kring hållbarhet, om hur Mo-

vexum har arbetat med hållbarhet för dem och vilket stöd de har fått från Movexum i hållbar-

hetsfrågor.  

Det har skett sju stycken intervjuer med inkubatorbolag som befann sig på olika ställen i Mo-

vexums inkubatorprocess. Fem stycken fysiska intervjuer och två stycken intervjuer via tele-

fon. Intervjufrågorna grundades utifrån teori, matriser och researcharbete. Intervjuerna ge-

nomfördes tillsammans en annan examensarbetare på Movexum. Min del av intervjufrågorna 

tog uppskattningsvis 15 minuter att genomföra per intervju. Några utvalda frågor jag ställde 

var; Vad är hållbarhet för dig? Hur arbetar du med hållbarhet idag inom ditt företag? Finns det 

något som hindrar dig från att arbeta hållbart? Se bilaga för fler intervjufrågor. 

Efter genomförande av intervjuer med inkubatorbolag sammanställde och analyserade jag det 

resultat jag fick. Inkubatorbolagen vill arbeta med hållbarhet ur alla tre aspekter av ekono-

misk-, social-, och ekologisk hållbarhet i deras egna företag. Idag uppfattar inkubatorbolagen 

att de till en viss del arbetar med någon form av hållbarhet. De ansåg att Movexum arbetar 

med ekonomisk hållbarhet i Boost Chamber och i Inkubatorn, genom att hjälpa till att skapa 

ekonomisk bärkraftighet i företagen, men att Movexum inte arbetar med social-, eller ekolo-

gisk hållbarhet. De önskar en hållbarhetsutbildning eller föreläsning på Movexum under 

Boost Chamber eller Inkubatorn, se figur 7. 
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Figur 7. Stapeldiagram över intervjusvar från inkubatorbolag. 

Under intervjuerna kom det upp från inkubatorbolagen att tid och pengar är en resurs de kan 

ha ont om som startup-företag. Många av inkubatorbolagen bedriver studier på sidan om eller 

arbetar heltid eller deltid på en annan arbetsplats, medan vissa arbetar bara med sitt egna före-

tag. Den tid de spenderar på Movexum önskar de ska vara effektiv. Vissa av inkubatorbolagen 

får en viss finansiering eller söker finansiering som företagsbidrag eller innovationsbidrag. 

Vid utbildning på Movexum ska det gå att knyta an ämnet till deras företag, det vill säga vara 

till förmån för deras företag, för att kunna ha nytta av informationen. Det fanns även en öns-

kan att knyta ihop all kunskap de har fått på Movexum i slutet av inkubatorn. 
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4.4.2 Intervjuer Movexum 

Strukturerade intervjuer har skett med tre anställda på Movexum med syfte att få en förståelse 

hur de arbetar med hållbarhet i Boost Chamber och Inkubatorn. Intervjuerna ägde rum på 

Movexum, en separat och en med de anställda, för att få veta deras egna åsikter och tankar. 

Intervjuerna tog i genomsnitt 45 minuter per intervju. Några exempel på frågor jag ställde var: 

Hur bedömer ni att entreprenörer/inkubatorbolag arbetar eller kommer att arbeta hållbart? Hur 

arbetar ni kring hållbarhet idag med era inskrivna entreprenörer/inkubatorbolag? Hur definie-

rar och implementerar ni ekonomisk-, social- och ekologisk hållbarhet i ert arbete mot entre-

prenörer och inkubatorbolag? För fler frågor se bilaga. 

Utifrån de intervjuerna kunde jag få en förståelse om hur Movexum arbetar med hållbarhet 

idag i Boost Chamber och Inkubatorn.  

• De väljer ut entreprenörer och inkubatorbolag på olika sätt. Vissa följer en mall medan 

andra tittar på olika egenskaper och möjligheter 

• De kollar främst på ekonomisk hållbarhet i idén, men letar efter andra hållbara värden 

i idén ur ett helhetsperspektiv 

• De vill arbeta in ett systematiskt arbetssätt som får ihop helheten av hållbarhet ur eko-

nomisk-, social- och ekologisk perspektiv 

• De avser att arbetar med ekonomisk hållbarhet i Mognadsmatrisen 

• De vill ha hjälp att ta konkreta beslut kring hållbarhet och kunna ifrågasätta produkter 

och tjänster 

• Det ska inte kosta pengar att arbeta med hållbarhet för entreprenörer och inkubatorbo-

lag 

• Mycket handlar om tid - de har inte tid att hjälpa entreprenörer och inkubatorbolag 

med allt arbete, det måste finnas tydliga krav på vad entreprenörer och inkubatorbolag 

förväntas att göra själva 

• De anser att det skulle vara intressant att kunna följa upp inkubatorbolagens arbete ef-

ter att de har gått ur inkubatorn 

• Hållbarhet skulle kunna vara en del av affärsmodellen 
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Intervjuerna gav mig en överblick och viss kartläggning hur deras hållbarhetsarbete mot ent-

reprenörer och inkubatorbolag såg ut. Intervjudeltagarna upplevde att det var lättast för dem 

att förstå ekonomisk hållbarhet och behöver hjälp att konkretisera och definiera social- och 

ekologisk hållbarhet. Det finns även en stark vilja att arbeta med hållbarhet ur ett helhetsper-

spektiv som att arbeta med verktyg, modeller eller metoder, som systematiskt kan arbetas in i 

affärscoachernas arbetssätt, så att det inte tar för mycket av deras tid. Då det helst inte ska 

kosta pengar för entreprenörer eller inkubatorbolag att arbeta med hållbarhet, kan värdet av 

hållbara produkter och tjänster kommuniceras ut bättre till kund och väva in dess kostnader i 

produkt eller tjänst.  

Jag genomförde även en intervju med Movexums VD. Syftet var att förstå hur Movexum ar-

betar med hållbarhet utifrån ekonomisk-, social-, och ekologisk hållbarhet i deras egna verk-

samhet där Movexums VD fick chans att reflektera kring deras egna hållbarhetsarbete och 

starta sin egna tankeprocess hur de vill arbeta med hållbarhet. Jag hade som önskemål att 

kunna kartlägga hur Movexum arbetar idag med hållbarhet och kunna få en insikt om hållbar-

hetsvisioner och mål. Slutsatsen var att arbeta med hållbarhet såg Movexum som en självklar-

het. Movexum vet om att de har ett ansvar och vill ta det ansvaret. De arbetar med hållbarhet 

till en viss del, men att Movexum skulle behöva definiera vad hållbarhet är för dem, för stra-

tegiskt lägga upp en plan hur praktiskt vill arbeta med hållbarhet samt hur de ska genomföra 

denna plan. Det behövs en struktur och en tydlighet, i form av förslagsvis en checklista eller 

prioriteringsområden med delmål för att arbetet inte ska kännas för tungt, då hållbarhet kan 

kännas komplext. 

Informella intervjuer har även genomförts då jag har varit på Movexum i genomsnitt två da-

gar i veckan under mitt forskningsarbete. Dels har jag pratat med Movexums anställda och 

fått information om deras verksamhet. Jag fick även chansen att prata med entreprenörer och 

inkubatorbolag som har kommit och gått i Movexums lokaler. Som industridesigner har jag 

kunskap om produktutveckling, produktionsprocesser, skapa CAD-modeller, rendering och 

prototyper som exempel, särskilt inom inriktning hållbarhet som jag har fått tack vare min 

utbildning. Några av de företag jag har stött på har uttryckt att det finns ett behov av hjälp 
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kring ovanstående punkter, där de har sett mig som student som en resurs och möjlighet att få 

hjälp med vissa behov inom sitt företagande och hur företag kan tänka kring hållbarhet.  

4.5 Benchmarking av internationella och svenska hållbara företag 

För att skapa ett bredare perspektiv hur Movexum, entreprenörer och inkubatorbolag kan sys-

tematisk arbeta med hållbarhet, undersökte jag internationella, nationella och lokala företag, 

som själva påstår att de medvetet och aktivt arbetar med någon form av hållbarhet i företaget. 

Företagen är både stora företag med cirka 250 och fler stycken anställda, små företag med 

cirka 10-49 stycken anställda och mikroföretag med cirka 1-10 stycken anställda. Undersök-

ningen utfördes med syfte att samla information och skapa en förståelse för hur företagen ar-

betar med hållbarhet, undersöka eventuell användning av hållbarhetsverktyg eller metoder, få 

inspiration av deras affärsmodell eller hållbarhetsstrategi för att kunna analysera eventuella 

byggstenar eller lärdomar inför Movexums hållbarhetsarbete. De företag jag har valt att ana-

lysera är Patagonia, Solvatten, Autodesk, Axfood, Hirsch Natur, Elvis & Kresse och Lith Lith 

Lundin.  

Patagonia är ett internationellt företag som har verkat i över 40 år. De säljer sportkläder och 

utrustning inom klättring, surfing, skidsport och snowboarding som exempel. Patagonias kon-

cept handlar kortfattat om att använda deras företag, investeringar, röst och fantasi till att för-

bättra miljön på jorden. De kallar sig själv miljöaktivister och investerar tid, tjänster och 

pengar i gräsrotsorganisationer som har en direkt positiv miljöpåverkan. Minst 1% av deras 

försäljning går varje år till gräsrotsorganisationer världen över. Deras filosofi handlar om att 

lämna naturen i samma skick som den var innan. En bra produkt för dem är funktionell, repa-

reringsbar och hållbar. Patagonia är medvetna att de själva är en del av de hållbarhetsproblem 

som finns och arbetar mot att göra mindre skada (Patagonia, 2019). 

