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Sammanfattning 
Sysselsättningen i den svenska landsbygden har minskat avsevärt sedan 1900-talets början. 
Den senaste tidens ökning av importmat tvingar mjölk- och köttproducenter att hitta andra 
verksamhetsområden att tjäna pengar på. I takt med samhällsutvecklingen har kraven ökat för 
bland annat närproducerad livsmedel. 

Landsbygdsföretagarna i Norrbotten är duktiga jordbrukare men har generellt begränsade 
kunskaper hur företag ska drivas. Lantbrukarnas Riksförbund startade för tre år sedan ett 
projekt i syfte att hjälpa jordbrukarna bli bättre företagare. Min studie fokuserar på om hjälpen 
som landsbygdsföretagarna får är tillräcklig och relevant samt vilka förväntningar som finns 
på den. 

Genom forskningsintervjuer har jag tagit fram ett empiriskt material som analyserats med 
tematisk analys i syfte att besvara problemställningen: Är hjälpen som företagarcoacherna 
ger till landsbygdsföretagarna inom entreprenad, livsmedelsproduktion och turism tillräcklig  
och relevant?

Slutsatserna visar företagarhjälpens tillräcklighet och relevans utifrån företagarcoacherna och 
landsbygdsföretagarnas perspektiv samt hur de definierar företagarhjälpen som begrepp. 
Avslutningsvis reflekterar jag över min roll som forskare mot bakgrund av att jag är utbildad 
journalist och anställd kommunikatör vid Lantbrukarnas Riksförbund i Luleå. 

Nyckelord: företagarhjälp, företagarcoacher, landsbygdsföretagare, kommunikation, gröna 
näringar, liberalism.



Abstract
The employment in the swedish country has diminished considerably since the beginning of 
the 20th century. The increased importation of food these days is forcing milk- and meat 
producers to find other business areas in order to make some money. 

The manufacturers of the countries in Norrbotten are good farmers but have, in general, 
limited knowledge about how to run a business. Lantbrukarnas Riksförbund started three 
years ago a project in order to help the farmers to become better business men. My study is 
focusing on whether or not this project is helping the farmers enough,  if it is relevant and if 
the project lives up to its expectations.

By research interviews I have produced this empirical material which have been analyzed 
with a tematic analyze in order to approach the problem: Is the help given from the 
manufacturers’ coaches by contract, production of food and tourism enough and relevant? 

The conclusion shows the sufficiency and relevance from the coaches and the manufacturers 
perspective and how they define this kind of help as a catchall term. 
As an educated journalist and an informant at Lantbrukarnas Riksförbund in Luleå, I am 
finally sharing some thoughts about my role as a researcher. 

Keywords: manufacture help, manufacturer coach, country manufacturers, communication, 
green nutriments, liberalism. 
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1 Inledning 
I det här avsnittet presenteras bakgrunden till arbetet. Därefter följer en diskussion om 
problemområdet och reflexivitet. Avsnittet avslutas med syfte, frågeställningar och  
avgränsningar. 

1.1 Bakgrund
För hundra år sedan var Sverige självförsörjande med livsmedel. Större delen av Sveriges 
befolkning arbetade inom jord- och skogsbruk. I takt med samhällsutvecklingen och som en 
följd av mekaniseringen har förutsättningarna för Svergies bönder förändrats. Jord- och 
skogsbruk har fortfarande en viktig roll men sysselsättningen har minskat avsevärt (Reidius, 
2008). 

År 2008 arbetade över 94 000 personer med jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk. I 
praktiken gav varje bonde jobb åt ytterligare tre personer. I Sverige arbetar fler än 400 000 
människor inom de gröna näringarna1 , främst inom livsmedel- och skogsindustrin där jord- 
och skogsbruk utgör basen. De gröna näringarna har stor betydelse för samhällsutvecklingen 
och bidrar med över 263 miljarder kronor, vilket motsvarar 9,1 procent av Sveriges totala 
BNP2 (Laurell, 2008). I Norrbotten står de gröna näringarna för närmare 17 procent3 av 
sysselsättningen. 

1.1.1 Grön Framtidsgård
För tre år sedan startade Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) i Norrbotten och Västerbotten ett 
gemensamt projekt, Grön Framtidsgård, i syfte att skapa bättre förutsättningar för 
landsbygdsföretagare i båda länen. År 2004 lanserade LRF en vision som skulle skapa 30 000 
nya arbeten i Sverige (personlig kontakt, 9 februari, 2011). Genom visionen "Vi får landet att  
växa. De gröna näringarna har en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet  
och attraktionskraft i det hållbara samhället"4 skulle Norrbotten och Västerbotten stärka sina 
positioner inom LRF. Effekten uteblev och år 2006 genomförde LRF Norrbotten och LRF 
Västerbotten en omfattande undersökning för att ta reda på vilka behov som fanns i 
landsbygden.  

Grön Framtidsgård [började] med en omfattande förstudie där vi kollade vad våra 
medlemmar ville. Utifrån det utarbetade vi en strategi som blev Grön Framtidsgård. 

– Företagarcoach, man, 55 år

Resultatet av undersökningen blev projektet Grön Framtidsgård som startade den 1 januari 
2008 och som vänder sig till alla landsbygdsföretagare med verksamhet inom jord, skog, 
trädgård och miljö (Grön Framtidsgård, 2011). I förhoppning att sysselsättningen ska öka på 
landsbygden fokuserar projektet på områdena energi, entreprenad och turism (Stenmark, 
2010). 

1 Till de gröna näringarna räknas alla verksamheter som har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens 
miljö. Källa: Lantbrukarnas Riksförbund

2 BNP – bruttonationalprodukt
3 Lantbrukarnas Riksförbund (2011). De gröna näringarna i Norrbotten. Hämtad 31 mars, 2011, från 

http://www.lrf.se/Medlem/Regioner/norrbotten/De-grona-naringarnas-betydelse1/.
4 Lantbrukarnas Riksförbund (2011). Vi får landet att växa. Hämtad 31 mars, 2011, från http://www.lrf.se/Om-

LRF/Uppdrag-och-vision/Vision/.
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I varje region arbetar två företagarcoacher för att stimulera landsbygdsföretagen att förändra 
attityden till det egna företagandet samt höja kompetensen kring de affärsmöjligheter som 
finns (Stenmark, 2010). Genom gårdsbesök berättar företagarcoacherna om 
utvecklingsmöjligheterna och hoppas att det bidrar till en ökad ”tillväxt, lönsamhet och 
attraktionskraft”5. 

Den 31 december 2010 avslutades den första treårsperioden av Grön Framtidsgård. Resultatet 
blev att sysselsättningen ökade för ett av fem företag. Av 189 intervjuade företag startades 21 
nya företag, 25 startade nya verksamheter och 54 utvecklade befintliga verksamheter. Ett 80-
tal arbetstillfällen skapades vilket motsvarade 40 heltidstjänster (Bergwall & Bergwall, 2010). 

Den 1 januari 2011 började en ny treårsperiod för Grön Framtidsgård. Tre fokusområden har 
tillkommit: grön omsorg6, grön mötesplats7 och livsmedel (Grön Framtidsgård, 2011). 
Företagarcoacherna ska genomföra 300 företagsbesök och få minst 150 landsbygdsföretagare 
att starta eller vidareutveckla sina verksamheter för att uppfylla de kvantifierande målen. Fem 
förstudier ska genomföras och projektets seminarier och kurser ska uppmärksammas i minst 
80 regionala medieinslag (Stenmark, 2010). Grön Framtidsgård finansieras till hälften av 
EU:s landsbygdsprogram, landstingen och länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten samt 
238 av 29 kommuner i de båda länen (Winneborn, 2011).

1.2 Problemdiskussion
Här presenteras problemområdet i förhållande till tidigare forskning. 

1.2.1 Problemområde 
Vid sekelskiftet tillverkade svenska bönder eget foder och gödsel till försäljning. I dag är 
förutsättningarna annorlunda och bönderna köper sitt foder av större konglomerat9 (Reidius, 
2008). Det som tidigare var självklart – att köpa mjölk och kött direkt från producenten – är i 
dag inte lika självklart. Trots en ökad konsumtion har produktionsvolymen av svenska 
livsmedelsråvaror minskat och den främsta orsaken är att importmaten ökat10. Det gör att 
landsbygdsföretagarna tvingas hitta andra försäljningskanaler än de traditionella. Framför allt 
måste de veta vilka produkter som konsumenten efterfrågar och vill ha. De ökade kraven är en 
förutsättning om den svenska landsbygden ska överleva.  

Under år 2008 växte intresset för mat i Sverige och många var beredda att betala för livsmedel 
av hög kvalitet. Samtidigt finns det konsumenter, så kallade smartshoppare, som är pris- och 
kvalitetsmedvetna men inkonsekventa i sitt handlande. Det skapar utrymme för ett 
differentierat utbud och matmarknaden kommer fortsättningsvis att differentieras i olika pris- 
och kvalitetssegment (Laurell, 2008).

5 Lantbrukarnas Riksförbund (2011). LRF och de gröna näringarna. Hämtad 28 februari, 2011, från 
http://www.lrf.se/LRF-och-de-grona-naringarna/.

6 Grön omsorg innebär ett nytt sätt för gårdarna att leverera tjänster. Här skapas meningsfull sysselsättning i 
lantlig miljö. Tillväxtpotentialen är stor inom området (Grön Framtidsgård, 2011).

7 Genom grön mötesplats träffas landsbygdsföretag, potentiella kunder, kommuner och andra aktörer i syfte att 
stärka landbygdens ekonomi (Grön Framtidsgård, 2011).

8 I samtal med Håkan Stenmark, LRF, den 11 april 2011 är antalet kommuner 25 stycken. 
9 Konglomerat – företagsgrupp med sinsemellan olikartade verksamheter. Konglomerat. (u.å.) I 

Nationalencyklopedin. Hämtad 6 april, 2011, från http://www.ne.se/konglomerat/1151619.
10 Lantbrukarnas Riksförbund (2011). Nya strategier ska stärka Sveriges bönder. Hämtad 6 april, 2011, från 

http://www.lrf.se/Medlem/Politik--Paverkan/Aktuella-fragor/LRFs-livsmedelsstrategi/.
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Konsumenterna vill ha livsmedel av bra kvalitet, helst producerad i närområdet. Höga 
omkostnader leder dock till minskad produktion och sämre lönsamhet. För konsumenten 
innebär det en prishöjning av närproducerad livsmedel. Sedan 1990-talet har importen av 
livsmedel ökat stadigt. År 1992 stod svensk livsmedel för 74 procent av den totala 
livsmedelskonsumtionen. År 2000 var siffran 64 procent och år 2008 57 procent (Laurell, 
2008). När jordbruket minskar i omfattning tvingas landsbygdsföretagarna att bli 
mångsysslare. Vissa väljer att satsa på nya verksamheter i det egna företaget, medan andra 
söker sysselsättning i andra branscher. Många har svårt att hitta en heltidssysselsättning när 
landsbygden har en låg sysselsättningsgrad (Reidius, 2008). 

Under hösten 2010 gjordes en undersökning bland svenska lantbrukare. Där framkom att 
hälften11 av lantbrukarna inte sätter mål eller tänker medvetet på företagets uveckling på kort 
eller lång sikt (Johansson, 2011). Det skapar problem för landsbygdsföretagarna som lever 
med ökade krav på lönsamhet. För att överleva krävs kunskaper i försäljning, marknadsföring 
och prissättning. Det är en ny problematik för landsbygdsföretagarna vars drivkraft är att 
producera varor och tjänster för den egna självförsörjningen samtidigt som man verkar för ett 
bättre och hållbart samhälle. 

Hållbarheten är en viktig faktor för samhällsutvecklingen. Alander (2007) undersöker i sin 
doktorsavhandling storkök i det gröna folkhemmet och fokuserar på vilka satsningar som görs 
för en hållbar utveckling i den offentliga sektorns måltidsproduktion. Detta ställer hon i 
relation till vilka förutsättningar en viss teknologi ger i kombination med ekologisk hållbarhet. 
Genom diffraktion12 visar hon effekterna av olikheter som formar människors 
föreställningsvärldar som visualiseras genom berättelser. Den tidigare forskningen belyser hur 
människor påverkas av förändringar som uppkommit i utvecklingsprocessen. Resultatet blir 
ett behov av samverkan och ett upprättande av mötesplatser där individerna kan diskutera 
förändringarna.

Alander (2007) redovisar att måltidsproduktionen inom den offentliga sektorn kan med sin 
erfarenhet och inspiration bidra med mycket i arbetet med hållbar utveckling. Erfarenheten 
bidrar till ett demokratiskt förhållningssätt och för att uppnå det behöver individerna känna 
delaktighet. Samtalet mellan hållbar utveckling, storkök och vetenskap skapar nya perspektiv 
som ger nya utvecklingsmöjligheter. Genom den tidigare forskningen finns likheter med min 
forskningsstudie där individerna står i centrum och när kompetensen ökar skapar det ett 
förhållningssätt till företagandet som i förlängningen stärker hållbarheten i samhället. 

Företagandet är en annan faktor i strävan att nå ett hållbart samhälle. Cervantes (2005) 
forskning om ungdomars attityder till företagande visar att när de förstår vad det innebär att 
driva ett företag blir de också medvetna om vilka risker det medför. Hon drar slutsatsen att det 
behövs erfarenhet för att stabilisera ett företag på marknaden. Cervantes (2005) menar att det 
liberala tänkandet möter motstånd när företagandet inte fungerar. I min forskningsstudie 
spelar den egna attityden till företagandet en stor roll och är en av faktorerna som 
företagarcoacherna arbetar mot.  

11 Undersökningen gick ut till 1 000 bönder och gjordes av Landja Marknadsanalys i november/december 2010. 
12 Diffraktion – fenomen inom läran för vågors utbredning. Diffraktion. (u.å.) I Nationalencyklopedin. Hämtad 

24 april, 2011, från http://www.ne.se/diffraktion.
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Den tidigare forskningen visar hur människor deltar i skapandet av en hållbar 
samhällsutveckling. Förändringar påverkar dem och det uppstår ett behov av mötesplatser där 
samverkan kan äga rum. Många faktorer i tidigare forskning kopplas till fenomen13 som inte 
handlar om den hjälp som företagarna får för att utvecklas och bli bättre företagare. Genom att 
undersöka företagarhjälpen som fenomen avser min forskningsstudie att minska 
kunskapsglappet som finns i den tidigare forskningen. 

1.2.2 Reflexivitet
"Ordet 'reflexivitet' har med återsken och spegling att göra [---]. Att vara reflexiv är således  
att vara medveten om sin egen medvetenhet." (Ehn & Klein, 1994, s. 11) Motiven med en 
forskningsstudie varierar. Det är oundvikligt att inte betrakta sig själv som en del av 
studiematerialet när forskaren är en viktig del i kunskapsprocessen (Thomsson, 2002). 
Grundtanken i den kvalitativa forskningen är att forskaren inte kan avskiljas från sitt arbete: 
"[...] den kvalitativa forskaren tenderar att 'lägga sig i' det som hänger på hennes  
forskningsfält. Hon engagerar sig i interventioner, implementerar, agerar, dvs. deltar på ett  
eller annat sätt." (Bring, Dahlgren, Emmelin, Hammarström, Johansson, Nilsson, Stenberg, 
Ternulf Nyhlin & Westman, 1999, s. 9) 

Forskaren gör ställningstaganden vid datainsamling, analys och rapportering. Känslor och 
handlingar reflekteras i strävan att nå förståelse och förändring. När ett fenomen undersöks 
blir den personliga erfarenheten i kombination med reflektionerna centrala faktorer i 
forskningsprocessen (Bring, m.fl., 1999). Det är således viktigt att vara medveten om 
forskningens förutsättningar. Ehn och Klein (1994, s. 80) menar "att förneka subjektiviteten  
och inte låtsas om forskarens personliga närvaro kan motverka sitt eget syfte: att öka  
'vetenskapligheten'." Forskaren bör reflektera över sig själv och sin roll i sammanhang han 
befinner sig i och Bring, m.fl. (1999) anser att det neutrala förhållningssättet utesluts när 
forskaren engagerar sig personligt. Det reflexiva14 arbetssättet innebär en nyfikenhet, 
lyhördhet och ett ifrågasättande av den egna och andras kunskap (Thomsson, 2002). 

Med min journalistiska bakgrund och som anställd kommunikatör vid LRF är det reflexiva 
förhållningssättet en nödvändighet. Det är vanligt att "den som [...] skrivit blir en av 
människorna i texten och huvudpersonerna [...] presenteras som subjekt i sin egen värld och  
som mer eller mindre villiga medskapare till den verklighetsbild som nu läggs fram". (Ehn & 
Klein, 1994, s. 80) Det är inte möjligt att bedriva en förutsättningslös forskning utan att vara 
påverkad av det faktum att jag är anställd vid LRF. Studien blir mer trovärdig när jag 
accepterar min egen subjektivitet i mötet med informanterna15. Det ger också en djupare insikt 
om hur kunskapen förvärvas i syfte att besvara problemställningen (Ehn & Klein, 1994). 

Det kräver en förförståelse i ämnet som ska undersökas för att kunna reflektera över mina 
egna tankar i forskningsprocessen. Reflektionerna börjar redan vid den tankeprocess som 
initieras i samband med forskningsintervjuerna. Därmed blir jag ett analytiskt instrument i 
kunskapsprocessen (Thomsson, 2002). Olsson och Sörensen (2004, s. 15) menar att forskaren 
är subjektiv och talar om att han står innanför när han närmar sig ett problem som ska 
undersökas: 
13 Fenomen – företeelse eller något allmänt iakttagbart. Fenomen. (u.å.) I Nationalencyklopedin. Hämtad 12 

april, 2011, från http://www.ne.se/fenomen.
14 Reflexiv – som (i någon mening) syftar på sig själv. Reflexiv. (u.å.) I Nationalencyklopedin. Hämtad 6 april, 

2011, från http://www.ne.se/reflexiv.
15 Informanter är de som deltagit i forskningsintervjuer. 
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Vid kvalitativa studier brukar man tala om [...] ett inifrånperspektiv. [---] Forskaren 
deltar oftast själv i insamlingen av data. Mellan intervjuaren/forskaren och 
informanten råder ett jag–du-förhållande. Själ möter själ. I dessa studier är 
förutsättningen att man genom språket kan ta del av varandras inre världar och 
därigenom tolka/beskriva den information som erhålls. 

Widerberg (2002, s. 15) anser också att subjektiviteten ska beaktas: "Eftersom forskaren och 
subjektet/objektet – både var för sig och sinsemellan – utgör 'redskapen' inom kvalitativ  
empirisk forskning [---] är det dessa förhållanden som man fokuserat inom 
metodutvecklingen."

Informanterna
I mötet mellan forskare och informanter uppstår en dialog och tillsammans skapas en 
gemensam konstruktion av verkligheten som utgör grunden för datainsamlingen. När man 
möter informanterna i deras miljö och delar deras berättelser om fenomenet kan det vara svårt 
att förbli objektiv och saklig. Forskningens mål blir att upprepa subjektiviteten vetenskapligt 
och för att kunna göra det måste man förstå den så långt det går (Ehn & Klein, 1994). 

Hur ser jag som forskare på informanterna – är de subjekt eller studieobjekt? Det är 
oundvikligt att inte bilda uppfattningar om varandra. I mötet kan informanterna dra slutsatser 
om mig med vetskapen att jag är anställd kommunikatör vid LRF, vilket kan påverka deras 
svar i forskningsstudien. Därför är det viktigt att i det vetenskapliga arbetet inte återge känslor 
utifrån det upplevda utan i stället låta dessa fungera som en drivkraft i att föra den 
vetenskapliga processen framåt (Ehn & Klein, 1994). 