Solvatten (2016) är en hållbar, kostnadseffektiv och koldioxsidneutral produkt som behandlar 

solvärme och vattenbehandling i ett, vilket skapar rent varmt vatten för användare. Produkten 

förebygger att människor blir sjuka och kan förbättra hälsa och livskvalitén i utvecklingslän-
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der. Genom att uppvärmning sker via solenergi kan träd slippa blir nedhuggna och det i sin tur 

minska avskogningen.  

Autodesk hjälper designers och ingenjörer att arbeta hållbart genom mjukvaruverktyg för en 

hållbar byggnadsteknik och avancerad tillverkning. Programvaran är gratis för företag som 

har en positiv påverkan på miljömässiga och sociala sektorer. De har resurser för hållbar de-

sign för studenter, lärare och professionella aktörer. De ger även stöd till människor och orga-

nisationer. Enligt de själva uppfyller de nummer 7, 9, 11 och 12 av Agenda 2030 målen. De 

har partners som Biolite och Agrilution (Autodesk, 2019). Biolite (2019) utvecklar exempel-

vis produkter för hushållet för att underlätta matlagning och laddning, genom att utnyttja om-

givande energi som eld vid maglagning. Agrilution är ett startup-företag som utvecklar, pro-

ducerar och distribuerar en automatiserad vertikal köksutrustning vilket gör det möjligt att 

odla örter och grönsaker utan jord (Agrilution, 2019).  

Axfood (2019) arbetar med hållbar utveckling i deras affärsstrategi med mål att vara klimat-

neutrala i deras egen verksamhet år 2020. De bedriver ett systematisk miljöarbete med bland 

annat transporter, energiförbrukning och materialflöden. De identifierar att deras största ut-

maning är drivmedel till transporter och köldmedia. Axfood källsorterar på alla deras kontor, 

lager och butiker och ställer krav på omsorg för människa, djur och miljö hos deras leverantö-

rer. De identifierar sig som en ansvarstagande samhällsaktör där de arbetar med frågor till-

sammans med ideella organisationer som Naturskyddsföreningen, Fair Trade Center, Djur-

skyddet i Sverige, Greenpeace och andra aktörer gällande livsmedel, miljö, hälsa, utsatthet, 

minskade utsläpp, påverkan av politik samt att lyfta klimatfrågan. 

Hirsch Natur är ett tyskt företag som tillverkar sockor och tights av naturliga fibrer som orga-

niskt ull, bomull, bambu och linne. Många delar av arbetsprocessen sker för hand utom några 

få moment som tillverkas i maskin. 50% av elåtgången som går åt till tillverkning och lokaler 

produceras från solceller på deras fabrikstak. Målet är att använda sig av 100% solenergi. Av-

fall från produktion och förpackningar återvinns av specialiserade företag. De försöker att inte 

att slösa på vattenåtgång vid produktion eller tvättning och tvättar därför inte sina produkter 

med tvättmedel (Hirch Natur, 2019). 
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Elvis & Kresse (2019) är ett brittisk företag som producerar väskor och andra accessoarer av 

återvunna material som var ämnade som deponi, som exempel brittisk brandslang som de har 

samlat in runt om Storbritannien. För att fodra till exempel väskor använder de återvunna kaf-

fesäckar, fallskärmssilke och använda tepåsar. Produkterna tillverkas i en workshop i Kent 

England eller i deras egna produktionsanläggning i Istanbul, Turkiet. Alla förpackningar åter-

vinns. De arbetar för öppenhet och transparens inom företaget och utåt mot intressenter och 

välgörenhetsorganisationer. De är måna om att behandla sina anställda jämställt och ge rättvi-

sa löner.  

Lith Lith Lundin (2019) är ett möbelföretag i Torsåker. Deras koncept är naturliga och förny-

elsebara material som kommer från deras lokala omgivning inom en radie på 50 kilometer. 

Materialen de använder är lin, läder, tall, ägg, bivax, björk och kolpigment. Många av materi-

alen tar de fram själva. Linet odlar de på åkern bredvid där de bor och skapar linolja. Bivaxet 

och äggen kommer från deras egna bin och hönor och kolpigmenten produceras genom att 

gräva upp och bränna stubbar från skogen. Varje produkt har ett serienummer på undersidan 

som gör produkten sökningsbar var råmaterialet kommer från och var det har blivit förädlat. 

Genom att undersöka och analysera olika internationella, nationella och lokala företag upp-

täckte jag en röd tråd hos företagen: 

• Det fanns ett driv och en stark vilja i företaget att arbeta med hållbarhet 

• Företagen såg inte bara ekonomiska fördelar med att arbeta hållbart, utan värderade 

även fördelar ur ett helhetsperspektiv socialt och ekologiskt  

• Företagen ansåg att den ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarheten spelar roll 

och går ibland ihop med varandra 

• Några av företagen var engagerade i välgörenhet och olika engagemang som är till för 

att skapa en bättre värld 

• Företagen arbetade med en viss transparens för att kunder, investerare och andra in-

tressenter öppet ska få skapa en förståelse hur företagen arbetar med hållbarhet 
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• De var medvetna om deras konsekvenser av produktion, men även medvetna om vilka 

utmaningar inom hållbarhet de står inför och vad de kan förbättra 

• Några av företagen ansåg sig inte vara perfekta ur hållbarhetssynvinkel 

• Företagen inkluderade minst två av de tre benen av ekonomisk-, social,- och ekologisk 

hållbarhet 

Den skillnad jag upptäckte mellan de stora företagen och de små- och mikroföretagen, var att 

de stora företagen har fått ställa om sig till ett mer hållbart företag allt efter tidens gång, vilket 

kan ha kostat både tid och pengar. Hållbarhetsarbetet har därför skett stegvis och är fortfaran-

de ett kontinuerligt stort arbete. De små- och mikroföretagen har arbetat med hållbarhet natur-

ligt från start. Produkten eller tjänsten kan därmed vara byggd kring hållbarhet och de har där-

för kunnat marknadsföra sin produkt med en stor transparens, vilket har lockat intressenter, 

kunder och användare då hela deras företags- och affärsstrategi bygger på en form av hållbar-

het. Det finner jag intressant då det visar på fördelar att i tidigt stadium, som entreprenörer 

och inkubatorbolag befinner sig hos Movexum, arbeta hållbart ur ett holistiskt perspektiv. Te-

orier som ekodesign, grön design och design för basen av pyramiden identifierades också 

samt att jag kunde identifiera metoder företagen använde sig av som ekologisk fotavtryck och 

livscykelanalys. Mer information om teori och metod går att läsa i nedanstående kapitel 4.6.  

4.6 Hållbarhetsteorier och analys av teori 

Hållbarhet är en del av ett systematiskt arbetssystem och inte en enskild del av ett system. 

Med det krävs det att hållbarhet är en del av process och systematiskt strategi som styrs av 

vision och mål (Ceschin och Gaziulusoy, 2016). Hur företag styr mot visioner och mål är oli-

ka beroende på produkt, tjänst eller system. Det finns även andra faktorer som styr hur håll-

barhetsarbetet utförs eller kan utföras, som tid och resurser. Jag gjorde därför en analys om 

hållbarhetsteorier för att identifiera och analysera modeller och verktyg som kan vara relevan-

ta för Movexum och dess entreprenörer och inkubatorbolag att arbeta med.  

De teorier som undersöktes var: Ekodesign, Grön design. Emotionellt hållbar design, Design 

för ett hållbart beteende, Vagga till Vagga, Biomimicry, Design för basen av pyramiden, Pro-
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dukt Service Systemdesign, Design för Social innovation, Systemisk design och Design för 

innovationer och övergångar. 

• Ekodesign (Ecodesign) är ett samlingsbegrepp för produkter och tjänster som skapas 

utan att påverka miljö och klimat på ett negativt sätt. Det kan handla om att skapa för-

utsättningar att arbeta med en cirkulär process (SVID, 2017),  men även innefatta att 

fokusera på hela livscykeln för produkter, från utvinning av råmaterial till slutförva-

ring där målet är att minska miljöpåverkan (Ceschin och Gaziulusoy, 2016). 

• Grön design (Green Design) beskrivs som att förändra enskilda kvalitéer på produkter 

och på så sätt reducera miljöpåverkan. Det kan handla om att reducera-återanvänd-

återvinn koncept som att ersätta material med återvunna material, använda giftfria ma-

terial eller förnyelsebara material eller energi.  

• Emotionellt hållbar design (Emotionally Durable Design - EDD) innefattar kortfattat 

att förstärka relationen mellan användare och produkt och skapa ett band mellan dem. 

Istället för att byta ut produkter kommer produkterna att vårdas, används längre och 

lagas.  

• Design för ett hållbart beteende (Design for Sustainable Behavior - DfSB) innebär att 

hitta mer hållbara lösningar som minskar negativa sociala och miljömässiga konse-

kvenser (Sustainableguide, 2019), och få människor att beté sig på ett önskvärt sätt 

genom att frångå ett oönskat icke hållbart beteende. Dock kan det vara svårt att mäta 

effekten av DfSB (Ceschin och Gaziulusoy, 2016).  

• Vagga till vagga (Cradle To Cradle - CTC) beskrivs som att material och energi ska 

nyttjas effektivt och cykliskt genom att efterlikna ekologiska system, istället för att 

förstöras och skapa avfall (SVID, 2017). En annan definition är nya tillvägagångssätt 

för industrin att arbeta med, som exempel förnyelsebara tillverkningsmetoder genom 

att fokusera på miljön. 
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• Biomimicry (BM) syftar på att härma naturen i produkter, tjänster och system och i 

dess designformer (Ceschin och Gaziulusoy, 2016), men som även kan imitera natu-

rens mönster och strategier som har funnits under en lång tid, vilket skapar innovativa 

hållbara lösningar (Biomimicry Institute, 2019). Att göra på naturens sätt kan förändra 

hur vi verkar och lever, där naturen är vår modell, mått och mentor (Dwyer, 2017). 

• Design för basen av pyramiden (Design for the Base of the Pyramid - DfBoP) handlar 

kortfattat om att ”förbättra livet för människor som bor på pyramidens botten genom 

marknadsbaserade lösningar” (Ceschin och Gaziulusoy, 2016, s140)  

• Produkt Service Systemdesign (Product-Service System Design - PSS) handlar om att 

minimera produktionens och konsumtionens påverkan på miljön genom produkt ser-

vice system. För kunder och användare kan det handla om att medvetet köpa tjänster 

eller systemlösningar som kan minska miljöpåverkan. För producenter och tjänsteleve-

rantörer kan det handla om att i ett tidigt skede ta ansvar för respons från användare i 

utformningen av ett produkt service system och produktens livscykel.  Tillsammans 

kan kunder, användare och producenter förändra till exempel äganderätten och upply-

sa under användning om produktens livscykel och miljöpolitik (Mont, 2000). PSS är 

indelad i tre kategorier. Design för miljöeffektivitet, design för produktservice och de-

sign för hållbarhet. Design för miljöeffektivitet beskrivs som att leverantörer ska söka 

nya miljövänliga lösningar ur ett ekonomisk- och konkurrensintresse. Design för håll-

barhet beskrivs som ovanstående men som behandlar den socio-etiska dimensionen av 

hållbarhet. Design för botten av pyramiden beskrivs som densamma som design för 

miljöeffektivitet men som används på pyramidens botten.  

• Design för Social Innovation (Design for Social Innovation) handlar om att utveckla 

bättre lösningar på sociala problem (Brown och Watt, 2007), och stödja social innova-

tion genom att tillhandahålla begrepp, uppskalning och utveckling för social innova-

tion (Ceschin och Gaziulusoy, 2016).  
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• Systemisk Design handlar om att söka efter gemensamma och sammankopplade sy-

stem för produkter och industrier som länkas ihop för att skapa mer hållbara och pro-

duktiva system (Ceschin och Gaziulusoy, 2016). Systemisk design kan därför vara en 

generator för innovation och värdeskapande genom att föra många intressenter sam-

man för kollektiva åtgärder (Ryan, 2016). 

• Design för Innovationer och Övergångar (Design for Innovations and Transitions) be-

skrivs som genom strategisk design omvandla socio-tekniska system (Ceschin och 

Gaziulusoy, 2016), där förändringar sker via livsstil, användare, marknad, politik och 

infrastruktur som exempel för att uppnå hållbarhet genom samhälleliga insatser (Gazi-

ulusoy och Brezet, 2014).  

Teorierna kan ses som en ram inom teori för hållbarhet och design for sustainability (DfS). 

Många av teorierna kan hjälpa till att specificera hållbarhetsaspekter där kopplingar och över-

lappningar kan gå ihop och komplettera varandra (Ceschin och Gaziulusoy, 2016). Av mitt 

undersökande av teorier inom DfS, kunde jag identifiera användbara modeller och verktyg 

med möjlighet att gå vidare med för att skapa ett systematisk verktyg för Movexum och dess 

entreprenörer och inkubatorbolag. Genom att få kunskap om vilken hållbarhetsteori en pro-

dukt, tjänst eller system har, kan det underlätta att identifiera vilken metod eller verktyg med 

fördel går att använda sig av för att göra produkt, tjänst eller system hållbart eller mer håll-

bart. Intressanta och användbara verktyg och metoder jag fann var Okala Design Wheel, Re-

sources, Reuse and Recycling (3R), Cirkulär Ekonomi (CE), Ecovation funnel, Ekologisk 

fotavtryck, Life Cycle Management (LCM), Life Cycle Assessment (LCA), Life Cycle Inven-

tory (LCI), Life Cycle Impact Assessment (LCIA) och Nudging som exempel.  

Okala Design Wheel är byggt på verktyg och metoder som handlar om cirkulär produktdesign 

och livscykel-tänkande för produkter inom ekodesign. Hjulet ger exempel på strategier, vilket 

kan öka den ekologiska- och sociala hållbarheten (Okala, 2012). Cirkulär ekonomi (CE) hand-

lar om att skapa ekologiskt skydd utan att skada den ekonomiska tillväxten. 3R kan gå in i CE 

och handlar om att applicera 3R genom att konsumera och kasta iväg mindre, återanvända och 
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återvinna. Det handlar om att skapa ett tankesätt och systematisk arbeta efter 3R (Ceschin och 

Gaziulusoy, 2016). 

Ecovation funnel är ett system som förenklar för beslutfattare att filtrera nya idéer. Uppgifter 

om behov, genomförbart, lönsamhet och miljömässig inverkan på miljön tas in i systemet för 

att underlätta att få en förståelse för hur möjligheter, potentiella affärseffekter och investering-

ar som exempel kan komma ut från systemet (Hållbarhetsguiden, 2017). Ekologisk fotavtryck 

mäter av ekologiska fotavtryck och tillgångar. Med ett ekologisk fotavtryck kan man till ex-

empel spåra användning, behov av tillgångar och avfall såsom koldioxidutsläpp (Footprint-

network, 2019). 

LCM som är utformad efter att behandla produkt och process utifrån ett livscykelperspektiv. 

LCM berättar om nuläget och hur arbetet med produkter kommer att ske strategiskt. LCA är 

en metod för att räkna ut en miljöpåverkan av en produkt eller tjänst. I en LCA finns det flera 

steg där man utföra en LCI som är en sammanställning av alla steg i processen. Genom en 

LCIA kan man väga olika miljöfaktorer mot varandra (Lifecyclecenter, 2019). Nudging är be-

teendeförändring mot en önskvärd riktning (Hagman, 2019),  som kan kopplas ihop med emo-

tionell design.  

Några av de de verktyg och teorier som jag undersökt kan vara användbara för startup företag 

då de kan anpassas efter entreprenörernas och inkubatorbolagens verksamhet. Jag provade 

några av de ovan nämnda verktyg på tre personer med vardagsprodukter, där de fick testa och 

utvärdera dessa verktyg för att få en förståelse hur de interagerar med dessa. De verktyg som 

testades var Okala Design Wheel, en enklare version av LCA och Ekologisk fotavtryck. Det 

jag kom fram till var att verktyg behöver vara enkla att förstå och använda, vara väl beskrivna 

och får inte ta för lång tid att sätta sig in i, för att ge entreprenören möjligheten att prova att 

pröva sig fram till vad som är mest användbart för deras företag.  
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4.7 Problemanalys och behovsanalys 

Utifrån insamlad empiri, workshop, observationer, formella och informella intervjuer, jämfö-

relsen med andra företag samt teorier och verktyg inom hållbarhet, kunde jag sammanställa 

och analysera problem och behov hos entreprenörer och inkubatorbolag, se figur 8. 

 

Problemanalys entreprenörer och inkubatorbolag: 

• De tycker att det svårt att prata om hållbarhet på 

grund av kunskapsbrist 

• De anser att Movexum endast arbetar med eko-

nomisk hållbarhet i form av ekonomisk bärkraf-

tighet för startup-företaget 

• Då de ofta arbetar eller studerar på sidan om, 

behöver de prioritera deras tid 

Figur 8. Illustration av problemanalys entreprenörer och inkubatorbolag. 

Behovsanalys entreprenörer och inkubatorbolag: 

• En modell eller verktyg ska vara anpassningsbart efter deras idé och företag 

• En modell eller verktyg ska vara lätt att använda och förstå 

• Det ska finnas en relevans med det de gör på Movexum och knyta an till deras företag  

• Ett verktyg eller modell som innefattar alla tre dimensionerna av ekonomisk,- social- 

och ekologisk hållbarhet  

• Önskar en hållbarhetsutbildning på Movexum  

• Tidseffektivt verktyg 

• Ett verktyg eller modell som inte kostar pengar för startup-företagen 
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Utifrån samma empiri som ovan så togs nedan problem och behovsanalys fram för Movexum, 

se figur 9. 

• Movexum har svårt att sätta ord på vad hållbarhet är 

• De vet inte vilka metoder eller verktyg de ska 

använda för att arbeta med hållbarhet 

• De väljer ut entreprenörer och bolag på olika 

sätt. Vissa följer en struktur medan andra tittar 

på olika egenskaper och möjligheter 

• Affärscoacherna arbetar på olika sätt i inkuba-

torn och det finns ett behov av en gemensam 

struktur 

• De anser att de främst fokuserar på ekonomisk 

hållbarhet i idén, men letar efter hållbara vär-

den i idén ur ett helhetsperspektiv 

  
Figur 9. Illustration av problemanalys Movexum. 