Journalistrollen
Som journalist har jag en stark vilja att veta. Ehn och Klein (1994, s. 80 f.) beskriver det så 
här: "Viljan att veta framställs som ett sökande snarare än som ett finnande. Det döljs inte  
med konstlade medel att forskaren själv är en lika stor osäkerhetsfaktor som den studerade  
verkligheten." I mötet med informanterna är jag med och skapar verkligheten. Det kräver en 
förståelse för det egna jaget och en "regellydnad för att objektivera och tygla subjektiviteten" 
(Ehn & Klein, 1995, s. 40). Det kan vara svårt som journalist att inte bli känslomässigt 
engagerad i materialet som samlas in. Ehn och Klein (1994) menar att det handlar om hur jag 
reagerar på mina tankar och känslor och acceptera dem som en del av forskningsprocessen 
även om det leder till mer subjektivitet. 

Men det gäller att inte fastna där, i den reflexiva spegelsalen, utan att använda dessa 
insikter om den ofrånkomliga subjektiviteten i all kulturvetenskaplig forskning för att 
göra bättre, djupare, mer spännande undersökningar av den verklighet där vi alltså 
inte bara är observatörer utan också deltagare, hur vi än bär oss åt. (Ehn & Klein, 
1994, s. 35)

Genom att experimentera med skrivandet för att "bättre gestalta verklighetens komplexitet  
och oklara gränser" kan jag granska och värdera min egen forskning (Ehn & Klein, 1994, s. 
80). Nyhetsinslag från radio och tv kan ge upphov till reflekterande uppslag som jag kan 
spegla mot informanternas berättelser. Det kan också ge inspiration till att förstå det som sägs. 
Uppslagen kan blandas med teoretisk kunskap där inspiration hämtas när intervjuerna tolkas i 
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analysmomentet (Thomsson, 2002). Forskningslivet bygger på subjektiva perspektiv i och 
med personliga tolkningar i mötet med informanterna och även i ett senare skede när 
uppsatsen ska skrivas.  

1.3 Syfte
Syftet med studien är att undersöka om hjälpen som företagarcoacherna ger till 
landsbygdsföretagarna är tillräcklig och relevant samt hur den uppfattas. Genom att ta reda på 
om företagarcoacher och landsbygdsföretagare definierar företagarhjälpen på samma sätt kan 
faktorerna tillräcklighet och relevans urskiljas. 

En viktig del i identifikationsprocessen är att ta reda på vilka förväntningar som finns på 
företagarhjälpen i syfte att veta på vilket sätt landsbygdsföretagarna inom de gröna näringarna 
får stöd, hjälp och uppmuntran i strävan att utveckla sina företag.

1.4 Frågeställning
För att nå syftet med forskningen behöver jag komma fram till:

• Är hjälpen som företagarcoacherna ger till landsbygdsföretagarna inom entreprenad,  
livsmedelsproduktion och turism tillräcklig och relevant? 

För att komma fram till forskningens huvudfråga måste jag undersöka: 

• Vilken slags hjälp ger företagarcoacherna till landsbygdsföretagarna?
• Vilken positiv eller negativ kritik finns utifrån den hjälp som ges?  
• Vad innebär det för resultatet att jag är journalist?

1.5 Avgränsning
Undersökningen utgår från de gröna näringarna och omfattar entreprenad, livsmedel och 
turism. Studien omfattar inte de kommunikationsbärande moment i olika medier som kan 
förbättra dialogen mellan företagarcoacher och landsbygdsföretaget. Den är avgränsad till den 
hjälp som företagarcoacherna ger till landsbygdsföretagare i Norrbotten. Urvalet omfattar två 
företagarcoacher och två landsbygdsföretagare, en manlig och en kvinnlig i respektive 
urvalsgrupp, i syfte att skapa ett välbalanserat empiriskt material. Företagarhjälpen är 
preciserad till faktorerna tillräcklighet, relevans, förväntningar och kritik. 
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2 Teori
I det här avsnittet presenteras den teori som kopplas till företagarhjälpen. Teorin hjälper till  
att formulera slutsatser i syfte att besvara problemställningen. 

2.1 Liberalism
"De är så ensamma de här företagarna. Mjölkbilen är kanske den enda som kommer till dem 
en gång i veckan. De träffar ju ingen." (Företagarcoach, kvinna, 38 år) 
Landsbygdsföretagarna arbetar och driver sina gårdar ensamma eller med ett fåtal personer 
verksamma i företaget. Liberalismens drivkraft är omsorg om den enskilde individen och har 
genom historien inneburit en kamp mot övermäktiga statsmakter, privata maktövergrepp och 
skillnaden mellan överflöd och misär. 

Den engelske filosofen John Locke (1632–1704)16 skrev i slutet av 1600-talet att alla 
människor var jämlikar. Hans idéer om tankens frihet, rättvisa och jämlikhet påverkade många 
svenska vetenskapsmän och författare. En av dem som tog stort avtryck från Lockes filosofier 
var uppfinnaren Christoffer Polhem (1661–1751)17 som arbetade för ett friare näringsliv. En 
annan var den finländske prästen Anders Chydenius (1729–1803)18 som i slutet av 1760-talet 
lyckades genomdriva reformer i frihandeln vilket gynnade eftersatta områden i bland annat 
Norrland. Chydenius ville främst förbättra levnadsvillkoren för fattiga folkgrupper 
(Holmberg, Johnson, Käärik, Leijonborg, Lindblad & Nyström, 1982). 

År 1844 bildades en reformrörelse som kallades "Reformvännernas sällskap" och kampen för 
frihandel gick vidare med bland andra den liberale partiledaren Thore Petré (1793–1853)19. 
Petré krävde enkammarriksdag, allmän rösträtt och införande av parlamentarism. Han talade 
om sociala reformer som skulle förbättra levnadsstandarden för stora delar av den svenska 
befolkningen. År 1846 fick frihandelsidéerna genomslag i England vilket gjorde att svenska 
liberaler kunde genomdriva näringsfrihet (Holmberg, m.fl., 1982) . 

När nya kommunallagar genomfördes år 1862 fick svenska folket mer att säga till om och 
böndernas representation i riksdagen ökade. Lars Johan Hierta (1801–1872)20 – som år 1830 
grundade tidningen Aftonbladet – verkade för näringsfrihet och sociala reformer som skulle 
höja levnadsstandarden och skapa möjligheter till självförsörjning. Han var övertygad om att 
det utvecklade landet i ett längre perspektiv. Det moderna Sverige började växa fram under 
1880-talet. Liberala krafter protesterade mot de höga tullarna för spannmål som drev upp 
priserna på livsmedel. Konsekvenserna blev att människor blev fattigare. Samtidigt ökade 
kraven på personlig och ekonomisk frihet. Liberalerna fortsatte kämpa för ett fritt och rättvist 
samhälle med utgångspunkt för individens möjlighet till utveckling (Holmberg, m.fl., 1982). 

I början av 1900-talet var det sociala trygghetssystemet på landsbygden eftersatt. Småbrukare 
och lantarbetare stod utanför alla trygghetsreformer och skattesystemet tyngde 
landsbygdsbefolkningen. År 1910 krävde den Frisinnade landsföreningen ökat stöd och en 
utjämning av skattebördan för småbruken på landsbygden. 1930-talskrisen slog hårt på 

16 Årtal hämtad 19 april, 2011, från http://www.liberalismen.com/locke.shtml.
17 Årtal hämtad 19 april, 2011, från http://www.tekniskamuseet.se/1/1890.html.
18 Årtal hämtad 19 april, 2011, från http://www.liberalismen.com/chydenius.shtml.
19 Årtal hämtad 19 april, 2011, från http://runeberg.org/nfca/0404.html.
20 Årtal hämtad 19 april, 2011, från http://www.stockholmskallan.se/index.php?

sokning=1&action=visaPost&mediaId=22984.
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landsbygden och år 1933 antogs ett förslag om bostadsförbättringar. År 1947 väcktes en 
motion om kulturell utjämning mellan stad och landsbygd och en ökad samverkan mellan 
jordbruk och andra näringar. Folkpartiet föreslog år 1958 en översyn av landsbygdspolitiken. 
Ämnen som berördes var trädgårdsnäringens ställning, samverkan inom bondeskogsbruket, 
stöd åt lanthandeln och borttagande av byggnadsregleringar som hindrade lokalisering av 
företag till landsbygdskommuner (Holmberg, m.fl., 1982). 

2.2 Frihet och egendom
Människor har i århundraden kämpat för ett fritt och rättvist samhälle. De liberala idealen har 
starkt bidragit till att dagens landsbygdsföretagare har möjlighet att arbeta på sina gårdar och 
fritt styra sina arbetstider. Locke (övers. 1996) förspråkade intensivt individens rätt till frihet 
och egendom. Hans filosofi finns beskriven i verket Two Treatises of Government (1690) där 
han redogör för grunderna i den moraliska individualismen. Lockes grundtes var att alla 
människor är av naturen fria och därmed jämlika. Den moraliska ordningen baseras på den 
jämlika rätten till frihet och människornas rätt att försvara sig själva när angrepp görs på 
friheten. Locke menar att med människans vilja att leva följer en rätt till egendom för att själv 
överleva. Genom att försäkra tillgångar tar hon ansvar för efterföljande generationer. 

Rätten till liv, frihet och egendom är en okränkbar rättighet. Egendomsbegreppet innefattar 
allt som människan uppfattar som sitt eget: sin kropp, tankar, handlingar, egenskaper och 
materiella tillgångar. Locke (övers. 1996) gör en systematisk uppdelning av 
egendomsbegreppet: dels den egendom som individen har knuten till sin egen person samt 
tankar och handlingar, dels de materiella tillgångar som är ett resultat av individens 
aktiviteter. Han menar att alla människor är egoister som bara vill bevara sina egna liv och 
egendomar. Deras engagemang ligger inte i samlevnad utan i självbevarelsen. Driften för 
självbevarelse och ägandebehovet är grundläggande mänskliga böjelser men den egoistiska 
livsviljan behöver inte leda till konkurrens eller hota den sociala stabiliteten. 

Genom att finna moraliska och legala möjligheter kan egoismen begränsas. En sådan 
möjlighet är förnuftet som skapar förutsättningar för människan att respektera andras 
rättigheter. Ingen får kräva medel av någon annan för att förverkliga möjligheterna till liv, 
frihet och egendom. Det är den enskildes ansvar. Locke menar att jorden är en råvara som 
människan kan bruka genom arbete. "Det är först när människan tar i anspråk sin  
handlingskapacitet, sin personliga egendom, och använder den på naturens olika objekt, som 
hon med naturlig rätt kan inkorporera det yttre, materiella objektet med sin ursprungliga  
egendom." (Locke, övers. 1996, s. 25)

På det här sättet skapar människan en äganderätt till materiella tillgångar som jord genom att 
lägga grunden till en ekonomi som baseras på rätten till liv och frihet. Det ger en rätt till 
försörjning och överlevnad och det moraliska ansvaret för att upprätthålla sitt eget liv anses 
fullgjort. Tidigare trodde man att jorden var en begränsad tillgång och att den privata 
äganderätten skulle innebära försörjningssvårigheter för den som inte hade tillgång till jorden. 
Andras vinning skulle innebära någon annans fattigdom. Locke (övers. 1996) hävdar att när 
människor arbetar med jorden ökar produktiviteten och skapar bättre överlevnadsmöjligheter 
för alla. Man tar inte av jordens tillgångar utan man ökar dem. Om människan vill leva gott 
och bekvämt ska inte det uppfattas som ett uttryck för hennes egoism. Den ger henne skäl att 
fortsätta arbeta med naturen och utveckla vetenskaper i sitt produktiva förhållningssätt.
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2.3 Ekonomisk utveckling
Den ekonomiska utvecklingen ser olika ut för landsbygdsföretagarna. Vissa väljer att sälja 
sina tjänster medan andra arbetar uteslutande i det egna företaget. Det här bidrar till en 
ekonomisk och social differentiering som är nödvändig för landsbygdens utveckling. Under 
1900-talet hoppades man att en omfördelande ekonomisk politik skulle skapa en bättre 
världsordning. Utvecklingen har inte lett till att minska de ekonomiska klyftorna eller den 
sociala ojämlikheten. Statens rätt till intrång i människors liv ändrade förutsättningarna för 
debatt när den amerikanske akademikern John Rawls (1921–2002)21 skrev boken A Theory of  
Justice (1971).  

Rawls utgår från en situation där människor står inför möjligheten att välja vilka moraliska 
principer som de ska följa i sitt liv. Han menar, precis som Locke, att alla människor har rätt 
till intellektuella friheter och en trygg äganderätt av personliga tillgångar. Om individer ska 
kunna utveckla sina möjligheter att leva ett gott liv måste den ekonomiskt svage ha stöd av 
kollektivet (Locke, övers. 1996).

21 Årtal hämtad 20 april, 2011, från http://plato.stanford.edu/entries/rawls/.
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3 Metod
I metodavsnittet presenteras förståelsen för vetenskapligt arbete och därefter följer en  
redogörelse för den arbetsmetod som använts för att uppfylla syftet och svara på 
problemställningen.  

3.1 Vetenskapligt arbete
"All kunskap är tillfällig kunskap, i den meningen att den alltid kan komma att omprövas." 
(Ekengren & Hinnfors, 2006, s. 28) Att arbeta vetenskapligt innebär att söka efter ny kunskap. 
Informationen ska vara saklig22 och objektiv. Objektivitet är en strävan att inte låta den egna 
uppfattningen återges utan att lägga fram alla synpunkter (Ejvegård, 2009). Vetenskapens mål 
är att beskriva, förklara och tolka omvärlden. Teorier och metoder växlar beroende på 
vetenskapsområde men kraven på vetenskaplighet är alltid desamma (Olsson & Sörensen, 
2004).

"Absoluta vetenskapliga sanningar finns inte [...] men den som vill ifrågasätta andras  
sanningar måste komma med argument som hämtas ur forskningens verktygslåda. Först då 
kan vi tala om kunskapsutveckling." (Ekengren & Hinnfors, 2006, s. 28) Problemformulering 
och valet av metod för insamling av material är viktiga ingredienser i det vetenskapliga 
arbetet och påverkar forskningsresultatet. Fakta måste sorteras i ett sammanhang och 
forskningens syfte anger vad som är viktigt i den vetenskapliga processen. Det som 
presenteras i forskarstudien ska föregås av systematiska metoder och vara av relevant karaktär 
(Ejvegård, 2009). Arbetet ska ha en teoretisk anknytning som ger läsaren en inblick i 
forskarens förförståelse (Thomsson, 2002). 

3.1.1 Forskningsprocessen
Att forska inom ett ämne handlar om att göra val och tydliga avgränsningar. Forskaren 
använder den egna kreativiteten och erfarenheten när val och beslut ska fattas i 
forskningsstudien (Widerberg, 2002). Ämnesvalet ska göras med stor omsorg och forskaren 
bör lägga mycket tid i denna fas eftersom betydelsen av ett välformulerat och avgränsat 
problem är stor för uppsatsens kvalitet. Forskningsproblemet är grunden för hela 
undersökningen och bygger på tidigare forskningsteorier. Utifrån problemställningen skapas 
undersökningsbara frågor. 

Insamling av data sker genom enkäter, intervjuer eller observationer. Andra vetenskapliga 
tekniker förekommer också (Ejvegård, 2009; Widerberg, 2002). I metoddiskussionen 
beskriver forskaren för läsaren hur materialet har samlats in och vilka som deltagit i att skapa 
förståelse. Han tolkar och analyserar det empiriska materialet och avslutar med en diskussion 
om varför ämnet valts och vilka slutsatserna är i syfte att svara på problemställningen 
(Ekengren & Hinnfors, 2006). Forskaren beskriver förståelsen så att tolkningarna blir 
sannolika för läsaren. Den text som presenteras ska vara av resonerande karaktär kring teman 
som forskaren reflekterat över (Thomsson, 2002). Språket ska vara enkelt, korrekt och logiskt. 
Innehållet ska vara relevant i förhållande till forskningsproblemet och läsaren ska kunna se att 
arbetets delar hänger ihop (Ejvegård, 2009; Ekengren & Hinnfors, 2006). 

3.1.2 Forskningsansats
Forskaren arbetar utifrån olika ansatser i relationsprocessen mellan teori och empiri. Bring, 

22 Med saklighet menas uppgifter som är sanna och riktiga (Ejvegård, 2009). 

10



m.fl. (1999) och Olsson och Sörensen (2004) redogör för det deduktiva förfaringssättet som 
innebär att forskaren utgår från teorier om verkligheten när han samlar in data. Genom att 
testa teorin vid upprepade tillfällen försöker han falsifiera den och dra slutsatser kring 
enskilda företeelser. Det induktiva förfaringssättet innebär att forskaren utgår från upptäckter i 
verkligheten som bildar en teori. Om resultaten inte håller uppstår nya teoretiska utkast, 
hypoteser eller begrepp. Det induktiva arbetssättet kräver en kvalitativ referensram23. Olsson 
och Sörensen (2004) menar att den kvalitativa ansatsen gör att forskaren möter varje situation 
som om den vore ny i strävan att förstå helheten i det fenomen som studeras. 

Reflexiv ansats
"All vetenskap bygger i någon mening på tolkningar och tillfälliga sanningar." (Ekengren & 
Hinnfors, 2006, s. 45) Att arbeta med en reflexiv ansats innebär att forskaren tillåter sig att 
drivas av fantasi och kreativitet men också av en vilja till insikt. Genom tolkning och 
reflektion söker han svar i berättelserna som intervjupersonerna återger. Tydlighet är det 
vetenskapliga kravet för en reflexiv undersökning. Reflexiviteten är det vetenskapliga kravet 
för fullständigt insyn i undersökningen (Thomsson, 2002).

Att använda en reflexiv ansats innebär en eftertänksam studie där kunskapen visas i olika 
perspektiv. Genom att konstruera sig själv och sin kunskap får forskaren insikt hur olika 
omständigheter påverkar det som sker och sammanhanget får en betydelse. Forskaren tolkar 
varje sammanhang utifrån sina personliga erfarenheter. Tolkningen är möjlig genom ett 
ramverk där tid, språk, kultur och samhällets normsystem bestämmer vad som är rimligt att 
tolka i en händelse eller ett fenomen. Genom att ta reda på undersökningens svagheter 
reflekterar och inkluderar forskaren dessa i undersökningsprocessen. Den reflexive forskaren 
uppmärksammar alla faktorer utan att låta någon av dem dominera i tolkningsansatsen. Han 
resonerar öppet och fastnar inte i låsta ideal eller en viss metod (Thomsson, 2002). 

En reflexiv studie åberopar aldrig en given teori eller låter det empiriska materialet tala för sig 
självt. Tolkningar sker genom intervjuer som föder tankar och idéer och anknyter till teorierna 
i efterhand. Enligt Kvale (1997) är den mänskliga interaktionen en nödvändighet i 
produktionen av kunskap. 

3.1.3 Metod för datainsamling
Innan forskningsprocessen börjar bestämmer forskaren hur den ska genomföras i förhållande 
till problemställning och syfte. Valet av metod för insamling av material relateras till frågor 
som ställts för att lösa olika problemställningar och som leder till ett resultat. Widerberg 
(2002) skiljer på två metodiska angreppssätt: kvantitativa och kvalitativa. Den kvantitativa 
metoden fastställer mängden av någonting medan den kvalitativa fastställer egenskaperna 
inom ett fenomen. Den kvalitativa metoden är en förutsättning för att använda systematiserad 
kunskap i syfte att beskriva egenskapen hos något. 

Thomsson (2002) förespråkar intervjuer som metod för att samla in data i kvantitativa- och 
kvalitativa syften där samtalet och reflekterandet kring situationer och berättelser är i fokus. 
Kvale (1997) anser att den personliga kontakten mellan forskare och informanter ger insikter i 
den intervjuades livsvärld. Genom att använda den kvalitativa forskningsintervjun som metod 

23 Med referensram menar Olsson och Sörensen (2004, s. 62) ”en abstrakt beskrivning som sätter in ett  
forskningsprojekt i dess sammanhang, håller samman projektets olika delar och ger underlag för tolkning av  
resultaten”.  
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kan intervjupersonen beskriva sin livsvärld och forskaren kan tolka meningen med den. 
Informationen är beskrivningar av ett sammanhang eller personliga upplevelser. Utifrån det 
kan forskaren utveckla ett teoretiskt resonemang och ge beskrivningar som är möjliga att 
förstå och reflektera för andra (Thomsson, 2002). Forskningsstudien behöver inte utgå från en 
stor grupp individer men resultatet ska visa tydlighet i kontexten av miljöer, omständigheter 
och tidpunkter (Olsson & Sörensen, 2004). 