Behovsanalysen visar att Movexum har behov att: 

• Definiera vad hållbarhet är för Movexum 

• Hitta verktyg, modeller och metoder för att arbeta med hållbarhet 

• Tillämpa begreppsförklaringar inom hållbarhet  

• Förbättra entreprenörers resa ur hållbarhetssynpunkt 

• Arbeta in ett systematiskt arbetssätt inom ekonomiska, sociala- och ekologiska per-

spektiv 

• Få förslag på tänkbara möjligheter arbeta internt och externt med hållbarhet 

• Hitta anpassningsbara verktyg och modeller utefter idé och företag som söker sig till 

Movexum  

• Hitta tidseffektiva verktyg och modeller att arbeta med  
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• Hitta användbara verktyg för att hjälpa Movexum att ta konkreta beslut kring hållbar-

het och kunna ifrågasätta produkter och tjänster utifrån ett hållbarhetsperspektiv 

• Skapa prioriteringsområden att arbeta med hållbarhet inom Movexum 

• Skapa verktyg och metoder vid inköp kring produkter och tjänster på Movexum 

• Skapa en resepolicy för att tydliggöra hur de anställda ska resa inom Movexum 

• Kommunicera ut Movexums hållbarhetsarbete med transparens 

4.8 Idégenerering förslag 

Utifrån problem- och behovsanalysen kunde jag identifiera ungefärliga hållpunkter i Movex-

ums så kallade Mognadsmatris, där det kan vara effektivt att arbeta med någon metod eller 

verktyg inom hållbarhet. Dessa hållpunkter är utsatta utifrån vart inkubatorbolagen befinner 

sig i processen, se figur 10. 

I intresseanmälan, se nummer 1 i figur 10, skulle hållbarhetsarbetet kunna starta. Det för att 

undersöka hur entreprenörer förhåller sig till hållbarhet utifrån sin idé eller för att starta en 

tankeprocess kring hållbarhet hos dem. Det skulle också kunna ses som ett ställningstagande 

från Movexum där Movexum uppskattar att det ska finnas en vilja eller tanke hur idén skulle 

kunna vara hållbar ur en ekonomisk-, socialt-, eller ekologisk,- synvinkel. 

Figurbild 10. Illustration av hypotetiska hållpunkter att arbeta med hållbarhet på Movexum. 
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Som start i BC, se nummer 2 i figur10, ska entreprenören kunna förklara hur produkt eller 

tjänst är hållbar eller hur den skulle kunna bli mer hållbar. I BC skulle det med fördel finnas 

utbildning, seminarier eller workshop i hållbarhet för att informera, argumentera och inspirera 

entreprenörer till att arbeta med hållbarhet ur ett helhetsperspektiv, se nummer 3 i figur 10. I 

slutet av BC genomgår alla entreprenörer en slutpitch inför en jury där ett antal frågor ställs 

till entreprenören. En del av den slutpitchen kan vara en redogörelse för hur produkten eller 

tjänsten är hållbar idag. I vissa situationer kan entreprenörer hoppa över BC och gå direkt i 

Inkubatorn och därför finns det ett behov att fånga upp dessa företag med utbildningsmaterial 

tidigt i Inkubatorn, se nummer 4 i figur 10.  

Något som inkubatorbolagen ansåg var att Movexum arbetar väldigt lite eller ingenting alls 

med social eller ekologisk hållbarhet. Därför finns det ett behov att arbeta ur ett helhetsper-

spektiv ur de tre dimensionerna för att hjälpa inkubatorbolagen att analysera, identifiera och 

skapa en helhetsbild av deras produkt eller tjänst hållbarhetsproblem och möjligheter att bli 

mer hållbara, se nummer 5 i figur 10. Movexum skulle kunna hjälpa inkubatorbolagen att 

kunna kommunicera hållbarhet utifrån deras produkt, tjänst eller system, se nummer 6 i figur 

10. I slutet av inkubatorn skulle det kunna finnas ett krav att inkubatorbolagen ska kunna 

identifiera hur de arbetar med hållbarhet idag och hur de kommer att arbeta vidare med håll-

barhet i framtiden utifrån ekologiskt-, socialt- och ekologiskt perspektiv, se nummer 7 i figur 

10.  

Utöver de punkter jag har identifierat och förslag när i processen det kan underlätta att arbeta 

med hållbarhet för Movexum, har jag även skissat på andra förslag i form av spel, manualer 

och verktyg, se figur 11, med utvalda samlade skisser. Utifrån tankar och skisser har jag ska-

pat tre stycken idéförslag som redogörs i nästa kapitel. 
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Figur 11. Utvalda samlade skisser. 
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5. Idéförslag  

5.1 Förslag 1: Informationsmanual om hållbarhet 

Förslag 1 är en Informationsmanual om hållbarhet. Informationsmanualen ska ge information 

och kunskap om hållbarhet, hållbarhetstermer, begrepp, klassificeringar, ekodirektiv och 

märkningar. Manualen ska hjälpa Movexum att kommunicera och identifiera hållbarhet för 

entreprenörer och inkubatorbolag, samt underlätta förståelsen för dem själva kring hållbarhet. 

Movexum, entreprenörer och inkubatorbolag har idag svårt att sätta ord på hållbarhet, håll-

barhetstermer och begrepp, vilket gör manualen kan underlätta kommunikation mellan Mo-

vexum och entreprenörer och inkubatorbolag. Det kan vara en fördel att kunna identifiera hur 

företag kan arbeta med hållbarhet utifrån klassificeringar, ekodirektiv och märkningar. Det för 

att veta vilka krav de uppfyller idag och vilka krav de kan arbeta mot, för att mer systematiskt 

arbeta med hållbarhet. Det i sin tur kan underlätta och skapa argument för företagen när de 

ska sälja in sin produkt eller tjänst mot kunder och användare. Det kan även underlätta vid 

offentlig upphandling eller när de ska söka statliga bidrag som exempel, se figur 12. 

Figurbild 12. Skissförslag 1, manual med begrepp, termer och klassificeringar. 
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5.2 Förslag 2: LCM-analys med ett pussel 

Det andra förslaget är en LCM analys att använda som en systematisk utvärderingsverktyg av 

produkt eller tjänst. Verktyget ska hjälpa Movexum och inkubatorbolag med att arbeta hållbart 

ur ekonomisk,- social,- och ekologisk perspektiv. Pusslet är till för att vara ett stöd genom att 

visualisera, förenkla och symbolisera LCM analysen. Det skulle kunna hjälpa Movexum samt 

entreprenörer och inkubatorbolag att förstå alla bitar måste på plats för att hjulet ska bli helt. 

Till puzzlet ska en beskrivande manual tillkomma hur LCM analysen användas samt fråge-

ställningar som ställs vid de olika delarna i LCM analysen.  

Fördelarna är att Movexum, entreprenörer och inkubatorbolag kan kartlägga sin produkt eller 

tjänst utifrån ett hållbarhetsperspektiv samt få koll på hela livscykeln, men också hur produk-

ten eller tjänsten är hållbar idag och hur den skulle kunna bli mer hållbar i framtiden. Med det 

kommer både Movexum, entreprenörer och inkubatorbolag samla efterfrågad kunskap hur det 

går att arbeta med hållbarhet ur ett helhetsperspektiv i sitt företag utifrån ekonomisk-, social-, 

och ekologisk perspektiv. Då entreprenörerna och inkubatorbolagen har ont om tid får de 

verktyg som kan anpassas till deras egna företag, se figur 13. 




Figur 13. Skiss av förslag 2, manual LCM och pussel. 
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5.3 Förslag 3: En guidande manual 

Det sista förslaget är en systematisk guidemanual till Movexum samt entreprenörer och inku-

batorbolag att arbeta med. Guidemanualen ska fungera som en guide med påståenden som 

bygger på teorier om hållbarhet. Det för att enkelt kunna identifiera och kartlägga vilket typ 

av hållbarhetsteori produkten eller tjänsten ingår i och få tips på hållbarhetsverktyg att arbeta 

med inom sin teori. Guiden kan även skapa en överblick över de hållbarhetsteorier som före-

taget inte arbetar med och väcka intresse för nya hållbarhetsteorier som gynnar företaget. 

Guidemanualen bidrar med kunskap till Movexum, entreprenörer och inkubatorbolag om oli-

ka hållbarhetsteorier och begrepp samt även guidar till användbara verktyg för företaget. På så 

sätt behöver inte Movexum eller entreprenörer och inkubatorbolag använda tid och pengar på 

verktyg de kanske inte behöver. Guiden kan anpassas efter varje företag som kommer till Mo-

vexum och ger möjlighet att arbeta ur de tre hållbarhetsdimensionerna. Guiden kan användas i 

alla Movexums processer, se figur 14. 

Figurbild 14. Skissförslag 3, En guidande manual 
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5.4 Utvärdering och val av förslag 

För att välja vilket förslag jag skulle arbeta vidare på presenterade jag mina tre förslag för 

Movexum. Alla tre förslagen ansågs vara aktuella och bra vilket gjorde att jag hade ok att gå 

vidare med alla tre. 

Efter att ha presenterat mina tre förslag för Movexum gjorde jag en matrisutvärdering för att 

ta ett beslut vilket förslag jag skulle arbeta vidare på. En matrisutvärdering är en utvärdering 

som sker genom kriterier eller krav som poängsätts efter i vilken utsträckning de uppfyller 

kriterierna eller kraven. Jag använde mig av en poängskala 1-5 där 3 är godkänt (Österlin, 

2016).  

I min matrisutvärdering skrev jag upp de behov och de problem som jag har kommit fram till 

genom den datainsamling och litteraturstudier som jag har gjort i mitt forskningsarbete. Sedan 

poängsatts de tre förslagen utefter hur väl de uppfyllde kriterierna eller kraven, se figur 15. 

  
Figur 15. Matrisutvärdering av de tre förslagen 
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Då min matrisutvärdering blev poängmässigt jämn, värdesatte och värderade jag kriterierna 

och kraven, vilka som var viktigast för Movexum, entreprenörer och inkubatorbolag för att 

kunna göra ett val. Det som var viktigast var: 

• Att det var ett systematiskt verktyg 

• Att det var lätt att förstå och använda för Movexum, entreprenörer och inkubatorbolag  

• Att det bidrar med kunskap till Movexum, entreprenörer och inkubatorbolag  

• Att det fångar upp alla tre delar av ekonomisk-, social,- och ekologisk hållbarhet  

• Att det är tidseffektivt 

Efter utvärdering valde jag att gå vidare med guidemanualen då den uppfyllde flest viktiga 

krav och skulle kunna ge ett högre värde för Movexum och dess entreprenörer och inkubator-

bolag. 

5.5 Slutgiltigt strategiförslag 

Mitt slutgiltiga förslag blev en guide med titeln ”Din guide mot ett mer hållbart företag”. Ti-

teln baserar sig på de entreprenörer och inkubatorbolag som kommer till Movexum som arbe-

tar med någon form av hållbarhet, men att guiden också ska guida dem till att förbättra sitt 

hållbarhetsarbete, vilket även gäller Movexum. Guiden är 11 sidor lång och är uppbyggd på 

följande vis: framsida, syfte och innehållsförteckning, information om vad hållbarhet är och 

varför deras företag ska arbeta med hållbarhet, hållbarhetspåståenden, hållbarhetsteori, håll-

barhetsexempel och tips på hållbarhetsverktyg, utvärderingsverktyg för det egna företaget 

samt tips vidare läsning inom hållbarhet samt referenser. Guiden kan inkluderas som en del av 

processen i Mognadsmatrisen. 

Framsidan har, se figur 16, titel, Movexums logotyp och en illustration av en guidad väg. Mo-

vexums logotyp är inlagd för att det är Movexum som kommer att äga guiden, distribuera och 

arbeta med den tillsammans med entreprenörer och inkubatorbolag. Tanken bakom illustratio-

nen av den guidade vägen är att det är en ”guide-slinga” användare av guiden går, mot ett mer 

hållbart företag eller idé, se figur 16.  
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 Figur 16. Illustrerad framsida av guide.          Figur 17. Guide, syfte och innehållsförteckning. 

För att Movexum, entreprenörer och inkubatorbolag ska förstå hur guiden ska användas valde 

jag att skriva ut syftet med guiden och steg för steg hur guiden kan användas. Det finns även 

en innehållsförteckning för att få en översyn vad som finns i guiden, se figur 17 ovan. 

För att tillföra kunskap till Movexum, entreprenörer och inkubatorbolag skapades en kortfat-

tad text om vad hållbarhet är. Där kan läsaren snabbt få en övergripande bild och få en upp-

fattning om hållbarhet, se figur 18. 
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Din guide mot ett mer 
hållbart företag

movexum

Den här guiden är skapad till dig som har ett startup-företag 
för att kort informera om hållbarhet, hållbarhetsteorier och 
användbara hållbarhetsverktyg. Genom guiden kan du kart-
lägga och identifiera vilka hållbarhetsaspekter och teorier du 
arbetar med i ditt företag eller önskar att arbeta mer med, för 
att få olika tips på verktyg att använda som kan göra ditt fö-

retag mer hållbart.

Innehållsförteckning

1. Vad är hållbarhet?.................................................................... s.1
2. Varför ska ditt företag arbeta med hållbarhet?............... s.2
3. Hållbarhetsguide
3.1 Hållbarhetskarta.................................................................... s.3
3.2 Hållbarhetsteorier och verktyg......................................... s.5
4. Min utvärdering........................................................................ s.9
5. Tips på vidare läsning............................................................ s.10
6. Referenslista..............................................................................s.11

Guiden fungerar så här:

1. Bocka i de påståenden som stämmer för att 
kartlägga ditt företag

2. Läs genom de olika hållbarhetsbegreppen 
och teorierna för att skapa dig en uppfattning 
om hur ditt företag arbetar efter detta

3. För att förbättra ditt hållbarhetsarbete 
inom ditt företag - se förslag på verktyg

4. Fyll i ditt utvärderingsverktyg  ”så här vill jag 
förbättra mitt hållbarhetsarbete inom mitt före-
tag” och diskutera med din coach



        Figur 18. Guide, information hållbarhet.                 Figur 19. Guide,”varför ditt företag ska ar-
     beta med hållbarhet”. 

Varför ska just deras företag arbeta med hållbarhet? Förutom att i den värld vi lever i med 

bland annat klimatförändringar, där företag har ett ansvar, lagar att följa samt att arbeta på ett 

hållbart sätt, vill jag belysa för entreprenörer och inkubatorbolag fördelar med att arbeta med 

hållbarhet, då de ofta har få resurser när det kommer till tid och pengar. Den benchmarking 

jag gjorde visade just på att tid och pengar var det de stora företagen fick använda sig av för 

att ställa om sitt hållbarhetsarbete. Det kan ge entreprenörer och inkubatorbolag motivation 

och argument till att arbeta med hållbarhet från start men även sedan när de ska sälja in sin 

produkt eller tjänst hos andra företag, intressenter eller investerare, se figur 19 ovan. 

För att få en uppfattning om vilken slags hållbarhetsteori deras företag arbetar med valde jag 

att ta fram hållbarhetspåståenden, där entreprenörer och inkubatorbolag kan bocka i det påstå-

ende de upplever att de arbetar med idag. Uppskattningsvis gav jag varje teori tre till fem på-

ståenden att markera för att de skulle kunna guida sig fram i teorierna. Movexum kan på så 
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Vad är hållbarhet?

Gränserna mellan ekonomisk-, social-, och ekologisk hållbarhet är inte alltid självklar, vilket 
gör att dimensionerna kan både gå ihop och komma i konflikt med varandra. För att åstad-
komma en hållbar utveckling måste vi lyckas att arbeta med alla dimensionerna samtidigt, 

vilket gör att ibland kan det handla om att kompromissa fram den bästa lösningen. 

Ekonomisk hållbarhet Social hållbarhet

Ekologisk hållbarhet

Hållbarhet kan kortfattat beskrivas som hållbar utveckling med en önskvärd 
samhällsutveckling globalt som lokalt ur en ekonomisk,- social-, och ekologisk 
synvinkel. Det handlar bland annat om att motarbeta fattigdom utan att på-
verka de mänskliga rättigheterna eller naturens resurser negativt. Vi måste 
även hushålla med resurserna så att de räcker för kommande generationer. 

Ekonomisk hållbarhet får inte 
ske på bekostnad av den soci-
ala- eller den ekologiska håll-
barheten. Det kan handla om 
att gå från linjär ekonomi till 

cirkulär ekonomi

Social hållbarhet handlar 
kortfattat om rättvisa, makt, 

människors behov och 
rättigheter

Ekologisk hållbarhet befattar jordens 
ekosystem. Produkter och tjänster får 
inte kompromissa med ekosystemen, 

så att naturen ska hinna återskapa sina 
egna resurser. Det kan också handla 
om hur människors hälsa påverkas 

av den yttre miljön, som buller 
och föroreningar
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Varför ska ditt företag arbeta med hållbarhet?

•   Bidrar till en hållbar utveckling
 
•   Stärker varumärkets identitet
 
•   Ökar lönsamheten i företaget
 
•   Skapar förtroende i branchen

•   Skapar försäljningsargument

•   Skapar konkurensmässig fördel

•   Kan locka framtida kompetens till
     ditt växande företag

•  Skapar en bättre företagskultur

•  Sparar både tid och pengar

Hållbarhet är relevant för alla företag inom varje bransch och i varje ekonomi. Hållbar-
het aldrig kan uppnås om inte små- och mikroföretag deltar i hållbarhetsarbetet. Bara i 
Sverige finns det cirka 1,2 miljoner företag och 96% av dessa är små- och mikroföretag. 

TIllsammans har ni en stor påverkan på miljön!

Intressenter, kunder och offentliga upphandlare ställer allt högre krav på ett 
hållbart företagande, där det är viktigt som företagare att ha en hållbar affärs-
strategi. Några fördelar arbeta med hållbarhet i ditt företag kan vara att det:

s.2



sätt aktivt börja att arbeta med hållbarhet tillsammans med entreprenörer och inkubatorbolag 

och få en guidning vilken väg de kan gå. Illustrationen av påståenden blev i form av en karta, 

där guidning kopplas till en möjlig väg att gå, se figur 20. 