Intervjupersonen ska veta vad intervjun handlar om. De etiska aspekterna kan bli ett problem 
om syftet med forskningen inte förklaras eller om det får intervjupersonen att känna sig illa 
till mods. Han måste också samtycka till hur informationen ska förvaras och användas. Enligt 
Gillham (2008) finns det aspekter att ta hänsyn till vad gäller den information som samlas in: 

• Konfidentialitet – forskaren måste berätta om restriktioner för den som kommer att ha 
tillgång till materialet. 

• Anonymitet – intervjupersonen ska informeras om anonymitetsskyddet och vad det 
innebär. 

• Säkerhet – om materialet är känsligt måste informationen förvaras inlåst och skyddat 
från insyn. 

• Publicering – intervjupersonen måste veta var forskningen kommer att publiceras och 
vilka följdeffekterna blir när materialet offentliggörs. 

• Sammanfattning – intervjupersonen ska ha en redogörelse för studiens slutresultat.
• Ytterligare användningsområden – intervjupersonen måste ge sin tillåtelse om 

informationen ska användas i andra sammanhang än i forskningsstudien.

Metoden av datainsamlingen säkrar sättet som informationen har samlats in men är enligt 
Thomsson (2002) ingen garanti för att resultatet blir av god kvalitet. 

Reflexiv metod
Att arbeta med en reflexiv metod innebär att forskaren tar hänsyn till det som sker när två 
människor kommunicerar. Forskaren avläser innebörden i det som förmedlas och hur det 
förändras eller förstärks genom återkopplingar i samtalet. Det är i samspelet som reflektionen 
är som störst enligt Thomsson (2002) som menar att intervjusituationen föregås av en social 
rättvisa. Det innebär att ingen av parterna har tolkningsföreträde och rättigheten att vara den 
som definierar ordens innebörd växlar mellan dem. Om en av parterna får för stor 
tolkningsmakt är det svårt att veta innebörden av alla begrepp som används i intervjun – 
menar parterna samma sak med de ord som används?

Om forskaren bejakar den reflexiva metoden ger intervjusituationen upphov till nytänkande 
och öppnar för nya frågor i stället för givna svar. Intervjupersonen kan säga annat än vad som 
egentligen menas och forskaren bör fråga sig om det är någonting i svaren som han inte 
förstår. Genom att vara reflexiv i förhållningssättet kan forskaren med hjälp av nya frågor få 
fler svar som tillför en kontinuitet i kunskapsprocessen (Thomsson, 2002). 

I en förståelsegrundad studie följer läsaren resultaten när berättelsen skiftar mellan citat och 
övergripande beskrivningar av enskilda exempel. Citaten belyser och exemplifierar och 
bygger upp en förståelse för berättelserna. Den reflexiva metoden ifrågasätter de 
bakomliggande orsakerna i tolkningarna som skapar förståelse. Genom att arbeta reflexivt 
tillåts tankar att krocka med varandra och kunskap är inte något som bara finns utan något 
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som skapas (Thomsson, 2002). Arbetssättet kräver en förförståelse som både kan vara en 
möjlighet och ett problem. Forskaren kan blunda för materialet och bara se det han vill se. 
Samtidigt kan förförståelsen ge legitimitet åt fantasin och tolkningar som å ena sidan måste 
redovisas men å andra sidan bejakar forskarens subjektivitet i ett försök att synliggöra den 
(Bring, m.fl., 1999). 

3.1.4 Analys
Att analysera innebär att tolka information som kommit fram genom intervjuer. Genom att 
koppla teorier till det analyserade materialet kan problemställningen besvaras (Thomsson, 
2002). Analysen bidrar med en ökad förståelse för det fenomen som forskaren vill förstå men 
förutsätter en förmåga till koncentration och medvetenhet i förhållande till innehållet som 
analyseras (Gillham, 2008). Innan analysen bör forskaren göra en bedömning av det 
insamlade materialet. Widerberg (2002) förespråkar tematisk analys när intervjuer valts som 
insamlingsmetod. Den tematiska analysen jämför villkoren i ett fenomen och det finns tre 
olika sätt att välja vilka teman som ska ingå i analysen: 

• Empirinära förhållningssätt – används vid kvalitativa undersökningar där man hämtar 
teman från det empiriska materialet. Citat från intervjuerna exemplifierar innehållet i 
de teman som fastställts. Med hjälp av forskarens teoretiska perspektiv filtreras 
materialet för att klarlägga det som inte syns i materialet som också blir en viktig del i 
analysen. 

• Teorinära förhållningssätt – utifrån en eller flera teorier ställer forskaren upp de teman 
empirin ska belysa. Används vid deduktiva undersökningar. 

• Framställningsformen – forskaren har en bild av hur texten ska se ut i sin helhet och 
framställningsformen bestämmer valen av teman. Materialet sorteras efter ett antal 
huvudteman där citat från alla intervjuer kategoriskt sorteras in. 

Genom att använda analys som kvalitativ metod kan forskaren reflektera under intervjuarbetet 
kring de svar som återkopplas och det ger en möjlighet till revidering av frågor och insikter 
(Thomsson, 2002). Den kvalitativa analysen ger inte möjlighet till precisa mätningar av det 
fenomen forskaren är intresserad av men genom att föra samman olika beståndsdelar i en 
intervju och tolka dem kan ny förståelse och kunskap skapas när nya helheter uppstår (Olsson 
& Sörensen, 2004). Enligt Thomsson (2002, s.34 f.) finns tre grundläggande kännetecken för 
god tolkning:   

• En god tolkning måste hänga ihop och ha en "intern konsistens" [---]. Tolkningen bör 
hålla för att ifrågasättas utifrån andra tolkningar och argument. Den bör också tillföra 
något nytt, eftersom varje tolkning sker i en ny historisk situation. 

• Tolkningsmönstret bör vara logiskt och möjligt att förstå. Det bör inte innehålla 
motsägelser och det bör vara utformat på ett sätt som gör att läsaren kan följa med i 
argumenten, men det ska också inbjuda till egna funderingar. Deltolkningar är bra, 
eftersom det underlättar förståelsen.

• Läsaren måste kunna ta del av forskarens förförståelse, teoretiska utgångspunkter och 
perspektiv för att kunna göra sin egen bedömning av de tolkningar som presenteras. 

I tolkningen av det empiriska materialet kvalitetsgranskas studien utifrån det resultat som 
analysen visar. 
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Tematisk analys 
Att analysera ett empiriskt material är att försöka nå en förståelse för det som undersöks. 
Genom att systematiskt arbeta igenom det insamlade materialet skapar det goda förutsättnigar 
att nå en djupare förståelse som inte bara är summeringar av vad intervjudeltagaren säger utan 
också en reflektion av deras vardag och livsvärld (Thomsson, 2002). "Analys handlar om att  
plocka ut distinkta och potentiellt gereraliserbara aspekter ur materialet." (Gillham, 2008, s. 
177) Att göra en tematisk analys är att göra ett urval av det empiriska materialets 
beståndsdelar. Ett tema kan enligt Gillham (2008) liknas vid en bihandling i den huvudsakliga 
berättelsen. Vissa delar i en intervju har större betydelse än andra och genom att subjektivt 
bedöma vilka delarna är hjälper det läsaren att förstå det som studeras. När man skapar en 
övergripande föreställning av de underliggande berättelserna riktas uppmärksamheten mot 
den struktur som finns i den huvudsakliga berättelsen. Om bihandlingarna är tydliga kan dessa 
presenteras för läsaren utan någon reduktion av texten. 

Analys av stadier
Alla intervjuer har en struktur. Genom att dela upp berättelsen som intervjupersonerna återger 
i olika teman möjliggörs en strukturell analys av olika stadier24. I intervjutranskriptionerna 
identifieras stadierna allteftersom och blir färre efterhand. Genom att identifiera stadier som 
visar det substantiella innehållet kan en viss struktur härledas induktivt. När analysen skrivs ut 
kan stadierna behandlas som avsnitt i informanternas berättelser och visas med exempelcitat 
och tolkande tillägg i form av en allmän kommentar eller sammanfattning av forskaren. 
Stadierna ger en översiktlig bild av den struktur som texten har. Den strukturella analysen 
visar också om svaren från informanterna inte passar in i något stadie. Dessa kan då 
generaliseras i den fullständiga redogörelsen (Gillham, 2008).

Tolkning 
Forskningens grundkrav är vetenskaplighet och objektivitet. Det objektiva ligger i att skapa 
kriterier för den bedömning som senare ska göras av det material som samlats in. När det 
handlar om tolkning och åsikter kring det mänskliga beteendet menar Gillham (2008) att 
bedömningsprocessen är subjektiv. Thomsson (2002) anser att tolka och reflektera över 
innehållet i ett insamlat material skapar en summering av vad som sägs och varför det sägs 
som det gör. 

Att göra tolkningar i en reflexiv studie innebär en ständigt pågående analys och består av en 
vilja att ifrågasätta det insamlade materialet utan att fastna i avgränsningar. Det berättelsen 
förmedlar ska lyftas ut så det kan reflekteras mot den situation som intervjupersonen lever 
inom. Berättelsen kan också reflekteras mot intervjuarens roll i mötet med berättaren och mot 
intervjuns syfte och genomförande. Tolkningen visar också vilka intentioner intervjuaren haft 
i ordvalen och om det gjort det möjligt för intervjudeltagaren att bara prata om en sak i syfte 
att upprätthålla den samtalsstruktur som mötet innebär. När forskaren intar en kritisk 
reflektion över innehållet i intervjuerna och försöker förstå vad som sägs av varje 
intervjudeltagare skapar det en god grund för vidare analyser. Det leder slutligen fram till en 
trovärdig tolkning som kan presenteras i ett reflekterande format (Thomsson, 2002). 

Lod- och vågrät analys
Analysarbetet kan delas upp i lod- och vågrät analys. Den lodräta analysen skär genom varje 
enskild text eller intervju, den vågräta över flera texter, avsnitt och intervjuer. Båda 

24 Med stadier menar Gillham (2008) kategorier uppräknade i kronologisk ordning. 
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analysmetoderna används för att nå fram till förståelse. Den lodräta analysen behandlar varje 
intervju som ett verk för sig. Intervjun betraktas som en del av något större i 
förståelseprocessen. I analysen blickar forskaren tillbaka på intervjusituationen vilket gör att 
perspektivet vidgas och kunskap bildas. Vissa intervjuer tillför mer än andra och Thomsson 
(2002) redogör för nyckelintervjuer som en dörröppnare till analysarbetet i syfte att finna en 
djupare förståelse i problemområdet.  

För att underlätta den lodräta analysen skapas koder25 som växer fram i reflektion och 
underlättar inför nästa intervjuanalys. I praktiken antecknar man koden självinsikt i kanten av 
den text som analyseras och markerar med en kommentar att "här ser man att hon är 
självkritisk till den egna prestationen". Koderna skapar nya tankar som gör det lättare att hitta 
relevanta delar i texten och nya sätt att förstå. Det ger forskaren ytterligare möjligheter att 
reflektera över textens innehåll. Koderna gör också att texten går fortare att läsa eftersom 
forskaren snabbt får en överblick vad det är som eftersöks. Tolkningarna summeras och 
fungerar som ett minnesstöd när arbetet övergår till att skära tvärs över alla intervjuer 
(Thomsson, 2002). 

Den vågräta analysen belyser frågor och fenomen över alla intervjuer. Materialet sorteras och 
bildar en gemensam kod. Delar av intervjuer som har samma kod markeras med en adresslapp 
med information om var texten hämtats innan den bildar en egen textmassa som skapar en ny 
förståelse kring det undersökta fenomenet. Efter ytterligare analys med noteringar i kanten 
och nya koder som tillkommer och försvinner blir texten mer flytande och fler 
förståelsenivåer skapas utifrån det man läser. Processen pågår så länge det tillför ytterligare 
förståelse till fenomenet alternativt så länge forskaren har tid och energi (Thomsson, 2002). 

3.2 Forskningsprocessens genomförande
Här beskrivs i kortform hur arbetet har utförts. I efterföljande avsnitt redovisas faserna mer  
ingående.  

Forskningsprocessens delar: 
Fas 1 – Problemformulering: Hur jag kom fram till syfte och problemställning. Hur jag fick 
fram information till bakgrund, problemområdet, teori och metod. 

Fas 2 – Teori: Vilken teori jag använt och varför jag använt den. 

Fas 3 – Datainsamlingsmetod: Vilka insamlingsmetoder har jag valt och varför. På vilka 
grunder valdes informanterna.  

Fas 4 – Empiri: Hur genomfördes undersökningen med intervjufrågor och intervjuteknik. 

Fas 5 – Analys: Hur jag analyserade materialet.  

Fas 6 – Slutsatser: Vilka slutsatser dras och hur jag kommit fram till dem.  

Metoden är vald utifrån det lämpligaste tillvägagångssättet i förhållande till problemställning, 
teori och material. Det empiriska materialet tolkas och analyseras för att kunna dra slutsatser 
som svarar på problemställningen och syftet. 

25 Kodning handlar om att skapa kategorier utifrån materialet (Gillham, 2008). 
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3.2.1 Fas 1 – Problemformulering
Hur jag kom fram till syfte och problemställning. Hur jag fick fram information till bakgrund,  
problemområdet, teori och metod. 

Problemställningen styr metod, material och resultat. Det är forskningens viktigaste del. Mitt 
tillvägagångssätt är sammanställt utifrån Ejvegård (2009) och Ekengren och Hinnfors (2006) 
resonemang kring problemformulering. 

Problem:    

• Är den hjälp som landsbygdsföretagarna i Norrbotten får av företagarcoacher i de 
gröna näringarna tillräcklig och relevant? 

Syfte:   

• Vad ska jag undersöka? Vilken slags hjälp ges och vad blir utfallet? 
• Vem ska jag undersöka? Är det företagarcoacherna eller landsbygdsföretagarna? 
• Var ska jag utföra undersökningen? I Sverige, Norrbotten eller Luleå? 
• Hur ska jag undersöka? Vilken metod ska jag använda – observationer, fallstudier eller 

intervjuer? 
• Varför vill jag undersöka detta? De gröna näringarna är ett viktigt tema som 

identifierats genom tidigare forskning. Jag är intresserad av den hjälp som 
företagarcoacherna ger till landsbygdsföretagarna och hur min roll som journalist och 
anställd vid LRF kan ha påverkat informanternas svar i studien. 

Genom att besvara syftet blir forskningsstudien tydlig och angelägen (Ejvegård, 2009).  

3.2.2 Fas 2 – Teori
Vilken teori jag använt och varför jag använt den.  

Teorin hjälpte mig att förstå problemställningen: Är hjälpen som företagarcoacherna ger till  
landsbygdsföretagarna inom entreprenad, livsmedelsproduktion och turism tillräcklig och  
relevant? Studien undersöker företagarhjälpen som omfattar människor och deras agerande i 
samband med egendom och ägande. Genom historien har människor kämpat för ett bra 
samhälle med frihet och rättvisa och läsaren kan med hjälp av liberalismen förstå det behov 
som företagarhjälpen ska täcka. Lockes teorier om individens rätt till frihet och egendom som 
lade grunden för den moraliska individualismen skapar en större förståelse för den situation 
som dagens landsbygdsföretagare har. Den systematiska uppdelningen av egendomsbegreppet 
ger också en förståelse för landsbygsföretagarnas syn på dels deras egna tankegångar och 
handlingar, dels deras materiella tillgångar.

Rawls teori att den som är ekonomiskt svag måste ha stöd av kollektivet hjälper till att förstå 
på vilket sätt företagarhjälpen är nödvändig utifrån olika livsvärldar. Teorin har varit till stor 
hjälp i kategoriseringen av teman och höjt kvaliteten i tolkningarna av det empiriska 
materialet. Teorin är kopplad till resultatet vilket gör att slutsatserna kommit närmare det 
empiriska materialet. 
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3.2.3 Fas 3 – Datainsamlingsmetod
Vilka insamlingsmetoder har jag valt och varför. På vilka grunder valdes informanterna. 

Det avgörande för metodvalet är vad man vill veta och forskaren måste identifiera viktiga och 
relevanta problemområden (Gillham, 2008; Olsson & Sörensen, 2004). En problemställning 
kräver en viss metod för att materialet som samlas in ska vara möjligt att undersöka. Jag 
funderade länge på vilka metoder som passade för att samla in det empiriska materialet. Efter 
noggrant övervägande valde jag forskningsintervjuer då jag fann att metoden bäst svarade på 
problemställningen (Ekengren & Hinnfors, 2006). Inför datainsamlingen gjorde jag en 
grundlig litteraturgenomgång och läste böcker om forskningsprocessen, kvalitativ och 
vetenskaplig metod samt den kvalitativa forskningsintervjun. Jag sökte även information 
genom olika sökmotorer för att kunna besvara problemställningen. 

Forskningsintervjun
Kvalitativa intervjuer skapar goda förutsättningar i det unika samtal som uppstår i mötet 
mellan forskare och intervjupersonen. Tid och plats är faktorer som präglar kvaliteten på 
intervjun och det är upp till forskaren att få intervjupersonen att svara på frågorna (Widerberg, 
2002). Ejvegård (2009) och Thomsson (2002) förespråkar också intervjuer i 
forskningssammanhang när man ska ta reda på åsikter, uppfattningar och kunskaper. 
Intervjuer är att föredra när man vill sammanföra olika perspektiv inom samma fenomen, 
olika upplevelser av en situation eller göra detaljerade beskrivningar av en händelse som 
någon vill återberätta. Thomsson (2002) menar att när människor berättar om sina upplevelser 
kan man få en nyanserad bild av fenomenet som annars lätt kan bli snedvriden utifrån 
forskarens trånga perspektiv. Intervjuer ger möjligheter att reflektera över den verklighet som 
intervjupersonen beskriver och ger variationer i verklighetsbeskrivningarna. Intervjuer ger 
också uppslag till nya tankar och forskaren kan utveckla ny kunskap inom ramen av valda 
teman.  

Jag valde intervjuer som metod för att nå fram till den förståelse som finns hos 
företagarcoacherna och landsbygdsföretagarna samtidigt som jag ville få nya infallsvinklar 
och kunskap kring företagarhjälpen som fenomen (Widerberg 2002). Jag använde det Gillham 
(2008) kallar för den halvstrukturerade intervjun för att få svar av god kvalitet. Intervjuformen 
innebär att: 

• samma frågor ställs till alla inblandade;
• typen och formen av frågor genomgår en viss utvecklingsprocess för att säkerställa 

ämnesfokus; 
• säkerställa att likvärdiga saker täcks in och att intervjupersonerna leds vidare med 

hjälp av följdfrågor; 
• ungefär lika lång tid avsätts i varje intervju.  

Formen bildar en gemensam struktur och flexibilitet som främst används när man vill 
upptäcka någonting i det fenomen som studeras. Den möjliggör också analyser utifrån 
likartade uppgifter som lämnas i intervjusituationen. Om jag hade använt strukturerade frågor 
hade frågorna varit givna på förhand. Genom att använda den halvstrukturerade formen med 
delar som är mindre strukturerade26 får frågorna en öppen karaktär. Ejvegård (2009) anser att 
öppna frågor ökar möjligheten för intervjupersonerna att svara fritt, vilket underlättar 

26 Enligt Gillham (2008) innebär det att frågorna inte är förutbestämda och styrande. 
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analysmomentet. Jag använde också sonderande frågor som gjorde att intervjupersonerna fick 
möjlighet att berätta mer utförligt om någon specifik händelse (Gillham, 2008). 

Val av informanter
Det vanligaste när man gör forskningsintervjuer är att träffa och fråga ut en person i taget. 
Personerna ska väljas med omsorg och eftertanke så man inte behöver gå tillbaka för att 
komplettera svar som varit otydliga (Ejvegård, 2009). Jag kontaktade en av 
företagarcoacherna för ett bakgrundssamtal kring företagarhjälpen. Utifrån informationen
kunde jag välja vilken typ av landsbygdsföretag som forskningsstudien skulle omfatta. Jag 
valde landsbygdsföretag inom mjölk- och köttproduktion samt entreprenad och turism. 
Företagen skulle ligga inom en tio mils radie från Luleå. 

Ingen av företagarcoacherna som jag intervjuade fick lämna förslag på landsbygdsföretagare 
som jag kunde kontakta. Jag ville inte riskera ett partiskt förhållningssätt vilket hade försatt 
mig i ett etiskt dilemma. En person med god insyn i landsbygdsstrukturen i Norrbotten och 
som arbetar på ett dotterbolag till LRF gav förslag på landsbygdsföretag jag kunde kontakta. 
Jag kategoriserade företagarcoacherna och landsbygdsföretagarna för sig för att göra urvalet 
lättare. Därefter valde jag ut en manlig och en kvinnlig informant i respektive kategori. Jag 
började göra forskningsintervjuer med företagarcoacherna för att få en inblick i vad 
företagarhjälpen innebar och vilken uppfattning de hade om hjälpens tillräcklighet och 
relevans. Jag valde en företagarcoach med lång erfarenhet och en med något mindre 
erfarenhet. Det gav en erfarenhetsmässig balans och en möjlighet till varierande svar.  

Landsbygdsföretagarna valdes utifrån verksamhetskriterier. En var köttproducent med 
verksamheter inom entreprenad och turism, en var entreprenadföretagare. Vi träffades i deras 
miljö eftersom det personliga mötet ger en unik och trygg upplevelse i syftet att få ny 
kunskap. Genom att begränsa urvalet informanter gav det färre intervjuer och en större 
möjlighet att fokusera på svaren i varje fråga. Enligt Kvale (1997) ökar det också möjligheten 
att få varierande svar. Thomsson (2002) anser att det är betydelsefullt när resultatet ska 
redovisas i ett sammanhang. 

3.2.4 Fas 4 – Empiri
Hur genomfördes undersökningen med intervjufrågor och intervjuteknik. 

Genom att undersöka verkligheten utifrån ett vetenskapligt perspektiv kan slutsatser bildas 
utifrån erfarenheter som hämtas från det empiriska materialet. Är forskaren reflexiv i 
tolkningen av den empiriska undersökningen kan det leda till självkritik, eftertanke och 
fördjupade resonemang som ökar läsarens förståelse (Alvesson och Sköldberg (1994) i 
Thomsson, 2002).

Intervjuguide
Kvale (1997) anser att intervjuguider är en förutsättning i den kvalitativa forskningsintervjun 
eftersom det hjälper forskaren att beskriva och förstå meningen i den intervjuades livsvärld. 
Genom att aktivt välja vilka frågor som jag skulle ställa och vilka deltagare som skulle svara 
blev mina möjligheter till reflektion större. Thomsson (2002) menar att den som gör en 
tolkande reflexiv intervjustudie väljer bort accepterandet och prioriterar reflekterandet. Den 
som reflekterar väljer att inta en hållning om att ingenting är självklart, allt går att ifrågasätta 
och förklara. Inte minst de egna tolkningarna ifrågasätts. Widerberg (2002) varnar för att den 
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kunskap som baseras på ett empiriskt material kan innebära ett osäkerhetsmoment för 
forskaren i strävan att producera giltig kunskap. Ju större material som samlas in, desto mer 
variation och komplexitet27. 

Intervjuguiden formades utifrån forskningsstudiens teman: tillräcklighet och relevans, 
företagarhjälpen och kritiskt förhållningssätt. Dessa underlättade tolkningen i 
analysmomentet. Jag valde att inte göra för många frågor till intervjuguiden. Frågorna 
formulerades med omsorg för att svara på problemställningen (Gillham, 2008). Genom den 
enkla formen ökade möjligheten att framkalla spontana beskrivningar i svaren. Trots den 
enkla konstruktionen fick jag under intervjun göra deskriptiva28 tillägg genom att ställa 
följdfrågor. Enligt Kvale (1997) ökar det möjligheten att få djupgående svar. 

Intervjuprocessen
Syftet med forskningsintervjuerna var att nå informanternas tankar och personliga 
erfarenheter kring företagarhjälpen (Thomsson, 2002). Gillham (2008) delar in arbetet med 
intervjuer i fem steg:

• förberedelsefasen som börjar innan intervjun äger rum
• den inledande kontakten som främst är av social art
• orienteringsfasen där forskaren pekar intervjupersonen i den riktning han vill att 

personen ska ta
• den substantiella fasen där intervjuns kärna och analysens huvudsakliga empiriska 

fokus äger rum
• avslutningsfasen som är social och kognitiv29 och innehåller ett viktigt 

sammanfattande element

I förberedelsefasen bestämde jag ett antal kriterier för intervjuerna. En av dessa var att jag 
skulle använda bandspelare vid intervjutillfället. Enligt Gillham (2008) sänder det ut 
budskapet att det jag gör tas på allvar av intervjupersonerna, vilket kan påverka deras 
inställning till att medverka på ett positivt sätt. Ejvegård (2009) och Thomsson (2002) anser 
också att bandspelare är att föredra i den reflexiva undersökningen. Den gör att man i 
efterhand kan gå tillbaka och lyssna på ordval och eventuella motsättningar i svaren. Det 
skapar lugn och ro vid utskriften av intervjun och förenklar arbetet med att välja det material 
som anses lämpligt inför analysarbetet. 

Vid den inledande kontakten med informanterna presenterade jag mig själv med för- och 
efternamn (Ejvegård, 2009). Jag titulerade inte mig själv som forskare då det enligt Gillham 
(2008) kan framstå som avståndstagande. Jag beskrev bakgrunden till min forskningsstudie 
och berättade hur lång tid intervjun skulle ta. Tid och plats anpassade jag efter informanternas 
önskemål och jag lämnade mina kontaktuppgifter om förutsättningarna för intervjun skulle 
ändras. Innan intervjun bytte jag batterier i bandspelaren och kontrollerade att jag hade ett 
extra par i väskan. Jag koncentrerade mig på att inte komma jäktad och nervös till mötet med 
informanterna. Enligt Ejvegård (2009) kan det göra dem nervös och svaren riskerar att bli 

27 Komplexitet – delar som hänger samman på ett svåröverskådligt sätt. Komplex. (u.å.) I 
Nationalencyklopedin. Hämtad 17 april, 2011, från http://www.ne.se/komplex/1394176.

28 Deskriptiv – beskrivande. Deskriptiv. (u.å.) I Nationalencyklopedin. Hämtad 12 april, 2011, från 
http://www.ne.se/deskriptiv. 

29 Kognitiv – avser intellektuella funktioner, kunskap eller förstånd. Kognitiv. (u.å.) I Nationalencyklopedin. 
Hämtad 12 april, 2011, från http://www.ne.se/kognitiv.
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korta och förenklade, vilket påverkar resultatet av forskningsstudien.

Bandspelaren placerade jag strategiskt mellan mig och informanterna. Jag hade med mig 
penna och papper för att anteckna om de sa någonting som jag i stunden upplevde centralt och 
var viktigt att komma ihåg till analysmomentet (Thomsson, 2002). Jag var noga med att inte 
anteckna för mycket då det kunde få dem att känna osäkerhet. Jag slog på bandspelaren och 
lät informanterna prata en stund innan jag stoppade bandet och lyssnade på kvaliteten. 
Gillham (2008) anser att en bra kvalitet möjliggör en bra transkription. Jag var noga med att 
inte kontrollera bandspelaren för ofta med risk för att mitt agerande skulle stjäla fokus från 
informanternas berättelse (Thomsson, 2002). 

Orienteringsfasen inleddes med att jag innan intervjun förklarade och vidareutvecklade mina 
syften med forskningsstudien samt skälet till varför jag spelade in intervjun (Gillham, 2008; 
Kvale, 1997). Jag försäkrade att materialet skulle behandlas konfidentiellt och garanterade 
anonymitet. Jag ingav inga falska förhoppningar och förklarade att forskningsstudien var av 
stort intresse för mig (Ejvegård, 2009; Gillham, 2008). 

I den substantiella30 fasen ställde jag frågor från intervjuguiden och lade till sonderande frågor 
så att informanterna kunde utveckla sina resonemang. Genom interjektioner uppmuntrade jag 
dem att berätta mer om den situation som för tillfället beskrevs (Gillham, 2008). 

I avslutningsfasen frågade jag om informanterna ville lägga till någonting som inte blivit sagt 
i syfte att hitta information som utelämnats (Gillham, 2008). Jag kontrollerade 
kontaktuppgifterna en extra gång och frågade om jag fick kontakta dem i ett senare skede om 
jag behövde komplettera intervjuerna. 

Transkribering
Att transkribera31 intervjumaterialet ordagrant med talets alla karaktäristiska drag gör att 
läsaren förstår budskapet och meningen med texten. Strävan är inte att ordagrant skriva av på 
vilket sätt informanten berättar utan skriva vad han berättar (Limbach, 2006). Jag har i 
transkriptionerna av intervjumaterialet tydligt markerat vem som sagt vad genom att skriva 
vem som frågar (frågeställare) och vem som svarar (företagarcoach eller 
landsbygdsföretagare). I pappersutskrifterna har jag skrivit samtalsstödjande kommentarer 
inför analysmomentet. Eftersom intervjuerna bygger på den halvstrukturerade intervjuformen 
har jag medvetet förhållit mig till betydelsebärande detaljer som vanligtvis används vid 
transkription (Gillham, 2008).

För att skapa en överskådlig återgivning av samtalet har jag använt lämplig interpunktion32 för 
att visa hur talet bildar meningar. Utifrån min erfarenhet som journalist har jag varit noggrann 
med att inte använda interpunktioner på ett felaktigt sätt då det kan ändra betydelsen i 
transkriptionen. Allt tal har skrivits ut noggrant med undantag för upprepningar av ord och 
hummanden som försvårar läsningen av det transkriberade materialet. Jag har använt 
hakparenteser (klamrar) för att skilja egna kommentarer från resten av dialogen (Gillham, 

30 Gillham (2008) menar delar som har substans i betydelsen ett mer verkligt och välstrukturerat innehåll. 
31 Transkription – talat språk som skrivs ned. Transkription. (u.å.) I Nationalencyklopedin. Hämtad 12 april, 

2011, från http://www.ne.se/transkription/1102040.
32 Interpunktion – skiljetecken (punkt, komma, kolon, semikolon, inskott, citattecken, m.fl.) som anger 

markanta gränser i texten och gör den mer överskådlig. Interpunktion. (u.å.) I Nationalencyklopedin. Hämtad 
12 april, 2011, från http://www.ne.se/interpunktion.
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2008; Limbach, 2006).

Genom att använda tre punkter på varandra tätt följande inom klamrar, [...], har jag visat att 
ord har uteslutits i texten. Med tre streck på varandra tätt följande inom klamrar, [---], har jag 
visat att en eller flera meningar uteslutits. När ett återgivet citat från transkriptionen inte 
riktigt stämmer har jag gjort en inskjutning med egna ord inom klamrar för att texten ska 
stämma grammatiskt. Inskott skapar en kronologisk ordning i intervjun som helhet och gör 
meningarna fullständiga och begripliga för läsaren. Berättelsen blir också tydlig och lätt att 
läsa, vilket har gjort att jag kunnat fortsätta reducera transkriptionerna och skapa en bättre 
grund för tolkning, slutsatser och teorikonstruktioner (Gillham, 2008). Nedan är ett exempel 
hur transkriptionen ser ut: 

Frågeställare: Vad har ni fått för hjälp av företagarcoacherna? 
Landsbygdsföretagare: Vi har fått ganska mycket hjälp – var man ska vända sig, vilka
man ska kontakta, var man kan hitta information, vem man kan samarbeta med och så
vidare. På kort sikt har [det] varit bra. [Företagarcoachen] var jätteduktig på det här
med och pusha och liksom "nu tar vi tag i det är och nu bestämmer vi ett datum för det
här".  

Genom att redigera transkriptionerna och ta bort upprepningar och meningar som inte passade 
in blev de kortare och det blev lättare att identifiera de substantiella delarna av intervjun. 
Transkriptionerna skrev jag sedan om till en sammanhängande text. Uttalanden placerades i 
kronologisk ordning med så lite text som möjligt från mig, vilket gav en återspegling av vad 
informanterna sagt. När informanternas egna ord återges i citatform skapar det en förståelse 
och trovärdighet för meningarnas innehåll. De delar i transkriptionerna som saknade relevans 
tog jag bort, vilket var nödvändigt för att lättare identifiera textens nyckelelement och förstå 
vad den egentligen säger (Gillham, 2008). 

Transkriptionerna är märkta med uppgifter om intervjupersonernas namn och vilket projekt de 
tillhör (Limbach, 2006). Jag har utgått från Gillhams (2008) grundregler vid transkriptioner: 

• Det inspelade materialet ska inte samlas på hög, det försvårar transkriberingen ju 
längre de ligger. 

• Transkribera direkt efter intervjun. Inspelningsmaterialet blir lättare att tolka om det 
inte gått för lång tid mellan intervju och inspelning.  

• Ta hänsyn till tiden. Transkriptioner är en tidskrävande process och ökar stressen 
eftersom det ställer krav på koncentration. Avsätt mycket tid. 

• Transkribera i korta tidsintervaller. Transkriptionens kvalitet blir lidande av att sitta för 
länge. 

• Transkriptionerna ska identifieras tydligt med namn och datum. De ska förvaras på ett 
säkert ställe som usb-minne, hårddisk eller annat lagringsmedia. 

För att säkerställa kravet på konfidentialitet och anonymitet har jag använt fiktiva namn på 
informanter, orter och andra bärande identifikationsdetaljer i syfte att avidentifiera dem. De 
redigerade transkriptionerna skrev jag ut i pappersformat för att kontrollera att jag följt mina 
egna transkriptionsregler33 och för att få en känsla för innehållet. Det gjorde också att jag 
kunde se vilka teman som skulle ingå i analysen (Gillham, 2008).  

33 Med det menas interpunktioner, hakparenteser, styckeindelning, m.m. 
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3.2.5 Fas 5 – Analys
Hur jag analyserade materialet.  

Transkriptionerna var början på analysprocessen. De gav mig en överblick i det detaljrika 
innehållet och genom den halvstrukturerade intervjun blev analysen lättare att förutse. Genom 
att kategorisera34 transkriptionernas substantiella delar såg jag om frågorna gav de svar som 
eftersträvades. Gillham (2008) redovisar analysprocessens tio steg för att skapa ordning i 
transkriptionerna inför analysmomentet. Jag har använt fem av dessa steg:

• Transkriptionerna ska ha ett format som är lätt att arbeta med. Det ska vara lätt att 
identifiera vem som citeras och ett uttalande ska refereras till en källa. 

• Arbeta med en transkription i taget och markera de substantiella delarna tydligt.
• Transkriptionerna ska inte läsas oavbrutet. Det tär på koncentrationen. 
• Kontrollera markeringar i transkriptionerna och avgör om de är överflödiga.  
• Skapa en serie kategorier för svaren på varje fråga utifrån den första transkriptionen 

och därefter den andra och så vidare. Uttalanden från informanterna placeras under 
lämplig kategori. 

Jag närmade mig analysmomentet genom att metodiskt och reflekterande ta de substantiella 
delarna från intervjuerna. Datareduktionen gjorde det lättare att göra urval och tolka de 
substantiella delarna men för att ta ut dessa var jag tvungen att bestämma vilka kategorier som 
skulle finnas. Genom att placera uttalanden från informanterna med kommentarer från mig i 
olika kategorier kunde jag fånga olika dimensioner av en mening. På det sättet lyftes 
egenskaperna i varje uttalande fram (Gillham, 2008).

3.2.6 Fas 6 – Slutsatser
Vilka slutsatser dras och hur jag kommit fram till dem.
 
Att dra slutsatser handlar om att låta resultaten man kommit fram till och tolkningarna av dem 
tala med problemställningen som formulerades inledningsvis. Slutsatserna visar på vilket sätt 
den empiriska undersökningen svarar på frågeställningarna (Ekengren & Hinnfors, 2006). 
Samtidigt menar Ejvegård (2009) att slutsatser är inte några absoluta sanningar utan ska ses 
som antydningar som får ett värde när analysen av det insamlade materialet visas i en och 
samma riktning. 

Jag har dragit slutsatser utifrån tolkningar jag gjort i analysen. Empirin identifierar 
företagarhjälpens tillräcklighet och relevans samt vilka förväntningar som finns hos 
företagarcoacherna och landsbygdsföretagarna. Den visar också vilka faktorer som 
kännetecknar företagarhjälpen och kritiken mot den.

34 I betydelsen att sortera dem under forskningsstudiens teman. 
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4. Empiri
I det här avsnittet redovisas den empiri35 som kommit fram genom intervjuer. Först  
presenteras företaget och företagarcoachernas roll, därefter följer en sammanställning av  
intervjuerna.  

4.1 Företaget 
LRF är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för privatpersoner och 
företag inom de gröna näringarna. Företaget och medlemmarna arbetar utifrån att landet ska 
växa: "De gröna näringarna ska visa vägen för tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det  
hållbara samhället." (Åkeson, 2010) Landsbygdsföretagarna ska inspireras till att förverkliga 
sina ambitioner inom jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Av organisationens 170 
000 medlemmar driver 90 000 egna företag36. 

Många landsbygdsföretagare driver utöver jord- och skogsbruk andra verksamheter för att öka 
intäkterna. Det kan vara bioenergi, entreprenad, livsmedelsförädling eller turism. I den senare 
återfinns hästföretagen som med närmare 300 000 hästar gör Sverige till ett av Europas 
hästtätaste länder. Turismen ger betydelsefulla intäkter – över en miljard kronor årligen 
(Laurell, 2008). 

4.2 Företagarcoacher
Hjälpen vi ger är att vara bollplank, det är det viktigaste. Vi kommer ut på gården till 
dem, tittar, pratar, kollar nuläget, vad vill de, vad har de för förutsättningar, vad kan 
de och sen går vi in på detaljer. Det viktigaste är att vara den där personen de får 
prata med. 

– Företagarcoach, kvinna, 38 år

Under min tid som företagarcoach [träffade] jag en fårbonde som har velat 
utveckla [sin] turistverksamhet där jag har hjälpt företaget med att ställa frågor, få 
dem att vässa sin affärsidé och så småningom har det utmynnat i en affärsplan som 
grundat sig i en investeringsansökan.  

– Företagarcoach, man, 55 år

Företagarcoacherna hjälper landsbygdsföretagarna att förverkliga sina ambitioner i det egna 
företaget. Hjälpen kan vara att diskutera små och stora idéer, nya verksamhetsområden eller 
gå vidare med befintliga (Grön Framtidsgård, 2011). Coacherna arbetar huvudsakligen med 
två verksamheter: företagsbesök och aktiviteter. Vid ett företagsbesök besöker coachen 
landsbygdsföretagaren och går igenom idéer som företagaren har för sin verksamhet. 
Företagarcoachen fungerar som ett bollplank och tillsammans skapar coachen och företagaren 
en åtgärdsplan som ska hjälpa företagaren att utveckla idéerna. Företagarcoachen hjälper 
också företagaren att hitta rätt myndighetspersoner att prata med och andra samarbetspartners 
(Carlsson, 2008). 

Företagarcoachen arrangerar seminarier, kurser, studiebesök och nätverksträffar där 
landsbygdsföretagarna får möjligheter att utvecklas och finna inspiration för att komma vidare 
med sina tankar och idéer (Carlsson, 2008; Grön Framtidsgård, 2011). 