 

Figur 20, Guide, påståenden och hållbarhetskarta. 

För att göra informationen lätt att ta till sig, valde jag att kortfattat informera om hållbar-

hetsteorierna och exempel på vad teorierna kan innebära för att öka förståelsen. Tips på de 

hållbarhetsverktyg som anges som förslag är verktyg som är gratis, vilket gör att de endast 

behöver söka upp verktygen på nätet, vilket i sin tur gör att de sparar både tid och pengar. De 

verktygen som har föreslagits är också valda med tanke på att de ska vara effektiva, använd-

bara och enkla att förstå sig på, se figur 21 och figur 22 
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Hållbarhetsteorier

Ekodesign

Grön
Design

Biomomicry

Produkt 
Service 
System

Systemisk
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Design för 
Social 
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Min produkt/
tjänst är 
skapad efter 
BoPs behov

Min produkt/
tjänst går att 
hyra

Min produkt/tjänst 
är kombinerad så att 
den uppfyller hela 
kundens behov

Produkt/tjänst kan an-
passas till nya kontexter 
och användare
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Min produkt har inga 
miljöfarliga ämnen 
eller material i sig
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Det går att återvinna 
alla komponenter i 
produkten

Min produkt innhåller så 
få olika materialkompon-
tenter som möjligt

Min produkt kräver 
mindre energi än andra

Min produkt går att 
laga/reparera
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Jag arbetar med mina 
producenterer för att 
skapa hållbara värden i
produktionsprocessen

CTC är en 
inspiration till 
systemtänkandet

Avfall blir till annan 
energi eller råvara i 
produktionssystemet

Min produkt/tjänst
involverar olika 
samhällsaktörer
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Min produkt/tjänst 
skapar digital ge-
menskap för andra 
människor som com-
munityn etc
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Emotionellt 
Hållbar 
Design

Design för 
ett Hållbart 
Beteende

Vagga till 
Vagga

Design för 
Basen av 

Pyramiden

Design för
Innovationer 

och över-
gångar
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Min produkt tillåter 
användare att skapa minnen

Min produkt/tjänst skapar 
en önskvärd affordance
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Min produkt/tjänst skapar 
bättre levnadsvillkor för de 
människor som lever på 
basen av pyramiden

Jag har en djup förståelse hur 
mina användare interagerar 
med min produkt/tjänst

Min produkt/tjänst ger 
feedback till användare så 
att  produkten används på 
ett önskvärt sätt

Min produkt/tjänst tillverkas 
av människor som lever på 
basen av pyramiden, där 
jag ser till att de kan ta sig 
ur fattigdom som innefattar 
mänskliga rättigheter
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Min produkt skapar ett emotio-
nellt värde för användare

Min produkt är 
designad för ett 
långt liv

Min produkt har ett värde
när användare är ”klar”
med den
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Figur 21. Guide, information om hållbarhetsteori med exempel och förslag på hållbarhetsverktyg. 

Figur 22. Guide, information om hållbarhetsteori med exempel och förslag på hållbarhetsverktyg. 
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Ekodesign (Ecodesign) är ett samlingsbegrepp för produkter och 
tjänster som skapas utan att påverka miljö och klimat på ett ne-
gativt sätt. Det kan handla om att skapa förutsättningar att ar-
beta med en cirkulär process men även innefatta att fokusera 
på hela livscykeln för produkter - från utvinning av råmaterial till 
slutförvaring där målet är att minska miljöpåverkan. 

Hållbarhetsteorier och verktyg

Ekodesign

Grön design (Green Design) kan kortfattat förändra enskilda 
kvalitéer på produkter och därmed reducera miljöpåverkan. Det 
kan handla om att reducera-återanvänd-återvinn koncept som 
att ersätta material med återvunna material, använda giftfria ma-
terial eller förnyelsebara material eller energi.

Grön
Design

Emotionellt hållbar design (Emotionally Durable Design - EDD) 
innefattar kortfattat att förstärka relationen mellan användare 
och produkt. 

Emotionellt 
Hållbar 
Design

Design för ett hållbart beteende (Design for Sustainable Behavior 
- DfSB) innebär att hitta mer hållbara lösningar som minskar ne-
gativa sociala och miljömässiga konsekvenser och få människor 
att beté sig på ett önskvärt sätt och frångå ett oönskat beteende.

Design för 
ett Hållbart 
Beteende

Vagga till vagga (Cradle To Cradle - CTC) beskrivs att material 
och energi ska nyttjas effektivt och cykliskt genom att efterlikna 
ekologiska system, istället för att förstöras och skapa avfall. En 
annan definition är förnyelsebart tillvägagångssätt för industrin 
att fokusera på miljön, som exempel förnyelsebara tillverknings-
metoder genom att fokusera på miljön.

Vagga till 
Vagga

Biomimicry (BM) syftar på att härma naturen i produkter, tjänster 
och system och i dess former, men som även kan imitera natu-
rens mönster och strategier som har funnits under en lång tid, 
vilket skapar innovativa hållbara lösningar. Att göra på naturens 
sätt kan förändra hur vi verkar och lever, där naturen är vår mo-
dell, mått och mentor.

Biomimicry

Hållbarhetsteori
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Verktyg:

Livscykelanalys

Nudging

Ekologisk Fotavtryck

Materialanalys

Nature as model, 
measue, mentor

Material Circularity 
Indicator (MCI)
Assessment Tool

Emotional Durability 
Design Nine: 
A Tool for Product 
Longevity

Exempel

Elvis & Kresse designar produkter från bland annat använ-
da brandslangar som var ansedd som deponi, där de till-
verkar väskor och andra accessoarer. 

Lego har några element som är gjorda av växtbaserad 
plast. De är 98% BIO-PE (polyeten), tillverkad av sockerrör. 
Plasten är dock inte nedbrytningsbar. 

Att personalisera produkter och tjänster kan stärka bandet 
mellan dessa, som exempel att gravera in ett namn i en 
produkt. Det kan också vara att lägga till valbara designele-
met där kund och användare kan uttrycka sig själva. 

Det finns idag appar som kan mäta din totala användning 
av sociala medier, spel och andra underhållning. Det kan 
mätas i timmar, för att uppmärksamma om ditt beteende 
och försöka förändra beteendet till något bättre. Andra 
appar kan hjälpa dig att räkna ut ditt ekologiska fotavtryck 
och CO2 förbrukning.

Banana Steam Fiber Packaging är ett hållbart matförpack-
ningsmaterial som tillverkas av bananstamsfiber som kan 
ersätta plast och papper. Vid plockning av bananer får jord-
brukare ta bort detta material från bananer och istället för 
att bli avfall bidrar materialet till både bättre miljö, arbete 
och ekonomisk utveckling i jordbruksområden.

Arup designade ett köpcentrum i Zimbabwe med inspira-
tion av temiter, då de är kända för att ha ett välfungerade 
ventilationssystem för kyla. Ventilationssystemet består 
av luftfickor i en ås, vilket skapar ett naturligt ventilaitions-
system som reducerade energiåtgången med 10% jämfört 
med en traditionell luftkonditionerad anläggning. 

EcoFlow är ett lågflödligt duschhuvud som hjälper dig att 
spara vatten, energi och pengar. 

Livscykel Managment

Okala design wheel

Bio Bag tillverkar kompostbara och biologiskt nedbrytbra 
produkter av naturliga råvaror. Från råvara till sluthantering 
av noga övervägt av alla inblanade i processen.

Lifscykelanalys

Det naturliga steget

3R

Smart Material 
Choices

Biomimicry Card 
Deck
Nature unifying pat-
tern toolbox pattern
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Hållbahetsteori

Design för 
Basen av 

Pyramiden

Design för 
Social 

Innovation

Systemisk
Design

Design för
Innovationer 

och 
övergångar

Produkt 
Service 
System

Design för basen av pyramiden (design for the base of the pyra-
mid - DfBoP) vill ”förbättra livet för människor som bor på pyra-
midens botten genom marknadsbaserade lösningar” 

Design för Social Innovation (Design for Social Innovation) hand-
lar om att utveckla bättre lösningar på sociala problem och stödja 
social innovation genom att tillhandahålla begrepp, uppskalning 
och utveckling för social innovation.

Systemisk Design handlar om att söka efter gemensamma och 
sammankopplade system för produkter och industrier som län-
kas ihop för att skapa mer hållbara och produktiva system. Sys-
temisk design kan därför vara en generator för innovation och 
värdeskapande genom att föra många intressenter samman för 
kollektiva åtgärder.

Design för Innovationer och Övergångar (Design for Innovations 
and Transitions) beskrivs som genom strategisk design omvand-
la socio-tekniska system där förändringar sker via livsstil, använ-
dare, marknad, politik och infrastruktur som exempel för att upp-
nå hållbarhet genom samhälleliga insatser.