35 Empiri – resultat som visar sig i det datamaterial som författaren använder (Ekengren & Hinnfors, 2002). 
36 Lantbrukarnas Riksförbund (2011). Om LRF. Hämtad 2 mars, 2011, från http://www.lrf.se/om-lrf/.
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4.3 Intervju med kvinnlig företagarcoach 
Helena37 arbetade som försäkringsrådgivare och regionchef vid LRF Försäkring mellan åren 
2005 och 2008. När LRF Försäkring såldes till Länsförsäkringar försvann tjänsten som 
regionchef i en stor omorganisation och hon gick tillbaka till sitt arbete som 
försäkringsrådgivare. Hon blev uppmanad att söka jobbet som företagarcoach38. Hösten 2010 
började hon arbeta i projektet Grön Framtidsgård. 

Det viktigaste som företagarcoach är att vara ett bollplank för landsbygdsföretagaren, säger 
Helena. Hon hjälper företagaren att skapa ett nätverk med kontakter. Det kan vara en 
myndighet eller en landsbygdskollega. Helena berättar om en honungsproducent som hon 
hjälpte hitta försäljningskanaler för sina produkter. Hon hjälper också landsbygdsföretagaren 
med SWOT-39 och marknadsanalyser eller söka pengar till affärsplaner eller någon annan del 
av företagsverksamheten.  

Innan Helena gör ett företagsbesök ringer eller mejlar hon till landsbygdsföretagaren. Sedan 
skickar hon ett brev där hon berättar vad besöket går ut på. När de kommit överens om ett 
datum för besöket åker hon dit och går igenom vad som finns på gården, hur stor den är och 
så vidare. Helena dokumenterar alla uppgifter och tillsammans upprättar de en lista med 
punkter som landsbygdsföretagaren ska göra till nästa gång de träffas. Om det inte är för 
många punkter på listan brukar landsbygdsföretagaren genomföra alla uppgifter. Har han inte 
gjort det som är överenskommet får han göra det till nästa gång de träffas. Vissa behöver mer 
stöttning än andra.  

Det beror ju på hur de är som personer. Vissa är försiktiga och då får man ta det i 
deras egen takt. Jag försöker få dem att kliva ur trygghetszonen och ta åt sig kunskap 
så de kan göra som det är tänkt. 

Helena ringer och följer upp hur det går för landsbygdsföretagaren. Hon träffar dem flera 
gånger innan hon släpper dem. Hjälpen som landsbygdsföretagaren får tycker hon är både 
tillräcklig och relevant men tror att vissa förväntar sig mer hjälp; att hon ska arbeta på gården 
för dem. Hon brukar förtydliga att hennes arbetsuppgift är att arbeta med ett coachande 
förhållningssätt. Det innebär att hon ska fungera som en vägvisare till landsbygdsföretagaren 
som själv ska komma på hur saker och ting ska göras. Hon stöttar med tips och råd men är 
inte den som ringer alla samtal för landsbygdsföretagarens räkning. Hon har inte fått någon 
negativ kritik men tror att det kommer längre fram.

Många landsbygdsföretagare är väldigt ensamma i sina företag, säger Helena. Ett 
företagsbesök tar ungefär en halv dag att genomföra och hon är helt slut när hon åker därifrån. 
Det blir mycket prat om gården och vilka förutsättningar och utvecklingsmöjligheter som 
finns för landsbygdsföretagaren. Alla företag som får hjälp har en koppling till den gröna 
näringen. Det kan vara bärodlare, äggproducenter, skogsägare, mjölk- eller köttbonde eller en 
slöjdföretagare. Det kan också vara företag som odlar honung eller handlar med energi. 

37 Helena är ett fiktivt namn. 
38 Kompletterande intervju den 30 mars 2011. 
39 SWOT-analys – en term som används när man vill analysera en verksamhet eller ett projekt. SWOT står för 

Strengths (styrkor), Weaknesses (svagheter), Opportunities (möjligheter) och Threats (hot). SWOT-analys. 
(u.å.) I Nationalencyklopedin. Hämtad 6 april, 2011, från http://www.ne.se/swot-analys.
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Förutsättningen för att få företagarhjälp är att de gör någonting av eller i naturen. 

Som företagarcoach arrangerar Helena inspirationsseminarier. Dessa är oftast gratis för 
landsbygdsföretagaren medan kurser kostar. Ett exempel på en kurs kan vara surdegsbakning 
eller knivslöjd. Syftet är att låta landsbygdsföretagaren komma i kontakt med verksamheter 
som de annars inte kommer i kontakt med. Hon ordnar även studieresor till andra gårdar. Det 
ger landsbygdsföretagaren en inblick i hur någon annan sköter liknande verksamhet som de 
själva har. Hon upplever att landsbygdsföretagarna är tacksamma för den hjälp hon ger dem. 

De blir så fast i sitt, har för låg prissättning, ingen strategi, inga rutiner och vi [tar] 
dem till en gård där allt sånt sköts bra: det finns en plan, en bra prissättning [och] de 
tjänar pengar. De ska få en blick av hur det kan vara att driva ett lönsamt och välskött  
företag.

Helena arrangerar också olika aktiviteter som ska öka kunskapen hos landsbygdsföretagaren, 
samtidigt som det är reklam för projektet hon arbetar i. Närmast väntar en kurs om 
hushållsnära tjänster där landsbygdsföretagaren får lära sig att arbeta mot privatpersoner och 
hantera rot- och rutavdrag. Kursen är på begäran av många företagare. Helena säger att 
landsbygdsföretagarna kontaktar henne efter tips från någon eller via förtroendevalda 
medlemmar i LRF. Hon tror att i Norrbotten är det inte så pretentiöst utan mer anspråkslöst. 
Varför landsbygdsföretagarna ringer henne tror hon beror på att det klingar bättre i deras öron 
att LRF hjälper dem än kommunens näringslivsavdelning. Hon får återkoppling direkt av 
landsbygdsföretagarna när de pratar och de blir jätteglada när hon tar sig tid för dem. De blir 
förvånade när de får veta att företagarhjälpen inte kostar någonting.   

Redan där blir det "wow, vad häftigt att du kommer och avsätter tid för mig". Det är 
feedback för mig. Sen får jag feedback när jag gör saker åt dem som de inte 
förväntar sig. När jag ringer eller mejlar dem och tipsar om en kurs eller så, då blir 
de jätteglada. 

Hon tänker hela tiden på landsbygdsföretagarna hon arbetar med. Kommer hon på någonting 
som en landsbygdsföretagare kan ha nytta av skickar hon ett mejl eller ringer dem. Vissa 
landsbygdsföretagare säger till henne vid första besöket att de klarar sig själva medan andra 
vill ha mycket hjälp. I dagsläget ansvarar Helena för tio landsbygdsföretagare men tror att det 
i slutändan blir ett 30-tal.  

4.4 Intervju med manlig företagarcoach
Stefan40 började som företagarcoach vid LRF i juni 2006. I början arbetade han 25 procent 
men har under åren gått upp till 40, 60 och 80 procent. Sedan juni 2010 arbetar han heltid. 
Mellan åren 2008 och 2010 arbetade han som företagarcoach och projektledare i Grön 
Framtidsgård. Vid sidan av arbetet i LRF har han egen firma där han utför vissa uppdrag som 
affärsrådgivare41. 

Han berättar att den hjälp som företagarcoacherna ger är att landsbygdsföretagaren får någon 
att bolla en idé med samtidigt som de vill ha tips på finansiering eller andra som har liknande 
verksamhet. Det kan också vara tips på utbildningar. Företagarcoacherna uppmanar alltid 

40 Stefan är ett fiktivt namn. 
41 Kompletterande intervju den 30 mars 2011. 
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landsbygdsföretagaren att få komma på gårdsbesök för att få en samlad bild av vilka resurser 
han har i sitt företag.  

Vad har de på gården? Vad har de för fastigheter? Vad har de för verksamhet i dag? 
Vad har de för maskiner? Vad har de för kunskap själv? Vad har de för erfarenheter? 
Utifrån det börjar man då skapa sig en bild utan att man låser sig på något vis och 
sen är det väldigt mycket att lyssna vad de har för tankar och att ställa de rätta 
frågorna. 

Stefan säger att han är inte den bästa på att ställa de rätta frågorna men han är en god lyssnare. 
Han tror inte att frågor ska besvaras med ett ja eller nej. Det handlar om att låta 
landsbygdsföretagaren utveckla sina egna tankegångar. Det kan vara en idé eller 
vidareutveckling av en befintlig verksamhet. Det kan också handla om deras vision och 
slutmål. Som företagarcoach hjälper de landsbygdsföretagaren att formulera svaren och 
skapar mötesplatser där företagaren kan träffa potentiella kunder. 

Som företagarcoach har Stefan träffat fårbönder som velat utveckla turistverksamheten eller 
vässa sin affärsidé inför en investeringsansökan. Han har också träffat en köttproducent som 
hade problem att investera i en ladugårdsbyggnad. Bonden hade ingen strategi och det 
skapade tveksamheter. Stefan säger att han kunde ingenting om området men genom att ställa 
de rätta frågorna skapade han en bild över problemet och gav förslag till bonden som kunde ta 
sig vidare. En annan landsbygdsföretagare hade en bit mark och ville arbeta med grön omsorg 
men hade problem att räkna fram priskalkyler. Stefan träffade företagaren två gånger och 
bollade idéer som resulterade i ett förslag hur hon kunde räkna ut sin lönekostnad och 
prisbild. 

Hon var egentligen undersköterska och hade kommit på en idé att hon ville köra eget 
och hade börjat lite lätt och sålde lite hantverk och så. Vi satt en halv dag 
tillsammans. Det var mycket nej, nej, nej men med min hjälp började hon se 
möjligheterna och det var jätteroligt. I dag har hon olika grön omsorgs-aktiviteter och
kunder som betalar.  

Två mjölkbönder och en fårbonde ville arbeta med turism och hade planer på att starta ett 
café. Stefan hjälpte dem att bilda en ekonomisk förening och tillsammans formade de en 
affärsidé som presenterades för kommuner och andra intressenter. En annan 
landsbygdsföretagare hade en handelsträdgård och skulle flytta sin verksamhet. Stefan hjälpte 
till att ta fram anbud. Han använde hela sitt nätverk och fick in anbud från både svenska och 
utländska leverantörer. Han gav landsbygdsföretagaren idéer på nya affärsområden och 
tipsade om olika personer som kunde hjälpa till att hitta en ny tomt. 

Vid ett annat tillfälle hade Stefan inte kraft eller kunskap att hjälpa landsbygdsföretagaren i 
den fas de befann sig i. När han tittar i backspegeln ser han sig själv som feg, okunnig och 
splittrad. Företagaren ville nå ut med sin verksamhet till marknaden och funderade i olika 
banor. Stefan bollade frågorna vidare till en annan företagarcoach som tog över och hjälpte 
företagaren. 

Energi är ett område Stefan upplever som svårt. Han funderar mycket om vem kunden är som 
handlar med energi och har kommit fram till att det nästan uteslutande är 
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landsbygdsföretagaren själv när han energieffektiviserar den egna gården. Stefan berättar att 
han har tipsat företagarna hur de kan finansiera sina energisystem och bollat idéer. 

Företagarcoacherna arbetar mycket med att arrangera olika seminarier. I analyser som LRF 
gjort framkommer det att företagarna känner sig hjälpta när de får nya tankar efter samtalen 
med företagarcoacherna. Stefan tycker att företagarcoacherna har blivit bättre på att möta 
landsbygdsföretagaren. Det handlar mycket om att ställa de rätta frågorna utan att komma 
med lösningarna. Han har märkt att landsbygdsföretagaren har förväntningar på hjälpen och 
han har fått både positiv och negativ kritik i sin roll som företagarcoach. 

4.5 Intervju med kvinnlig landsbygdsföretagare
Camilla42 är 28 år och driver tillsammans med maken Henrik ett landsbygdsföretag som föder 
upp hästar och kor. Vid sidan om uppfödningen har de ytterligare två verksamhetsområden: 
entreprenad och turism. Camilla säger att hon har fått ganska mycket hjälp av 
företagarcoacherna men att hjälpen handlat om var de kan vända sig om de har frågor, vem de 
ska kontakta, vem de kan samarbeta med och var de hittar information. På kort sikt tycker hon 
att hjälpen varit bra. Framför allt har företagarcoachen varit duktig på att stötta Camilla och 
Henrik genom att säga "nu tar vi tag i det är och nu bestämmer vi ett datum för det här". 

Företagarcoachen var mycket med i början när Camilla och Henrik startade sitt företag. Bland 
annat fick de hjälp att söka någonting som kallas för konsultcheck från länsstyrelsen. Bidraget 
på 10 000 kronor ges till landsbygdsföretag som vill räkna på en särskild investering och 
behöver konsulthjälp. Camilla tycker att hjälpen var bra men att hon hade velat ha mer 
konsulthjälp. En sådan hjälp får företagaren köpa via ett konsultföretag. Camilla säger att det 
är svårt för dem att bekosta det själv eftersom timtaxan för konsulten är dyr och det är inte 
ovanligt att det krävs ett par timmar om de vill räkna på olika investeringar. 

Den företagarcoach som Camilla och Henrik haft kontakt med har slutat och hon vet inte vem 
hon ska vända sig till. Hon tycker att det har gått långsamt att få veta vem de ska kontakta. 

Nu har det varit stillestånd ett bra tag sedan Susanne43 [företagarcoachen] slutade. 
Jag vet inte riktigt vem det är vi kommer vända oss till, men när Susanne var då gick 
det väldigt fort. Man kunde mejla eller ringa henne och fick svar samma dag. Hon 
ringde alltid upp eller mejlade tillbaks.

Camilla säger att det blir som att börja om från början med den nya företagarcoachen. I övrigt 
kommer hon inte på något negativt kring den hjälp de fått från företagarcoachen. Hon 
uppskattar att när hon ringer för att få råd kommer raka och konkreta svar tillbaka. Hon tycker 
att företagarcoacherna trots allt varit duktiga och snabba. 

4.6 Intervju med manlig landsbygdsföretagare
Lars44 är 48 år och driver ett landsbygdsföretag tillsammans med hustrun Lena45. Han säger att 
den hjälp som företagarcoachen gav var en upplysning om kurser som han och Lena kunde gå 
och att coachen uppmanade dem i marknadsföringssyfte att profilera sig i olika kanaler. Med 

42 Camilla är ett fiktivt namn. 
43 Susanne är ett fiktivt namn. 
44 Lars är ett fiktivt namn. 
45 Lena är ett fiktivt namn. 
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kanaler menar Lars internet och olika tidningar. Företagarcoachen skickade bland annat 
lokalreportrar till dem som gjorde reportage om deras företag. Det tycker Lars var bra 
eftersom det gav företaget ett namn på marknaden.   

En annan hjälp de fick var att räkna på företagets ekonomi och det krävde att de gick igenom 
hela företaget. Lars säger att det såg bra ut men tycker inte att det blev lika bra. Han 
understryker att det var inte företagarcoachens fel. Hon var stöttande och fick honom att vara 
mer positiv. Lars upplever att det svåraste med att vara egen företagare är att handskas med 
ekonomin och önskar att han hade råd att anställa folk som kunde hjälpa honom i företaget. 

Han tycker att hjälpen har varit tillräcklig men betonar att det är upp till en själv att ta emot 
den. Lars berättar att de alltid kunde ringa företagarcoachen och hon var alltid beredd att 
hjälpa till när de ville ha mer hjälp. Hon hörde också av sig och frågade vad han och hustrun 
sysslade med och det uppskattade Lars. Han tycker att det handlar mycket om personkemi 
mellan företagare och coach och tror att det är viktigt att vara öppen inför hur mycket hjälp 
man kan ta emot. Lars tycker att de blev bemötta bra och säger att de försökte ta åt sig av 
råden hon gav. Företagarcoachen tyckte att Lars och Lenas företag hade utvecklingspotential 
på flera punkter. 

Lars har ingenting negativt att säga om företagarhjälpen men kan i efterhand reflektera över 
att de hade kunnat sälja mer om de hade haft tid. Han tycker att det varit positivt att träffa en 
utomstående att prata med och att företagarhjälpen gjort att han rannsakat sig själv. Om han 
inte hade haft någon att prata med tror han att han hade blivit blockerad vid motgångar. Han 
säger att han många gånger varit osäker i kontakterna med kunder och särskilt vilken 
prissättning han ska ha på varorna han säljer. Företagarcoachen lärde honom att räta på ryggen 
och tycka att det han säljer är bra. Han har ingen direkt säljkunskap säger han men 
företagarcoachen hjälpte Lena att gå säljkurser som handlade om att tro på sin vara. 
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5. Analys
I det här avsnittet redovisas analys och tolkning av det empiriska materialet. 

5.1 Tillräcklighet och relevans
Här redovisas och tolkas om företagarhjälpen är tillräcklig och relevant. 

Företagarcoacherna berättar hur de ser på företagarhjälpen utifrån faktorerna tillräcklighet och 
relevans. Här är tre citat som beskriver coachernas upplevelser av företagarhjälpen och som 
kan kopplas till faktorn relevans. 

Är hjälpen relevant? Ja, jag tror det. De är så ensamma de här företagarna. 
Mjölkbilen är kanske den enda som kommer till dem en gång i veckan. De träffar ju 
ingen. 

– Företagarcoach, kvinna, 38 år 

Vi vill ju påstå att den är det [relevant]. Det ska förhoppningsvis göra dem till ett 
starkare företag och att de blir mer lönsamma i förlängningen.  

– Företagarcoach, man, 55 år

Jag träffar mina företag flera gånger innan jag släpper dem. Jag gillar inte att kasta 
upp en massa bollar, ringa någon gång då och då och sen bara släppa i väg dem. Jag 
vill hålla dem i handen ett tag. Jag tror att det lönar sig i slutändan. 

– Företagarcoach, kvinna, 38 år

Företagarcoacherna tycker att hjälpen är relevant för landsbygdsföretagarna, bland annat i 
syfte att de blir mer lönsamma. Jag tolkar företagarcoachernas beskrivningar att de hellre vill 
ge en kvalitativ hjälp än en kvantitativ. Liknelsen med mjölkbilen visar företagsbesökets 
relevans i relation till den ensamhet som företagarna påstås leva i. En av företagarcoacherna 
beskriver hur hon träffar sina företagare flera gånger och det vittnar om ett relevant 
förhållningssätt mot företagarhjälpen. Landsbygdsföretagarna hade svårt att beskriva 
relevansen i företagarhjälpen men kunde förhålla sig till faktorn tillräcklighet.  

Visst är det lite trist att man inte fått [stöd] för konsulthjälp om man vill räkna på 
något – affärsplaner, kalkyler, om man funderar på att utöka på något område. Sånt 
kan man ju inte få hjälp med genom Grön Framtidsgård. 

– Landsbygdsföretagare, kvinna, 28 år

Vill man ha hjälpen måste man köpa in den. Man är ju snabbt uppe i 10 000 för de tar 
ju ganska mycket per timme.

– Landsbygdsföretagare, kvinna, 28 år

Jag tolkar en motsättning i förhållande till företagarcoachernas inställning att hjälpen är 
tillräcklig. Landsbygdsföretagaren pekar på ett konkret behov – konsulthjälpen – som 
företagarcoacherna inte kan leva upp till. En av företagarcoacherna förklarar:  

De vill att vi ska agera mer som konulter. Att vi ska göra affärsplanen åt dem, gå in 
med ansökan [och] göra allt men det gör vi inte. Vi får inte göra det heller. Det är en 
väldigt tydlig gränsdragning. Däremot kan de köpa konsulttid av [dem] som kan 
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hjälpa dem att göra det. 
– Företagarcoach, man, 55 år

Det finns ett kunskapsglapp där företagarcoacherna vet vilka arbetsuppgifter de får utföra 
medan landsbygdsföretagaren inte har den kunskapen. Det finns dock utrymme för en viss 
konsulthjälp till landsbygdsföretagarna.  

Vi har ju lite pengar till vårt förfogande och den ekonomiska hjälpen vi ger är i form 
av att de kan få göra affärsplaner, SWOT-analyser ... 

– Företagarcoach, kvinna, 38 år 

Det är oklart hur mycket landsbygdsföretagarna kan få i ekonomiskt stöd och det verkar vara 
en bedömningsfråga från gång till gång. Företagarhjälpen kopplas alltid till ett behov som 
landsbygdsföretagarna uttrycker vid ett specifikt tillfälle. Citatet nedan är ett exempel på det. 

Det var ju lite upp till en själv. Vi kunde ringa henne, nog var hon beredd att fortsätta 
hjälpa till om man ville ha ännu mera hjälp, det tror jag. Det hände att vi ringde till 
henne och sen hörde hon av sig och frågade vad vi sysslade med. "Gör ni ingenting?",  
var det väl. Nä, nog tyckte jag det var bra. 

– Landsbygdsföretagare, man, 48 år

Jag tolkar svaret att företagarhjälpen var bra vid just den tidpunkten som behovet fanns. Det 
betyder inte att hjälpen är tillräcklig vid en annan tidpunkt. Tillräckligheten mäts också i 
mjukare faktorer som inlärning.  

Vi gör en massa aktiviteter [som] syftar till att klä på dem mer kunskap. Nu ska vi 
göra en kurs om hushållsnära tjänster [rut- och rotavdrag] där de får lära sig att 
jobba mot privatpersoner. De [får] betala för kursen, vi kör den i våran regi i två 
dagar. 

– Företagarcoach, kvinna, 38 år

Kursaktiviteten är ett exempel på den hjälp som landsbygdsföretagarna får. Här finns en 
motsättning i att företagarhjälpen är gratis medan vissa kurser kostar. Många 
landsbygdsföretagare har snäva ekonomiska ramar och när aktiviteter kostar blir det en 
avvägning huruvida kursen är relevant i förhållande till den ekonomiska bärkraft som finns i 
företaget. 

5.2 Företagarhjälpen
Här redovisas och tolkas företagarhjälpen. 

5.2.1 Företagarcoachernas perspektiv
Vilken slags hjälp ger företagarcoacherna till landsbygdsföretagarna?

Företagarhjälpen börjar innan coacherna åker ut till landsbygdsföretagarna. 

Först är det telefonsamtalet. De eller jag ringer. Sen skickar jag ett startbrev där jag 
berättar vad som kommer hända när jag kommer [till gården]. Sen far jag dit och då 
sätter vi oss ner och socialiserar, klämmer på varandra och går igenom vad finns på 
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gården och det dokumenterar jag. Jag skriver en åtgärdsplan [och] sen gör vi upp att 
vissa saker ska göras till nästa gång vi ses. Det blir en sorts hemläxa. Sen gör jag 
uppföljning och det kan ske på telefon.  

– Företagarcoach, kvinna, 38 år

Företagarcoacherna berättar hur de hjälper landsbygdsföretagarna. 

Hjälpen vi ger är att vara bollplank, det är det viktigaste. Vi kommer ut på gården till 
dem, tittar, pratar, kollar nuläget, vad vill de, vad har de för förutsättningar, vad kan 
de och sen går vi in på detaljer. Det viktigaste är att vara den där personen de får 
prata med, kasta ur sig alla funderingar och tankar och så får de se vad de får 
tillbaka. Min roll är att hjälpa dem komma fram [till] om det här är nåt bra för dem. 
Kan de leva på det här, blir de lyckliga av det här eller tillför det gården någonting? 

– Företagarcoach, kvinna, 38 år

Oftast vill de träffa en företagarcoach för att bolla en idé. Någon annan vill ha tips på 
finansiering, liknande verksamhet [eller] utbildningar. Det är så väldigt varierande 
frågeställningar men det vi ger dem är att vi föreslår att vi får komma på besök och 
där börjar resan. Vi [får] en samlad bild av resurserna: Vad har de på gården? Vad 
har de för fastigheter? Vad har de för verksamhet i dag? Vad har de för maskiner? 
Vad har de för kunskap själv? Vad har de för erfarenheter? Utifrån det börjar man 
skapa en bild och sen är det väldigt mycket att lyssna vad de har för tankar och att 
ställa de rätta frågorna. Det gäller att inte ställa frågor som är ja eller nej utan det är  
mer att de ska kunna utveckla sina tankegångar.

– Företagarcoach, man, 55 år

Företagarcoacherna beskriver sina upplevelser av hjälpen på liknande sätt. När 
landsbygdsföretagaren får någon att bolla idéer med har hjälpen stor betydelse genom 
samtalet mellan företagaren och coachen. Företagarcoachen inventerar 
landsbygdsföretagarens behov i en intervjusituation som ger coachen en bild av vilken hjälp 
som är nödvändig. Här ger företagarcoacherna en utförligare bild av företagarhjälpen: 

 Den konkreta hjälpen jag ger är att bolla frågor med dem och sen hjälper jag dem 
[med] nätverk eller att få kontakt med kunder. Jag hade en honungsproducent och dem 
hjälpte jag hitta folk som vill sälja honungen åt dem. 

– Företagarcoach, kvinna, 38 år

Vi ger dem lite instick under resans gång och hjälper dem formulera sina svar. 
Ibland kan det handla om en väldigt konkret utbildningsinsats och då kan vi ge ett 
förslag hur de ska göra. Vi kan också skapa mötesplatser så de träffar potentiella 
kunder där affären sker mellan dem, vi blir inga mellanhänder. 

– Företagarcoach, man, 55 år

Företagarhjälpen får en direkt betydelse för landsbygdsföretagaren när företagarcoachen 
utifrån svaren bedömer vilken hjälp som ska ges. Den konkreta hjälpen ger också en bild av 
hur landsbygdsföretagarens vardag ser ut och vilka behov som behöver uppfyllas. Några 
praktiska exempel på företagarhjälpen:   
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Under min tid som företagarcoach [träffade] jag en fårbonde som har velat 
utveckla [sin] turistverksamhet där jag har hjälpt företaget med att ställa frågor, få 
dem att vässa sin affärsidé och så småningom har det utmynnat i en affärsplan som 
grundat sig i en investeringsansökan.  

– Företagarcoach, man, 55 år

Jag har träffat en köttbonde som hade otroliga problem med en jättestor investering. 
Han hade ingen tydlig strategi och var tveksam. Det gällde då att ställa de rätta 
frågorna och ge förslag hur går vi vidare. Jag har träffat en som har mark [och] som 
ville jobba med grön omsorg men hade problem att räkna fram priser – vad ska jag ta 
betalt. Vi bollade mycket idéer. Sen gav jag förslag hur hon kunde räkna ut sin egen 
lönekostnad och prisbild. 

– Företagarcoach, man, 55 år

Företagarhjälpen är beroende av vilka frågor som coacherna ställer till landsbygdsföretagarna. 
I citaten ovan finns en bakomliggande vetskap hos företagarcoacherna att kunskapen att driva 
företag är låg hos landsbygdsföretagarna. Det gör att kraven ökar på företagarcoacherna när 
det gäller att ställa de rätta frågorna för att hjälpen ska nå fram på bästa sätt. Här är ett 
exempel på det: 

Nere i Piteå var det en tjej som startade en trädgårdsanläggning, Hon var egentligen 
undersköterska och hade kommit på en idé. Vi satt en halv dag tillsammans med en 
från näringslivskontoret och det var mycket nej, nej, nej men med min hjälp började 
hon se möjligheterna. I dag har hon olika grön omsorgs-aktiviteter och kunder som 
betalar. 

– Företagarcoach, man, 55 år

Företagarhjälpen tar olika uttryck beroende på landsbygdsföretagarens behov. Bland annat 
kan hjälpen innebära att koordinera samarbeten mellan olika företag.   

[Det var] tre företag som ville jobba med turism, café [och] lite av varje. Dem fick jag  
att bilda en ekonomisk förening. Det var två mjölkbönder och en fårbonde. De 
spretade väldigt mycket. Jag kände att vad var deras affärsidé egentligen? Jag var där  
två gånger och med hjälp av Compendium som jobbar med att hjälpa kooperativ 
bildade de en ekonomisk förening. Då fick de jobba igenom sin affärsidé. De har nu 
en juridisk person för de hade inte kunnat gå tre personer till [kommunen] och få till 
stånd ett avtal, för de spretade för mycket. Tanken var att de tillsammans kunde forma 
affärsidén och bli en juridisk person som kan uppvakta dem här. 

– Företagarcoach, man, 55 år

Även utbildning och studieresor ingår i företagarhjälpen.  

Sen gör vi inspirationsseminarier. Vi tar inte betalt för inspirationsseminarierna men 
vi tar betalt för kurserna. Då kan vi arrangera en dag med surdegsbakning och det 
kanske mynnar ut i att två tycker det är så intressant att de börjar baka och säljer. Det  
kan vara energidagar eller knivslöjdsinformation. Vi låter dem nosa på ämnen som de 
inte kommit i kontakt med annars. Vi kan arrangera studieresor till andra gårdar. 
Studiebesöken är till för att de ska få en inblick i hur någon annan driver samma sorts  
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företag. De blir så fast i sitt, har för låg prissättning, ingen strategi, inga rutiner och 
vi [tar] dem till en gård där allt sånt sköts bra: det finns en plan, en bra prissättning 
[och] de tjänar pengar. De ska få en blick av hur det kan vara att driva ett lönsamt 
och välskött företag. 

– Företagarcoach, kvinna, 38 år

Vi gör inte seminarierna för vår egen del utan för att det finns en efterfrågan. 
– Företagarcoach, man, 55 år

 
Här visas företagarhjälpens olika dimensioner – från resursinventering till arrangemang av 
kurser och seminarier. Företagarcoachernas beskrivning av hur de arbetar utifrån 
företagsbesök och aktiviteter stämmer väl överens med det coacherna tidigare har berättat. 
Företagarhjälpen summeras: 

Vi ser att mötesplatserna vi ordnar hjälper företagarna, [att] de har fått nya tankar. 
Allt bygger på företagsbesöket som är vår kärna. Där vaskar vi fram vad nästa behov 
är.  Det är en balansgång att inte servera färdiga lösningar.

– Företagarcoach, man, 55 år

Företagarhjälpen handlar inte bara om att ge landsbygdsföretagarna en direkt hjälp utan en 
stor del handlar om att skapa förutsättningar – i form av mötesplatser – för hjälpen. Det verkar 
vara en medveten handling från företagarcoacherna att inte ge lösningar i syfte att 
landsbygdsföretagarna ska komma på dessa själv. 

5.2.2 Landsbygdsföretagarnas perspektiv
Vilken slags hjälp får landsbygdsföretagarna av företagarcoacherna?

Landsbygdsföretagarna berättar om företagarhjälpen.  

Hon [gav] en spark i baken helt enkelt. Hon stöttade och fick en att vara mer positiv. 
– Landsbygdsföretagare, man, 48 år

Hon var med mycket i början när vi började samarbetet med [andra]. [Hon] satt med 
och hjälpte oss i kommunikationen och så. 

– Landsbygdsföretagare, kvinna, 28 år

Med hjälp av en sonderande fråga utvecklar landsbygdsföretagarna deras upplevelser av 
företagarhjälpen:  

Vi har fått ganska mycket hjälp – var man ska vända sig, vilka man ska kontakta, var 
man kan hitta information, vem man kan samarbeta med och så vidare. På kort sikt 
har [det] varit bra. [Företagarcoachen] var jätteduktig på det här med och pusha och 
liksom "nu tar vi tag i det är och nu bestämmer vi ett datum för det här".  

– Landsbygdsföretagare, kvinna, 28 år

Vi fick mycket hjälp – dels var det kurser som hon fick oss att gå eller Lena, det var ju 
mycket kvinna i fokus i det där. Sen var det ju mycket att profilera sig utåt i olika 
kanaler. Det var marknadsföring på internet och sen ... vi kom i tidningen, de gjorde 
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olika reportage och vi fick ju ett namn på nåt vis.
– Landsbygdsföretagare, man, 48 år

Jag tolkar att landsbygdsföretagarna är nöjda med hjälpen. En av företagarna säger att hjälpen 
varit bra på kort sikt utan att specificera vilka förväntningar som finns i det längre 
perspektivet. En av landsbygdsföretagarna konkretiserar företagarhjälpen:  

Hon [hjälpte] oss med [att] söka [en] konsultcheck [på] 10 000 [från] länsstyrelsen 
om man använder en konsult [och] vill räkna på något särskilt. Vi fyllde [aldrig] i
någon ansökan utan hon fixade [allt].  

– Landsbygdsföretagare, kvinna, 28 år

Landsbygdsföretagarna beskriver hjälpen utförligt och jag tolkar att behoven hade inte kunnat 
uppfyllas av egen kraft utan hjälp från en utomstående part – företagarcoachen.

5.2.3 Förväntningar
Vilka förväntningar finns på företagarhjälpen?  

Förväntningar är en betydande faktor för företagarhjälpen.  
 

Vi gick igenom hela företaget och skulle kolla så att det skulle bära sig. Det såg bra ut  
men jag vet inte om det blev lika bra, men det var ju inte hennes fel. 

– Landsbygdsföretagare, man, 48 år

Jag tolkar en underliggande besvikelse utan någon tydlig mottagare. Landsbygdsföretagarens 
förväntan övergick till besvikelse när hjälpen inte uppfylldes. Förväntningar som begrepp 
förekommer i olika stadier i narrativen. Företagarcoacherna har också känt förväntningar 
innan företagsbesöket. 

Där kan det väl kännas ibland att de har mer förväntningar. Jag har jobbat ganska 
mycket utifrån lösa tyglar. Mer val vid mötena, haft uppföljningssamtal, men sen har 
de fått flyga fritt. Jag har inte hållt mig till något slags strikt schema. 

– Företagarcoach, man, 55 år

Det är klart att vissa kanske förväntar sig mer. De kanske tror att vi ska göra saker åt 
dem, att jag ska gå med dem överallt, ringa alla samtal [eller] skyffla dynga på 
gården. Men om man förklarar att min roll är mer att knuffa dig till att ringa det där 
samtalet, då är de förberedda på det. 

– Företagarcoach, kvinna, 38 år

Visst har det hänt att jag har hört på omvägar att man upplever det som att de hade 
större förväntningar. De vill att vi ska agera mer som konulter. Att vi ska göra 
affärsplanen åt dem, gå in med ansökan [och] göra allt men det gör vi inte. Vi får inte 
göra det heller. Det är en väldigt tydlig gränsdragning. Däremot kan de köpa 
konsulttid av [dem] som kan hjälpa dem att göra det. 

– Företagarcoach, man, 55 år

Företagarcoacherna ser verkligheten utifrån ett annat perspektiv än landsbygdsföretagarna och 
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det uppstår en konfliktsituation mellan att göra alla nöjda och leva upp till förväntningar som 
inte är uttalade. En av företagarcoacherna säger att det finns en tydlig gränsdragning mellan 
vad de gör och får göra. Gränsdragningen verkar inte vara uttalad eller förklarad för 
landsbygdsföretagarna. Följande citat är exempel på det:  

Det är ju på det viset det ska vara, inte vet jag. 
– Landsbygdsföretagare, man, 48 år

Samtidigt är det ju bra det som finns.
– Landsbygdsföretagare, kvinna, 28 år

Det finns en nöjdhet över den företagarhjälp som ges, samtidigt som landsbygdsföretagarna 
inte vet vad de kan förvänta sig av företagarhjälpen. Om parterna hade en gemensam 
definition av företagarhjälpen skulle förväntningarna sannolikt se annorlunda ut. 

5.3 Kritiskt förhållningssätt
Här redovisas och tolkas det kritiska förhållningssättet.  

5.3.1 Självkritik hos företagarcoacherna
En av företagarcoacherna berättar hur arbetsmetoderna har förändrats genom åren. 

Våra företagarcoacher har förfinats. Förr åkte vi ut lite hit och dit och det blev inte 
alltid så effektiva möten. Nu ställer alla företagarcoacher förfrågor så alla är 
förberedda och det blir bättre kvalité i mötet. Coacherna blir bättre på att möta 
människor genom att ha det här coachandet förhållningssättet. 

– Företagarcoach, man, 55 år

Företagarcoachen ger en generaliserande bild av hur coacherna har fungerat i förhållande till 
den arbetsmetod som använts i mötet med landsbygdsföretagaren. Arbetsmetoden har utifrån 
ett kritiskt förhållningssätt anpassats efter landsbygdsföretagarnas behov och det skapar ett 
bättre resultat.   

Jag upplever själv att jag kan ha självkritik. Inom vissa områden [har] jag inte kraften  
eller kunskapen att [hjälpa]. Jag kanske var för feg, okunnig eller för splittrad. [Jag] 
räckte inte till men min kollega fick en väldigt bra kontakt. 

– Företagarcoach, man, 55 år

Här är företagarcoachen självkritisk och reflekterar över sina kunskapsbrister och sitt eget 
agerande. Självmedvetet lotsar han företagaren vidare till en kollega som har den kunskap 
som efterfrågas.   

Jag har träffat företag som handlar med energi och [det] är ett svårt område att tjäna 
pengar på, för vem är kunden? Det är inte Vattenfall eller Eon utan det är kanske att  
energieffektivisera sin egen gård och där har jag lyckats lotsa in, försökt tipsa, bolla
idéer och hjälpt dem hur de kan finansiera sitt nya energisystem. 

– Företagarcoach, man, 55 år

Företagarcoachen beskriver ett område där han inte saknade kunskap men som jag tolkar det 
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var begränsad. När han reflekterar över hjälpen han gett genom tips och vägledning visar det 
på ett självkritiskt förhållningssätt.

Jag har inte fått negativ kritik än men det kommer väl det också. Man kan inte göra 
alla nöjda. 

– Företagarcoach, kvinna, 38 år

Företagarcoachen är självmedveten när hon säger att hon har inte fått någon kritik men det 
finns en förväntan att den kommer. När hon säger att "man kan inte göra alla nöjda" visar det 
på ett självkritiskt förhållningssätt över den egna förmågan att ge hjälp och hur den kommer 
att uppfattas. Här är ett till exempel på medvetenhet och självkritik: 

Jag kanske inte är den bästa på att ställa de rätta frågorna men jag lyssnar väldigt
mycket.

– Företagarcoach, man, 55 år

Företagarcoachen är medveten om sin brist som frågeställare och det tolkar jag som en 
erfarenhet gjord via empirin. Han säger att han lyssnar mycket och det tolkar jag som att han 
väger upp bristen som frågeställare med en annan egenskap – att lyssna. 

5.3.2 Kritik från landsbygdsföretagarna
Vilken positiv eller negativ kritik finns utifrån den hjälp som ges?  

Landsbygdsföretagarna berättar om sina upplevelser kring företagarhjälpen. 

Jag kommer inte på något negativt direkt. All hjälp man kan få är ju bra. Det är 
positivt att de tar tag i saker och kommer med konkreta förslag att "nu gör vi så här, 
nu lägger vi upp det här, nu sätter vi det och det datumet" och så vidare. Man kan 
också ringa och fråga "vad tror du om det här, är det här någonting för mig, kan jag 
komma i gång med det så snabbt som jag vill" och då kan de säga rakt ut ja eller nej 
eller att det kommer inte fungera så fort. Det har ju varit bra att de har varit duktiga, 
snabba och veta vart man ska vända sig. Jag kommer inte på något dåligt så där på 
rakt arm. 

– Landsbygdsföretagare, kvinna, 28 år

Landsbygdsföretagaren känner en lojalitet gentemot den hjälp hon fått. Med hjälp av en 
sonderande fråga reflekterar hon djupare över företagarhjälpen. 

Nu har det varit stillestånd ett bra tag sedan Susanne [företagarcoachen] slutade. 
Jag vet inte riktigt vem det är vi kommer vända oss till, men när Susanne var då gick 
det väldigt fort. Man kunde mejla eller ringa henne och fick svar samma dag. Hon 
ringde alltid upp eller mejlade tillbaks. 