Produkt Service Systemdesign (Product-Service System Design 
- PSS) handlar om att minimera produktionens och konsumtio-
nens påverkan på miljön genom produkt service system. För kun-
der och användare kan det handla om att medvetet köpa tjänster 
eller systemlösningar som kan minska miljöpåverkan. För produ-
center och tjänsteleverantörer kan det handla om att i ett tidigt 
skede ta ansvar för respons från användare i utformningen av 
produktservicesystemet och produktens livscykel. Tillsammans 
kan kunder, användare och producenter förändra äganderätten 
och och under användning upplysa om produktens livscykel och 
miljöpolitik
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Verktyg:Exempel

Human centred de-
sign toolkit

DIY Social Innova-
tion Toolkit

Systemsikdesign-
toolkit.org, där det 
finns olika mallar 
och verktyg

Vitural Reality

Nudging

UX/UI

Sustainability De-
sign-Orienting (SDO) 
Toolkit

Sustainability SWOT

Sustainability 
Tool Guide

Hindustan Unilever är ett företag i Indien som bland annat 
innehar hygienartiklar, lanserade ett projekt i Indiens bys-
kolor att få barn att tvätta sin händer med tvål. Det för att 
förhindra barndomsdiarée då två miljoner barn dör årligen 
av barndomsdiareé. Barnen i sin tur lärde sina föräldrar. 

loby (in our backyards) är en plattform med en crowfun-
ding-funktion, för att skapa en positiv förändring i sam-
hället genom att ta hand om varandra, skapa gemenskap i 
grannskapet, föra ihop ledare och lita på varandra. Crow-
fundingen kan ge dessa resurser för att skapa ett hållbara-
re och hälsosammare samhälle.

Lavazza har ett nytt systematiskt sätt att återanvända kaf-
feavfall i en ny jordbruksproduktion, vilket gör att avfallet 
kan användas genom att skapa ett vax för faraceutisk pro-
duktion, kompost för maskar och substrat för svampar.

Victorian Eco Lab skapade ett framtidsprojekt för att skapa 
en vision om hur framtidens låga CO2 användande kan ha 
för effekt för städer, distrikt och områden. Genom visoner 
och förslag för innovationer för önskvärda lösningar med 
deltagande processer interagerade intressenter, politiker 
och användare. 

Det kan vara produkter där tjänster läggs till eller en pro-
dukt med användarorienterade tjänster. Det kan vara en 
resultatorienterad tjänst utan förbestämd produkt, till ex-
empel en app. 

Andra produkter och tjänster kan vara bilpool, leasing eller 
andra produkter där service ingår som att hyra eller låna 
vilket främjar miljön. Det kan vara en produkt där tjänster 
som behöver användas säljs under användningsfasen som 
underhållningsavtal för att produkten ska hålla så länge 
som möjligt för miljöns skull.

Market creation tool-
kit

BoP Protocol

The Extensive Guide 
To Social Innovation

Harvard Social Inn-
ovators Self Assess-
ment Tool

Follow the rabbit 
toolguide
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Utvärderingsverktygets syfte är att fylla i information om sitt eget företag eller idé, för att 

kartlägga vilken eller vilka av teorierna företaget uppskattningsvis fyllde i flest påståenden på. 

Där kan de sedan se relevanta och användbara verktyg de kan använda sig av, formulera hur 

deras produkt eller tjänst är hållbar idag, hur de kan förbättra sitt hållbarhetsarbete, vad de vill 

lära sig mer om inom hållbarhet, fördelar för företaget att arbeta med hållbarhet och vad ent-

reprenörerna och inkubatorbolagen behöver göra för att nå sitt hållbarhetsmål. Frågorna är till 

för att entreprenörer och inkubatorbolag ska reflektera över deras företag eller idé och sätta 

upp mål hur de vill arbeta med hållbarhet och hur de konkret ska komma dit. Det finns två 

sidor av detta blad. Det ena fyller de tidigt i processen, medan de andra bladet fyller de i sena-

re i processen för att återkoppla sitt hållbarhetsarbete, för att systematiskt arbeta med guiden, 

se figur 23. Detta kan de diskutera, analysera och arbeta på tillsammans med sin coach. 

 

Figur 23. Guide, utvärderingsverktyg och strategi för fortsatt arbete med hållbarhet. 
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På dessa sätt är min 
produkt/tjänst hållbar idag: 

Det här måste jag 
göra för att nå dit:

Det här kan jag utveckla vidare 
inom hållbarhet:

Det här vill jag lära mig mer om
inom hållbarhet:

Vad kan min produkt/tjänst tjä-
na på om den blev mer hållbar:

Så här vill jag förbättra 
mitt hållbarhetsarbete 
inom mitt företag eller   

idé

I den här teorin/teorierna 
fyllde jag i flest påståenden:

De här verktygen tror 
jag att jag kan använda mig av:
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Tips på vidare läsning är till för att leda Movexum, entreprenörer och inkubatorbolag till att 

fördjupa sig i litteratur och webbsidor som kan vara till nytta för dem. Här har jag valt ut litte-

ratur och webbsidor som är lättlästa och innehåller användbar information, se figur 24. En re-

ferenslista är bifogad där jag har hämtat information till guiden. Där kan Movexum, entrepre-

nörer och inkubatorbolag hämta mer information om så önskas, se figur 25. 

 

         Figur 24. Guide, tips på litteratur.                                 Figur 25. Guide, referenslista.  

Utformningen av guiden är i A4 format, för att den ska vara enkel att läsa, ha till hands och 
hantera. Hållbarhetskartan och hållbarhetsteorierna är uppslagssidor, vilket gör att de tillsam-
mans bildar ett A3. Movexum har en grafisk manual där jag fick tillgång till typsnitt och färg-
val. Jag har även haft tillgång till ett visst antal utbildningsmaterial vilket har gjort att jag har 
fått en känsla och inspiration hur Movexum uttrycker sig och visualiserar, vilket jag hoppas 
återspeglas i guiden. 
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Tips på vidare läsning

Böcker

Webb

Sustainability Gudie
www.sustainabilityguide.eu

Gudier och verktyg, SVID
www.svid.se

Hållbarhetsredovisning 
www.ansvarsfullt.se

Design för hållbar utveckling
Ann Thorpe

Hållbar utveckling: en introduktion för 
ingenjörer och andra problemlösare

Fredrik Göndhl och 
Margaretha Svanström 

Hållbar utveckling: nyanser och tolkningar 
Fredrik Hedenus, Martin 

Persson och Frances Sprei
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6. Diskussion och slutsats 

6.1 Avslutande reflektion 

Syftet med min studie var att utforska hur entreprenörer och inkubatorbolag systematiskt kan 

arbeta med de tre dimensionerna av ekonomisk-, social-, och ekologisk hållbarhet från start 

gällande produkt, tjänst och företag. En annan aspekt var att utforska hur Movexum kan in-

kludera ekonomisk, social- och ekologisk hållbarhet i deras egna inkubatorverksamhet med 

frågeställningarna; hur kan hållbarhet integreras i nystartade inkubatorbolag? och hur kan 

Movexum systematiskt arbeta med hållbarhet? 

Min forskningsprocess blev en hybrid mellan designprocess och fallstudie, vilket föll sig na-

turligt då jag använde fallföretag för att studera hållbarhet i inkubator och inkubatorbolag men 

även använde en designprocess för att ta fram ett förslag på ett systematiskt arbetsätt för att 

arbeta med hållbarhet. Det finns idag inte så mycket forskning, vetenskapliga litteratur eller 

artiklar om möjligheter att integrera hållbarhet i startup-företag. Ofta är hållbara systematiska 

arbetssätt baserade på stora och etablerade företag, där hållbarhetsarbetet ofta benämns inom 

CSR. Från den totala insamlade informationen kunde jag däremot samla in fakta hur ett sys-

tematiskt hållbarhetsarbete kan anpassas på olika företag, misstag företag har begått och an-

vändbara verktyg som möjligtvis kan anpassas till startup-företag. Startup-företag är ofta 

snabbväxande företag, vilket gör att de en dag kan komma att bli en av de medelstora eller 

stora företagen. Dock har startup-företag ofta små och begränsade resurser och från början är 

det ofta bara en eller två personer i företaget vilket gör att samma personer måste ha en mängd 

olika roller, något som större företag inte har till lika stor grad då enskilda personer har defi-

nierade roller. Just bristen på resurser bekräftas både av teori och intervjuer med Movexum, 

entreprenörer och inkubatorbolag.  

Startup-företag har en idé som kan komma att utvecklas under processens gång. Guiden är 

designad för att kunna arbeta med hållbarhet på ett anpassat och resurssnålt sätt, vilket är nå-

got som passar entreprenörer och startup-företag som ofta har knappa resurser. Det är bra att 

kunna analysera vilken eller vilka hållbarhetsteorier de arbetar med, för att kunna använda 

informationen och dra nytta av hållbara verktyg och modeller som kan skapa en mängd förde-

!  52



lar för företaget, (fördelar som nämnes i kapitel 4). Andra fördelar kan vara att fördjupa sig i 

teori för att förbättra sin produkt eller tjänst ur hållbarhetssynpunkt men även förbättra pro-

dukt eller tjänst ur användarsynpunkt med hjälp av användbara verktyg. Särskilt viktigt kan 

det vara när det gäller innovationer, där det krävs en djupare förståelse och nära arbete med 

kunder och användare för att förstå deras verkliga behov. Det arbetar Movexum mycket med 

tillsammans med deras entreprenörer och inkubatorbolag i hela processen i Mognadsmatrisen 

som BMC och MVP. För att skapa en högre trovärdighet i sitt hållbarhetsarbete kan transpa-

rens eller viss transparens vara fördelaktig för företag att kommunicera ut, särskilt om man 

arbetar med hållbarhet från start, finns det mycket på att vinna med att vara öppen med vad 

man gör, vad man vill och vart man vill komma. Det kan locka intressenter och öppna upp för 

nya möjligheter och marknader. Kommunikationsarbetet behöver inte vara komplicerat. Som 

jag tidigare nämnt så ställer intressenter allt högre krav på att företag ska arbeta med hållbar-

het och på ett hållbart sätt, samtidigt som lagar ändras kontinuerligt. Hållbarhetsarbetet är just 

ett kontinuerligt arbete där nya och bättre metoder kommer och beprövas, så går det ens att bli 

”klar”?  