– Landsbygdsföretagare, kvinna, 28 år

Här ger landsbygdsföretagaren uttryck för både uppskattning och oro. Det finns en positiv 
känsla i att företagarcoachen återkopplade snabbt men en oro över att inte veta vem som 
fortsättningsvis tillhandahåller hjälpen. Upplevelsen i bytet mellan företagarcoacherna 
beskriver hon så här: 
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[Det] gick lite långsamt i bytet mellan företagarcoacherna. Det var ju inte så att det 
från den ena dagen till den andra fanns en ny utan det tog ju ett bra tag innan de 
visste vem det skulle vara. Överhuvudtaget var inte bytet så jättelyckat tycker jag. 

– Landsbygdsföretagare, kvinna, 28 år

Kritiken är tydlig när landsbygdsföretagaren känner att ovissheten varit stor under en längre 
tid. Bytet av företagarcoacher kan mycket väl gått bra internt men i samspelet med 
landsbygdsföretagaren är upplevelsen inte särskilt lyckad.      

Det är ju många som har lärt känna dem som var förut och kommit en bra bit på väg 
med dem och de har fått mycket kontakter som de hade kunnat förmedla. Det var lite 
synd det här med bytet. Det blir som att börja om lite för dem som inte har 
kontakterna i huvudet. Det kommer ta ett tag för dem att få reda på allt och börja om.

– Landsbygdsföretagare, kvinna, 28 år

Landsbygdsföretagaren utvecklar kritiken med ett scenario där hon befarar en 
händelseutveckling som hon inte kan vara med och påverka. Den andre 
landsbygdsföretagaren har en annan upplevelse av företagarhjälpen:

Det är ju upp till en själv. Det handlar om personkemi. Hur mycket hjälp man kan ta,  
hur mycket hjälp man kan få och hur mycket man lyssnar på det de säger. Vi blev 
bemötta bra. Vi försökte ta åt oss av det hon sa. 

– Landsbygdsföretagare, man, 48 år

Jag tolkar landsbygdsföretagarens positiva hållning som en möjlig lojalitetskonflikt vad gäller 
den kostnadsfria hjälpen som han får. Landsbygdsföretagaren utvecklar: 

Vi skulle ju förbättra oss på olika punkter. Marknadsföring var det framför allt. Klart 
man skulle kunna sälja mer men det gäller ju att hinna med och sälja också. 

– Landsbygdsföretagare, man, 48 år

Här är en kritik mot företagarcoachens ambition att hjälpa och landsbygdsföretagarens 
förmåga att ta emot hjälpen. Svaret visar ett dilemma med att vara landsbygdsföretagare: det 
handlar inte bara om marknadsföring utan man ska "hinna med och sälja också". Samtidigt 
finns det utrymme för självkritik:  

Man är inte så van att gå ut till kund. Vi har aldrig haft den där kundkontakten och 
då kan man vara lite osäker. Man ska stå upp för sin sak. Att det är någonting bra 
man säljer, räta på ryggen lite grann. Det tog vi åt oss av det hon sa. Men det är ju 
det, att gå in som säljare och man [har] ingen säljkunskap. Hon lärde oss kanske inte 
just säljkunskap men vi fick en start på nåt vis. Lena gick olika kurser [som] handlade 
om att tro på sin vara.

– Landsbygdsföretagare, man, 48 år

Landsbygdsföretagaren riktar inte kritiken direkt mot företagarhjälpen. Han är nöjd med 
hjälpen men anser att det är upp till honom själv att vara öppen och ta emot den. Det tyder på 
en medvetenhet som leder till självkritik. Landsbygdsföretagaren ser också fördelar vid sidan 
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av den konkreta hjälpen.  

Det [var] bra att träffa och prata med någon. [När] man träffar kollegor går man inte  
in i diskussioner men om man får en sådan där som är speciellt inriktad på det så 
kommer samtalet in på en helt annan nivå och det blir ju som att man rannsakar vad 
man sysslar med själv. Visst är det jättebra att man för diskussioner om det annars 
kanske man är tyst om det och blir helt blockerad i någonting som inte fungerar. Det 
kan jag nog tänka mig att det är det bästa med det, att få någon att bolla med som 
kanske kan säga åt dig att "det där går ju inte". Man börjar tänka lite längre än sin 
egen näsa. Jag kan tänka mig att man öppnar sig lite grann i tanken. Det tror jag. 

– Landsbygdsföretagare, man, 48 år

Svaret bekräftar att en stor del av den hjälp som företagarcoacherna ger handlar om att vara 
ett bollplank i syfte att utveckla landsbygdsföretagarnas idéer. Citaten nedan visar att det 
stämmer i kontexten av det landsbygdsföretagaren sagt. 

Den konkreta hjälpen jag ger är att bolla frågor med dem. 
– Företagarcoach, kvinna, 38 år

Oftast vill de bara träffa en företagarcoach för att bolla en idé.
– Företagarcoach, man, 55 år

Företagarcoacherna har en gemensam syn på företagarhjälpen och genom att bolla idéer med 
landsbygdsföretagaren ökar kunskapen och förståelsen för det egna företaget. 
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6. Diskussion och slutsatser
I det här avsnittet redovisas resultat och slutsatser utifrån det empiriska materialet. Avsnittet  
avslutas med metodreflektion och förslag på fortsatt forskning. 

6.1 Resultatdiskussion
Den lucka som identifierades i tidigare forskning inom fenomenet företagarhjälp har i min 
studie varit fokusområdet genom hela forskningsprocessen. Den formade problemställningen: 
Är hjälpen som företagarcoacherna ger till landsbygdsföretagarna inom entreprenad,  
livsmedelsproduktion och turism tillräcklig och relevant? 

Företagarcoacherna och landsbygdsföretagarna har olika uppfattningar om företagarhjälpen är 
tillräcklig och relevant. En landsbygdsföretagare vill ha mer hjälp inom vissa områden, medan 
en annan anser att hjälpen är upp till var och en att ta emot. Analysen visar att 
landsbygdsföretagarna vill skapa en trygg och stabil grund för sina företag. Rawls teori om 
rättigheten till en trygg äganderätt av personliga tillgångar stödjer landsbygdsföretagarnas 
inställning till företagarhjälpen oavsett formen för den. Hjälpen är mest uppskattad när den 
varit direkt och konkret och företagarcoacherna sagt till landsbygdsföretagarna att "nu gör vi  
så här ..." och "vad tror du om det här ...". Landsbygdsföretagarna uppskattar den snabba 
svarsresponsen från företagarcoacherna när de har frågor. 

Företagarcoacherna anser att hjälpen till landsbygdsföretagarna är relevant eftersom de oftast 
arbetar ensamma i sina företag och uppskattar när coacherna besöker dem. En av 
företagarcoacherna anser att hjälpen leder till att stärka landsbygdsföretagarna och bidrar till 
lönsamhet. Den andre företagarcoachen träffar landsbygdsföretagarna flera gånger innan hon 
släpper dem. Båda beskrivningarna definierar relevansen av företagarhjälpen. 
Landsbygdsföretagarna har svårt att beskriva relevansen men lättare att förhålla sig till 
företagarhjälpens tillräcklighet.

En av företagarna tycker att hjälpen är tillräcklig och anser att det är upp till honom själv att ta 
emot den. Den andre anser inte att hjälpen är tillräcklig när inte behovet att göra affärsplaner 
och priskalkyler tillfredsställs. Företagarcoacherna säger att de inte får hjälpa till med den 
sortens arbetsuppgifter men kan ge ett ekonomiskt stöd till landsbygdsföretagarna som får 
köpa in konsulthjälpen. Hur mycket det ekonomiska stödet är visar inte analysen. Det verkar 
vara en bedömningsfråga som företagarcoacherna tar ställning till när behovet uppstår. 

För att besvara problemställningen har jag identifierat vilka faktorer som kännetecknar 
företagarhjälpen enligt företagarcoacherna: 

• att vara ett bollplank
• ge tips på finansieringsalternativ eller utbildningar
• inventera vilka behov som finns
• göra åtgärdslista och uppföljning
• få kontakt med kunder
• skapa mötesplatser och nätverk
• viss hjälp med affärsplaner, priskalkyler, investeringsansökningar
• arrangera kurser och seminarier

Landsbygdsföretagarnas perspektiv på företagarhjälpen är att få: 
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• tips på finansieringsalternativ och samarbetspartners
• veta var de ska vända sig när de behöver hjälp
• förslag på kurser
• marknadsföringshjälp
• viss hjälp med investeringsansökningar
• ett stödjande förhållningssätt

 
Vissa faktorer som kännetecknar företagarhjälpen är gemensamma mellan företagarcoacherna 
och landsbygdsföretagarna. Här finns en koppling till teorin där den liberala drivkraften att 
sörja för individen och rätten till frihet och egendom går ihop med dagens 
landsbygdsföretagare som får hjälp och stöd inom vissa områden. Locke (övers. 1996) menar 
att när människan gör anspråk på sin egen handlingskapacitet kan hon bruka jorden som den 
råvara den är. När företagarcoacherna hjälper landsbygdsföretagarna att upptäcka sin egen 
kapacitet och utvecklar den ger det dem en rättighet att bruka sin personliga egendom. Rawl 
hävdar att om individer ska kunna utveckla möjligheterna att leva ett gott liv måste den 
ekonomiskt svage ha stöd av kollektivet. LRF är ett kollektiv som med företagarcoacher 
hjälper landsbygdsföretagarna att utveckla sina möjligheter till ett bättre företagande.  

Vilken typ av hjälp som företagarcoacherna ger bestäms i den nulägesanalys som sker vid 
första besöket på gården. En av företagarcoacherna anser att det är viktigt att ställa de rätta 
frågorna och det anser jag är en förutsättning för att hjälpen ska nå fram till 
landsbygdsföretagarna. Företagarhjälpen varierar och består bland annat av att skapa 
mötesplatser och förutsättningar att knyta kontakter och bilda nätverk. Den tidigare 
forskningen pekar också på behovet av samverkan och upprättandet av mötesplatser. I min 
studie finns en situation där relationen mellan företagarcoacher och landsbygdsföretagare har 
ett behov av att mötas på en gemensam plattform för utveckling. Alander (2007) talar om 
identifikation av områden som underlättar vägen till projektmålen och jag ser tydliga 
referenser till fenomenet som jag undersöker inom de gröna näringarna där behoven av hjälp 
identifieras inom olika områden för att företagarcoacherna ska kunna nå upp till projektmålen. 

Locke (övers. 1996) menar att individens egoism kan begränsas genom att finna legala 
möjligheter. Förnuftet skapar möjligheter för människan genom att respektera andras 
rättigheter. Jag finner det troligt att denna respekt skapas i upprättandet av mötesplatser. Enligt 
Locke ansvarar varje individ för att inte kräva medel av någon annan för att förverkliga 
möjligheterna till liv, frihet och egendom. Mötesplatserna kan skapa en samvaro och 
tillhörighet för landsbygdsföretagarna och det bidrar till att utveckla en känsla av respekt för 
andras rättigheter. 

Landsbygdsföretagarna är inte lika införstådda som företagarcocherna vad gäller syftet med 
företagarhjälpen. Det finns en nöjdhet hos landsbygdsföretagarna när de beskriver hjälpen 
med "det är ju på det viset det ska vara" och "samtidigt är det ju bra det som finns". Analysen 
visar inte i detalj var förväntningarna finns och resultatet blir således oklart utifrån 
landsbygdsföretagarnas perspektiv. Företagarcoacherna känner av förväntningarna och 
beskriver hur landsbygdsföretagarna vill att coacherna ska arbeta på gården eller skriva 
affärsplanen för deras räkning.

Företagarcoacherna använder olika kanaler – telefon och mejl – i den initiala kontakten med 
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landsbygdsföretagarna. McQuail (1983) anser att en del av mediernas uppgift är att 
tillhandahålla kanaler som definierar vem som lyssnar på vem i syfte att skapa förståelse. 
Antalet kanaler som i dag används skulle kunna utökas för att på sikt stärka kommunikationen 
med landsbygdsföretagarna. 

Kritiken tar olika uttryck beroende på vem avsändaren är. En av företagarcoacherna är 
självkritisk i förhållande till den egna prestationen och säger att han saknar kunskap inom 
vissa områden, vilket hämmar hjälpen till landsbygdsföretagaren. Genom att ställa de rätta 
frågorna kompenserar företagarcoachen de egna bristerna: "Jag kanske inte är den bästa på 
att ställa de rätta frågorna men jag lyssnar väldigt mycket." Självkritiken grundar sig i en 
självmedvetenhet om den egna prestationen i förhållande till arbetsuppgifterna som ålagts 
honom. Den andre företagarcoachen som har betydligt mindre erfarenhet visar på 
självmedvetenhet utan att förhållandet mellan prestationer och arbetsuppgifter finns: "Jag har  
inte fått negativ kritik än men det kommer väl det också. Man kan inte göra alla nöjda."  

Landsbygdsföretagarnas kritik bygger inte uteslutande på företagarcoachernas prestationer 
utan på vad jag anser vara ett organisationsmässigt problem. En av landsbygdsföretagarna är 
kritisk till den övergångsperiod som uppstår när en av företagarcoacherna slutar och en ny tar 
vid. Landsbygdsföretagaren uttrycker oro och ovisshet över att inte veta vilken företagarcoach 
som fortsättningsvis ska hjälpa henne. I Lockes (övers. 1996) teori om den okränkbara 
rättigheten till liv, frihet och egendom menar han att alla är i grunden egoister som inget hellre 
vill än bevara sina egna liv och egendomar. Deras engagemang ligger i självbevarelsedriften 
som är en grundläggande böjelse hos människan. Landsbygdsföretagarens oro och ovisshet är 
i grunden en självbevarelsedrift för att skydda den egna livsviljan och sitt företag.  

Den andre landsbygdsföretagaren känner sig inte hotad av den egna livsviljan och upplever att 
företagarhjälpen är upp till honom själv att ta emot. Däremot har han ett behov av hjälp när 
det uppstår problem i vardagen: "Det kan jag nog tänka mig att det är det bästa med det, att  
få någon att bolla med [---]." Landsbygdsföretagarens behov av hjälp ser jag som en slags 
intellektuell frihet i syfte att utvecklas (Locke, övers. 1996). 

Vilken attityd landsbygdsföretagarna har till det egna företagandet beskrivs också i den 
tidigare forskningen. Cervantes (2005) menar att det krävs erfarenheter som påverkar 
attityden i försöken att stabilisera ett företag. I min studie framkommer det som ett av 
företagarcoachernas mål: att medverka till att förändra landsbygdsföretagarnas attityd till det 
egna företagandet (Stenmark, 2010). Analysen visar att tips, råd och stödjande samtal är olika 
tillvägagångssätt som företagarcoacherna använder för att tillföra kunskap i syfte att förbättra 
landsbygdsföretagarnas attityd. 

Cervantes (2005) kopplar i slutsatserna till nyliberalismen och beskriver att den möter 
blockeringar och motstånd som både kan vara avsiktliga och oavsiktliga i samband med 
företagandet. Hon menar att det uppstår blockeringar när mentorsystemet inte fungerar 
tillfredsställande. I min studie kan den kritik som landsbygdsföretagarna har till 
företagarhjälpen liknas vid en blockering när de inte upplever företagarcoachernas insatser 
som tillfredsställande. I sammanhanget ser jag företagarcoacherna som mentorer till 
landsbygdsföretagarna. Hon talar också om vägran som motstånd och jag drar en parallell när 
landsbygdsföretagarna misslyckas att fullfölja åtgärdslistan som de tillsammans med 
företagarcoachen kommit överens om. Misslyckandet kan ses som en sorts vägran. 
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Landsbygdsföretagarnas självförsörjning är möjlig tack vare liberala föregångare som 
Chydenius och Hierta. De verkade för frihandel och förbättrade levnadsvillkor i syfte att 
möjliggöra självförsörjning. Locke (övers. 1996) menar att människor som arbetar med jorden 
ökar produktiviteten och skapar bättre överlevnadsmöjligheter för alla genom att man inte tar 
av jordens tillgångar utan ökar dem. Jag anser att idéerna går i linje med dagens äganderätt till 
materiella tillgångar som jord och rätten till liv och frihet. Locke anser vidare att med 
människans vilja att leva följer en rätt till till egendom för att själv överleva. Genom att 
försäkra tillgångarna tar hon ansvar för efterföljande generationer. Det anser jag är svårt att 
efterleva för dagens landsbygdsföretagare. I dag handlar det inte bara om att ta ansvar för 
efterföljande generationer utan lika mycket om att överleva i en konkurrensutsatt verklighet. 

6.2 Slutsatser
Min studie visar landsbygdsföretagare som är verksamma inom entreprenad, livsmedel och 
turism. Genom att undersöka om hjälpen som landsbygdsföretagarna får är tillräcklig och 
relevant ökar det förståelsen för fenomenet företagarhjälp samt ger en ökad förståelse och 
kunskap om företagarnas situation. Det empiriska materialet hämtades in med hjälp av 
forskningsintervjuer och analyserades med tematisk analysmetod. Jag har fokuserat på ett 
fåtal analysteman och resultaten är en utveckling av mina reflektioner eftersom en kvalitativ 
reflekterande studie sällan består av fastslagna resultat utan snarare reflektioner över 
fenomenet man hämtat kunskap om (Thomsson, 2002).  

För att svara på problemställningen och nå syftet har det varit viktigt att utifrån det empiriska 
materialet ta reda på om företagarhjälpen varit tillräcklig och relevant. Företagarcoacherna 
skapar möjligheter för landsbygdsföretagarna genom olika stödjande aktiviteter och menar att 
hjälpen är tillräcklig. Landsbygdsföretagarna uppskattar all hjälp de får men har ett behov av 
en djupgående hjälp när de behöver räkna på priskalkyler och större investeringar. Det finns 
ett behov där företagarcoacherna inte räcker till. Företagarcoacherna är självkritiska och vet 
att de inte räcker till samtidigt som arbetsbeskrivningen gör att de inte får hjälpa inom vissa 
områden.

En faktor som är viktig för hur företagarhjälpen uppfattas är att företagarcoacherna ställer de 
rätta frågorna för att ta reda på landsbygdsföretagarnas behov. Frågorna påverkar svaren som 
avgör vilken hjälp som ges och om den i slutändan uppfattas som tillräcklig och relevant. En 
av landsbygdsföretagarna berättar att företagarhjälpen gjorde honom mer positiv och det 
innebär att företagarhjälpen som stödjande faktor uppfylldes. Landsbygdsföretagarnas 
berättelser visar att de hade inte av egen kraft hittat samarbetspartners, gått kurser, 
marknadsfört sitt företag eller fyllt i investeringsansökningar. Företagarhjälpen skapar i 
många avseenden bättre förutsättningar för landsbygdsföretagarna att driva sina företag men 
hjälpen varierar och utgår från de behov som finns. 

Både företagarcoacher och landsbygdsföretagare har förväntningar på företagarhjälpen men 
på olika sätt. Det empiriska materialet visar att företagarcoacherna arbetar utifrån ett 
coachande förhållningssätt. Det innebär att coacherna hjälper landsbygdsföretagarna att hjälpa 
sig själva. Analysen visar att de får hjälp till självhjälp. Landsbygdsföretagarna förväntar sig i 
vissa fall en handgriplig hjälp från företagarcoacherna. Det skapas olika förväntningar när det 
inte finns någon gemensam definition av vad företagarhjälpen innebär. 
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I övergången när en av företagarcoacherna slutar och en annan tar vid upplever en av 
landsbygdsföretagarna ett glapp och det härleder jag till en förbistring i kommunikationen. 
Övergången skapar oro och ovisshet hos landsbygdsföretagaren som samtidigt säger att 
företagarhjälpen varit bra. I motsatsförhållandet uppstår en lojalitetskonflikt när hjälpen är 
gratis vilket skapar låga förväntningar. 