Den viktigaste och den mest centrala delen i mitt forskningsarbete är kapitlet Genomförande. 

I mitt fall har jag observerat, intervjuat, varit delaktig och nyfiken på Movexum och deras ent-

reprenörer och inkubatorbolag under min forskningsprocess. Jag har försökt att förstå och 

vara flexibel i mitt arbete, för att under mitt genomförande vara så opartisk som möjligt för att 

få ett resultat som skulle kunna beprövas i andra inkubatorverksamheter.  

Ser jag till den workshop jag anordnade, så hade det gått att genomföra en ytterligare works-

hop där deltagarna hade fått möjlighet att fördjupa sig i deras tankar och åsikter och reflektera 

över det resultat vi kom fram till under den workshop jag höll i tidigare. De observationer 

som genomfördes på plats på Movexums kontor gav mig mycket information, däremot kan 

jag önska att jag hade kunnat vara mer närvarande som deltagande observant i Boost Cham-

ber. Träffarna i Boost Chamber pågick i flera timmar, vilket blev en avgörande faktor av min 

delaktighet då det fanns behov att genomföra annat arbete relaterat till detta forskningsarbete. 

Det hade även varit intressant att få vara med på några fler möten mellan Movexum och inku-

batorbolag. Tid har tyvärr varit en avgörande faktor där jag har fått prioritera min delaktighet i 
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alla processer, i den mån som gått, särskilt då jag var beroende av andra människor och deras 

tid.  

All information som jag har samlat in under denna studie gav mig olika förslagsidéer att arbe-

ta systematiskt med hållbarhet i inkubatorverksamhet, med entreprenörer och inkubatorbolag. 

Hur ska Movexum systematisk arbeta med hållbarhet? För det första måste man börja någon-

stans då hållbarhet är ett komplext ämne. Att sätta upp mål, prioritera och utvärdera kan un-

derlätta. Sedan att kontinuerligt arbeta med hållbarhet och göra det till en naturlig del av sitt 

företag, där alla arbetsroller ingår för att täcka de tre dimensionerna av ekonomisk-, social-, 

och ekologisk hållbarhet. De anställda kan sin roll bäst och tillsammans ingår de i ett företag 

där samarbetet kan komma att spela en avgörande roll för att lyckas med hållbarhetsarbetet 

över tid.  

För att koppla samman mina två frågeställningar i syftet med detta examensarbete och syste-

matisk kunna arbeta med hållbarhet där all information, problem och behov resulterade i det 

slutgiltiga idéförslaget. En guide med information och möjligheter för Movexum, entreprenö-

rer och inkubatorbolag att systematiskt arbeta med hållbarhet tillsammans. Hållbarhetsteorier-

na som valdes ut var totalt 11 stycken med stor bredd, med tanke på den bredd av idéer som 

behandlas på Movexum. Om man tittar på andra inkubatorverksamheter finns det även där en 

bredd på idéer, vilket kan göra att guiden kan vara tillämpbar för andra inkubatorer och inku-

batorbolag. Varje teori fick tre-fem påståenden per teori vilket gjorde att det blev det cirka 55 

påståenden totalt. Det hade gått att separera hållbarhetsteorierna en och en och ökat antalet 

påståenden, samtidigt som det kanske hade blivit en för omfattande guide för att vara smidig 

att använda. Likt ekonomisk-, social-, och ekologisk hållbarhet kan många av teorierna över-

lappa och komplementera varandra vilket även kan vara fallet för de modeller och verktyg 

som nämns, vilket både kan underlätta och samtidigt förvirra användaren.  

Min förhoppning är att Movexum och startup-företag systematiskt kan arbeta med guiden ge-

nom deras process i Mognadsmatrisen på Movexum. Den ska bidra med kunskap, inspiration, 

motivation och på ett enkelt och lätt sätt underlätta och spara resurser för Movexum, entrepre-
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nörer och inkubatorbolag att arbeta med hållbarhet ur ekonomisk,- social-, och ekologisk per-

spektiv utefter deras företag. 

6.2 Framtida arbete 

En vidare studie skulle fördelaktigt kunna genomföras med en större geografisk bredd, med 

fler inkubatorer, entreprenörer och inkubatorbolag. Det skulle även vara intressant att göra en 

omfattande studie kring startup-företag som inte är delaktig i en inkubatorverksamhet. 

På grund av den tidsramen för detta forskningsarbete, hann inte Movexum testa och utvärdera 

den systematiska guiden. Den behöver testas på entreprenörer och inkubatorbolag under en 

längre period för att sedan utvärderas och förfinas.  

Det fanns tankar om att göra guiden i en digital form vilket skulle svara mot Movexums be-

hov av att bli mer digitaliserade. Men att utveckla endast guiden till en app eller del av deras 

webbplats skulle varken ge Movexum eller dess entreprenörer och inkubatorbolag någon stör-

re vinning idag. Därför ser jag att Movexum skulle kunna digitalisera deras så kallade Mog-

nadsmatris och andra funktioner hos Movexum, där guiden blir en del av ett verktyg i ett 

övergripande systematiskt arbetssätt. 

För min egna utveckling har det har stundtals känts överväldigande med att arbeta med håll-

barhet, då hållbarhet är ett komplext ämne där många dimensioner går ihop samtidigt som de 

kan krocka med varandra. Jag upplever att jag har utvecklas som designer och att jag har för-

djupat mina egna kunskaper inom hållbarhet och företagande, vilket jag är väldigt tacksam 

för. 

Jag tror att detta forskningsarbete kommer att vara till nytta för andra inkubatorverksamheter 

som vill få kunskap om hur hållbarhet kan integreras i inkubatorverksamheter och för entre-

prenörer och inkubatorbolag. Studien kan provas i andra inkubatorverksamheter och spinnas 

vidare på samt utveckla andra möjligheter och idéer till att arbeta systematiskt med hållbarhet 

från start.  
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Bilaga 

Intervjufrågor 

Arbetet mot Movexums inskrivna entreprenörer och inkubatorbolag 

• Hur väljer ni ut era entreprenörer/inkubatorbolag för Boost Chambern respektive In-
kubatorn? 

• Hur bedömer ni att entreprenörer/inkubatorbolagen arbetar eller kommer att arbeta 
hållbart? 

• Hur arbetar ni kring hållbarhet idag med era inskrivna entreprenörer/inkubatorbolag? 
• Hur definierar och implementerar ni ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i ert 

arbete mot entreprenörer och inkubatorbolag? 

• Vilken hållbarhetsaspekt av ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet fokuserar ni 
mest på och varför? 

• Vilka krav har ni kring hållbarhet för inskriva entreprenörer/inkubatorbolag? 

• Vilka hållbarhetskrav tror ni/vill ni sätta på startup-företag  i Boost Chamber/Inkuba-
torn? 

• Hur vill ni arbeta med entreprenörer respektive inkubatorbolag kring hållbarhet? 

• Hur arbetar ni för att få entreprenörer och inkubatorbolag att växa? 

• Hur upplyser/arbetar ni med entreprenörer och inkubatorbolag med att se till att entre-
prenörerna/inkubatorbolagen arbetar kring anställningsavtal och deras anställdas rät-
tigheter, skyldigheter, hälsa, jämställdhet och säkerhet på arbetsplatsen? 

• Hur upplyser/arbetar ni med entreprenörer och inkubatorbolag med produktionspro-
cess, tillverkningsmetod och materialval för produkter och tjänster?  

• Hur följer ni upp eller mäter hur företagen arbetar med ekonomisk, social eller ekolo-
gisk hållbarhet? 
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• Hur arbetar ni för att entreprenörer och inkubatorbolag ska integrera ekonomisk, social 
och ekologisk hållbarhet i deras affärsplan? 

• Finns det något som du själv vill tillägga? 

Intervjufrågor inkubatorbolagen hos Movexum  

• Vart är i processen är du hos Movexum? 

• Vad är hållbarhet för dig? 

• Hur arbetar du med hållbarhet idag inom ditt företag? 

• Finns det något som hindrar dig från att arbeta hållbart? (Information och kunskap 
som exempel?) 

• Hur tycker du Movexum har arbetat med hållbarhet under din tid i Boost Chamber? 

• Hur tycker du att Movexum har arbetat med hållbarhet i Inkubatorn? 

• Hur har Movexum utbildat dig/gett dig information eller tips hur du kan arbeta med 
hållbart eller mer hållbart? 

• Skulle du vilja lära dig mer om hållbarhet hos Movexum? 

• Finns det något som du själv vill tillägga? 
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