Genom att hitta fler sätt att kommunicera på skulle dialogen mellan företagarcoacher och 
landsbygdsföretagare förbättras. McQuail (1983) tilltalar medier som en instution som i första 
hand sysslar med att producera och distribuera kunskap i form av information och idéer, i 
andra hand förbinder den människor med varandra i en sorts sändare och mottagar-sfär. Vilka 
medieplattformar som är lämpliga att använda kräver djupare efterforskningar men det skulle 
sannolikt bidra till att företagarcoacher och landsbygdsföretagare snabbare når en samsyn på 
de förväntningar som finns och en gemensam definition på företagarhjälpen. Medier som en 
betydelsebärande faktor bör växa in i den relation som finns mellan coacher och företagare. 

En av företagarcoacherna beskriver hur de arrangerar aktiviteter i form av seminarier och 
kurser för landsbygdsföretagarna. Seminarierna är gratis medan kurserna kostar. Här uppstår 
ytterligare en motsättning i den ekonomiska verklighet som landsbygdsföretagarna lever inom 
och som finns beskriven i avsnitt 1.2.1. 

Företagarcoacherna ger inte färdiga lösningar till landsbygdsföretagarna utan tips och råd som 
ska hjälpa dem att komma på lösningarna själva och i slutänden öka förståelsen och 
kunskapen hur man driver ett företag. 

6.3 Metodreflektion
Jag gjorde tidigt i forskningsprocessen ett medvetet val att undersöka vilken hjälp som 
landsbygdsföretagarna inom de gröna näringarna i Norrbotten får av företagarcoacher. Med 
hjälp av forskningsintervjuer som kvalitativ metod gjorde jag en förståelsegrundad 
undersökning som ökade min förståelse för fenomenet. Mitt reflexiva förhållningssätt gav ett 
djup i forskningsstudien och hjälpte till att nå slutmålet. 

Det var svårt att hitta lämpliga landsbygdsföretagare som levde upp till forskningsstudiens 
kriterier. I urvalet av informanter föll bland annat en landsbygdsföretagare bort trots garantier 
om anonymitet och konfidentialitet. Företagaren uppgav tidsskäl som orsak till att inte 
medverka. Vid intervjutillfället var det stundtals svårt att få uttömmande svar från 
landsbygdsföretagarna utan att gödsla med sonderande frågor. Intervjuguiden var kanske för 
snävt utformad. När jag valde att använda bandspelare vid forskningsintervuerna kan det ha 
hämmat informanterna att uttala sig mer försiktigt (Ejvegård, 2009). Samtidigt var 
bandspelaren nödvändig för det hade varit en omöjlighet att skriva ner svaren samtidigt som 
jag skulle reflektera över det som sades. Det hade inte fört intervjun vidare till nästa fråga på 
det naturliga sätt som samtalet krävt (Thomsson, 2002). 

För att få svar på forskningsfrågorna använde jag Gillhams (2008) mall för den 
halvstrukturerade intervjun. Syftet med intervjuformen tål att tänkas över. Det finns fördelar 
med att samma typ av frågor ställs till informanterna som leds vidare med hjälp av följdfrågor. 
Svaren blir lättare att analysera. De negativa aspekterna är tidskostnaden i form av intervjutid 
och transkribering. Ett metodproblem uppstod när jag i redigeringen av transkriptionen 
försökte behålla kvaliteten och karaktären i det ursprungliga materialet. Här blev min 
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journalistiska bakgrund till stor hjälp när det gällde att värdera innebörden i den redigerade 
texten. 

Ingen analysmodell är given på förhand. Den analys som jag har gjort har skett under 
reflektion men det innebär inte att det som varit bäst för min studie är det bästa för en annan. 
Den som forskar får använda sin fantasi och utforma en analysmodell som motsvarar den 
problemställning som forskningen omfattar. Jag har under analysarbetet försökt vara uppriktig 
i rapporteringen och skapa en förståelse för hur resultaten vuxit fram. Det har varit min avsikt 
att tydligt beskriva forskningsprocessen från problemställning till resultat och slutsatser ur ett 
vetenskapligt och reflexivt perspektiv (Thomsson, 2002). 

Användningen av medier är en central del i den kommunikation som finns mellan 
företagarcoacher och landsbygdsföretagare men betydelsen är inte uttalad. I min roll som 
kommunikatör hade jag kunnat introducera mediernas förutsättningar och bärkraft som 
förmedlare av information till företagarcoacher och landsbygdsföretagare. Det hade sannolikt 
bidragit till att stärka kommunikationen mellan parterna. 
 
Med hjälp av Lockes teorier fick jag en förståelse för liberalismen i ett historiskt perspektiv 
och dessa använde jag som verktyg för att skapa ett meningsfullt resultat. Det har varit en 
utmaning att uttrycka sig vetenskapligt korrekt och logiskt, kunna disponera ämnet, förklara 
och definiera termer, ämnesavgränsa, veta hur man anger forskningskällor samt redogöra för 
olika insamlingstekniker (Ejvegård, 2009). Det finns personliga aspekter att reflektera över. 
Exempelvis vad innebär det för resultatet att jag som gjort undersökningen är man? Påverkade 
det informanterna på något sätt? Funktionella aspekter som metodval kan också diskuteras. 
Skulle urvalet av informanter skett utifrån ett bredare perspektiv? Om jag hade haft ett större 
urval hade jag fått med fler nyanser i svaren och det hade varit lättare att hitta motsättningar. 
Det hade bidragit med starkare argument i tolkningarna som hade kunnat testas under studiens 
gång tillsammans med nya deltagare som hade gett nya aspekter av det jag sökte (Thomsson, 
2002). Samtidigt skapade det mindre urvalet ett fokuserat material och bättre möjligheter att 
reflektera över varje enskilt tema.   

"Lite självsäker och stursk får den som författar lov att vara, men yttermera gäller det att  
vara ödmjuk inför vetskapen om att all kunskap är tillfällig och att allt är subjektiva  
tolkningar." (Thomsson, 2002, s. 163) Det är svårt att beskriva verkligheten utan att vara med 
och påverka den. Vetenskapligheten urvattnas inte bara för att distinktionen46 mellan subjekt 
och objekt inte är knivskarp (Ehn & Klein, 1994). Självmedvetenhet och reflexivitet har spelat 
en stor roll i min forskningsprocess. Genom att vara medveten om min roll som forskare, 
journalist och anställd kommunikatör vid LRF blev möjligheten att göra en neutral 
undersökning av ämnet inte genomförbar. Det finns inget förutbestämt sätt att handskas med 
faktumet om min anställning i förhållande till mina forskarstudier. Jag anser att det har varit 
en förutsättning för att jag ska kunna ta mig an ämnet på ett seriöst och vetenskapligt plan. 

Avgörande för undersökningens kvalitet har varit vilket teoretiskt kunnande jag har, vilka 
mina möjligheter att reflektera kritiskt varit och förmågan att använda min fantasi (Thomsson, 
2002). Jag har under forskningsprocessen varit medveten om mitt subjektiva förhållningssätt 
och gjort mitt yttersta för att inte fastna i den. 

46 Distinktion – åtskillnad, utmärkelse. Distinktion. (u.å.) I Nationalencyklopedin. Hämtad 8 april, 2011, från 
http://www.ne.se/distinktion.
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6.4 Förslag på vidare forskning
Behovet av samverkan och upprättande av mötesplatser i syfte att hitta förståelse för att lösa 
problem har varit viktiga faktorer i tidigare forskning. Attityden till det egna företagandet är 
en annan faktor som identifierats för att nå målet till ett hållbart samhälle. Den hjälp som 
landsbygdsföretagare är i behov av var det glapp som jag upptäckte i den tidigare forskningen. 
I analysen av det empiriska materialet upptäckte jag att det finns ingen gemensam definition 
om vad företagarhjälpen innebär. Jag har inte kunnat undersöka denna faktor i min 
forskningsstudie då det skulle ge konsekvenser för problemställningen och syftet.  

Det är relevant att göra en studie kring definitionen av företagarhjälpen. Urvalet kan vara 
större än vad jag använt i min studie för att få ytterligare variation i svaren utan att göra 
anspråk på att vara en kvantitativ studie. Det kan vara lämpligt att använda diskursanalys som 
metod för att få en djupare kunskap om de faktorer som kan skapa en gemensam definition av 
fenomenet. Resultatet av den fortsatta forskningen kan bidra till att företagarcoacherna och 
landsbygdsföretagarna får en gemensam uppfattning om företagarhjälpen samt en ökad 
förståelse varför den ges och hur den tas emot. 
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Bilagor

Bilaga 1: Intervjuguide A
Denna intervjuguide är för informanter som är företagarcoacher vid Lantbrukarnas 
Riksförbund. 

Presentera mig och berätta om examensarbetet.  
Min forskningsfråga är: Är hjälpen som företagarcoacherna ger till landsbygdsföretagarna 
inom entreprenad, livsmedelsproduktion och turism tillräcklig och relevant? 
Metoden jag använder är forskningsintervjuer. Om informanten vill vara anonym går det bra. 
Tänk på tiden. 

Frågor: 
Vilken slags hjälp ger du som företagarcoach till landsbygdsföretagaren?
Tycker du att hjälpen är tillräcklig och relevant? 
Har du fått någon positiv eller negativ kritik från landsbygdsföretagaren utifrån den hjälp du 
ger?
Är det någonting övrigt du vill tillägga kring den hjälp du ger till landsbygdsföretagaren? 



Bilaga 2: Intervjuguide B 
Denna intervjuguide är för informanter som är landsbygdsföretagare i Norrbotten. 

Presentera mig och berätta om examensarbetet. 
Min forskningsfråga är: Är hjälpen som företagarcoacherna ger till landsbygdsföretagarna 
inom entreprenad, livsmedelsproduktion och turism tillräcklig och relevant? 
Metoden jag använder är forskningsintervjuer. Om informanten vill vara anonym går det bra. 
Tänk på tiden. 

Frågor: 
Vilken slags hjälp har du fått av företagarcoachen?
Tycker du att hjälpen har varit tillräcklig och relevant?
Har du någon positiv eller negativ kritik att ge utifrån den hjälp du fått?
Är det någonting övrigt du vill tillägga kring den hjälp du fått av företagarcoachen?



Bilaga 3: Intervju med företagarcoach
Intervju gjord 2011-02-09 klockan 09.31.  
Deltagare: Fredrik Winneborn (frågeställare) och kvinna, 38 år (företagarcoach). 
Transkribering gjord 2011-02-10. Längd: 18.01.

Företagarcoach: Hjälpen vi ger är att vara bollplank, det är det viktigaste. Vi kommer ut på 
gården till dem, tittar hur de har det, pratar med dem, kollar nuläget, vad vill de, vad har de 
för förutsättningar, vad kan de och ja, sen går vi in på detaljer. Jag tror att det viktigaste är att 
vara den där personen de får prata med, kasta ur sig alla funderingar och tankar och så där och 
så får de se vad de får tillbaka. Min roll är ju inte att ge dem ja eller nej utan mer att hjälpa 
dem att komma fram om det här är nåt bra för dem. Kan de leva på det här eller blir de 
lyckliga av det här eller tillför det gården någonting? 
Frågeställare: Vilken typ av hjälp kan det konkret vara? 
Företagarcoach: Jo, alltså, den konkreta hjälpen jag ger dem är att bolla frågor med dem och 
sen hjälper jag dem att få nätverk och kontakter. Det kan vara myndigheter eller kollega som 
gör samma sak eller hjälper dem att få kontakt med kunder. Jag hade en honungsproducent 
och dem hjälpte jag hitta folk som vill sälja honungen åt dem. Det kan ju vara nog så svårt om 
man inte kan språket. Vi har ju lite pengar till vårt förfogande och den ekonomiska hjälpen vi 
ger är i form av att de kan få göra affärsplaner, SWOT-analyser ...
Frågeställare: Vad är en swot-analys? 
Företagarcoach: Styrkor och svagheter, man tittar på hotbilden och vad är möjligheterna. De 
kan få göra marknadsanalyser och få hjälp med att skriva ansökningar till länsstyrelsen men 
då får de betala ungefär hälften själv. Det är väl värda pengar för dem. Sen gör vi 
inspirationsseminarier och det är oftast gratis. Vi tar inte betalt för inspirationsseminarierna 
men vi tar betalt för kurserna. Då kan vi arrangera en dag med surdegsbakning och låter dem 
nosa på vad det är och det kanske mynnar ut i att två tycker det är så intressant att de börjar 
baka och säljer. Det kan vara energidagar eller knivslöjdsinformation. Det är också en form av 
ekonomisk hjälp där vi låter dem nosa på ämnen som de kanske inte kommit i kontakt med 
annars. Plus att vi kan arrangera studieresor också till andra gårdar eller andra län. 
Studiebesöken är främst till för att de ska få en inblick i hur någon annan driver samma sak, 
samma sorts företag. De blir så fast i sitt, de sitter och har för låg prissättning, ingen strategi, 
de har inga rutiner och vi försöker ta dem till en gård där allt sånt sköts bra. Där det finns en 
plan, har en bra prissättning, de tjänar pengar så de ska få en blick av hur det kan vara att 
driva ett lönsamt och välskött företag. 
Frågeställare: Hur följer ni upp att det ni kommit överens om efterlevs? 
Företagarcoach: Jag ringer dem och kollar så att de gjort vad de ska. Jag träffar mina företag 
flera gånger. Det har jag sagt från början att jag ska träffa dem flera gånger innan jag släpper 
dem. Jag gillar inte att träffa dem en gång, kasta upp en massa bollar, ringa någon gång då och 
då och sen bara släppa i väg dem. Jag vill liksom hålla dem i handen ett tag. Jag tror att det 
lönar sig i slutändan. 
Frågeställare: Är hjälpen tillräcklig och relevant för dem? 
Företagarcoach: Ja, det är det men det är klart att vissa kanske förväntar sig mer. De kanske 
tror att vi ska göra saker åt dem, att jag ska gå med dem överallt och ringa alla samtal. Men 
om man bara förklarar att min roll är mer att knuffa dig till att ringa det där samtalet, då är de 
förberedda på det. Lägger man inte upp för många att-göra-saker tar de tag i det. Det gör de 
faktiskt. Är hjälpen relevant? Ja, jag tror det. De är så ensamma många av de här företagarna. 
Mjölkbilen är kanske den enda som kommer till dem en gång i veckan. De träffar ju ingen. De 
tycker det är jättekul. Vet du hur lång tid ett företagsbesök tar? Gissa. En halv dag. Minst tre 
timmar. Jag är helt slut när jag åker därifrån. Det är jättemycket att prata, gå ut på gården och 
titta och se vilka förutsättningar som finns.



Frågeställare: Vilka företag är det som får hjälp? 
Företagarcoach: Det är väldigt, väldigt blandat men de ska ju ha någon sorts koppling till den 
gröna näringen. Det är jättebrett. Det kan vara en skogsägare, en köttbonde, en som plockar 
material från skogen för att slöjda, en bärodlare, en äggproducent, honung, mjöklbonde, 
energi, turism har vi också där. Att de är i naturen eller gör av naturen är väl det som ...
Frågeställare: Vad är det som gör att de kontaktar dig? 
Företagarcoach: De flesta har faktiskt fått tips av någon att vi har den här tjänsten. Antingen 
via Länsförsäkringar eller kommungruppsstyrelser. De flesta har fått det via tips. De ringer för 
att få lite hjälp. Jag tror också här uppe att det inte är så pretentiöst utan det är ganska 
anspråkslöst. Vi kommer ut och träffar dem men att man får ändå mycket hjälp. De är ju lite 
speciella alltså, de kanske inte skulle ringa Almi eller företagsutvecklarna i kommunen. De ser 
sig själv som företagare, det är en livsstil för dem att hålla på och då ringer man inte 
näringslivsavdelningen. Jag vet inte, jag tror det klingar bättre i deras öron att LRF har 
företagscoachning. Det känns som om det är närmare dem. 
Frågeställare: Får du någon positiv eller negativ kritik tillbaka? 
Företagarcoach: Jag får direkt feedback från företagarna när vi sitter ner och pratar. Jag har en 
tio stycken jag jobbar med och först säger de att de inte visste att hjälpen fanns och blir 
jätteglada när jag kommer ut och sitter med dem och att jag tar mig tid. De frågar vad det 
kostar och blir förvånade när det inte kostar någonting. Redan där blir det "wow, vad häftigt 
att du kommer och avsätter tid för mig". Det är ju feedback för mig. Men sen får jag feedback 
när jag gör saker åt dem som de inte förväntar sig. När jag ringer eller mejlar dem och tipsar 
om en kurs eller så där, då blir de jätteglada. De förväntar sig inte att jag ska ha dem i 
tankarna men jag går och tänker hela tiden på vem i gruppen som kan ha nytta av det här och 
då pangar jag i väg ett mejl eller ett telefonsamtal. Jag har inte fått negativ kritik än men det 
kommer väl det också. Man kan inte göra alla nöjda. 
Frågeställare: Vilken negativ kritik tror du att du kan få höra?
Företagarcoach: Det skulle kunna vara i så fall att de förväntar sig mer att jag ska jobba med 
dem, skyffla dynga på gården, göra nåt mer konkret med dem. Jo, det tror jag. Sen att de 
förväntar sig jättemycket tips och råd. Men när vi har sagt att vi ska jobba med ett coachande 
förhållningssätt så innebär det att det är inte jag som ska komma med alla tips och råd utan det 
är bättre om de kommer på saker och ting själv i stället för att jag rapar upp givna svar åt dem. 
Jag kanske vet saker själv men jag försöker få dem att komma på det själv. Sen är det ju så att 
vissa man besöker första gången klarar ju sig själv och de signalerar att jag kanske inte ska 
vara där så mycket medan vissa hör av sig väldigt mycket. Jag kommer nog har bortåt 30 
företagare som jag ska ansvara för i slutändan. I dagsläget har jag tio egna. 
Frågeställare: Finns det någon punktlista hur ett företagsbesök går till? 
Företagarcoach: Jo, först är det ju telefonsamtalet. De ringer eller jag ringer dem. Sen skickar 
jag ett startbrev där jag berättar vad som kommer hända och när jag kommer och så där. Sen 
far jag dit och då sätter vi oss ner och socialiserar, klämmer på varandra och sen går jag 
igenom liksom vad finns på gården, hur stor är gården, vad gör ni och det dokumenterar jag i 
ett dokument. Sen är det upp till vad det är de har tänkt men jag skriver en liten åtgärdsplan 
om vad som är på gång. Sen gör vi upp att vissa saker ska göras till nästa gång vi ses. Det blir 
en sorts hemläxa för dem. Jag kan till exempel säga att "innan vi träffas nästa gång vill jag att 
du ringer den här kontakten eller tar reda på det här". Sen gör jag uppföljning och det kan ske 
på telefon.  
Frågeställare: Vad händer om de inte gjort det ni kommit överens om? 
Företagarcoach: Nä, men då får de göra det till nästa gång. Det finns ju vissa man måste ligga 
på mer. Vissa behöver ju en spark i baken medan andra gör det på en gång. Det är lite svårt,



det beror ju på hur de är som personer. Vissa är försiktiga och då får man ta det i deras egen 
takt. Jag försöker få dem att kliva ur trygghetszonen och ta åt sig kunskap så de kan göra som 
det är tänkt. 
Frågeställare: Nåt övrigt du vill tillägga kring företagscoachandet? 
Företagarcoach: Jo, vi gör ju en massa aktiviteter också och de syftar ju till att klä på dem mer 
kunskap men också göra reklam för projektet som sådant. Att vi syns i medier och i 
kursutbudet. Nu ska vi göra en kurs om hushållsnära tjänster. Det är en kurs där de får lära sig 
att jobba mot privatpersoner och rot- och rutavdragen. Då får de betala för kursen, vi kör den i 
våran regi i två dagar. Vi gör ju saker på begäran. Men det händer att vi gör saker på eget 
bevåg för att vi vill kanske testa något. Det kan också vara bra att göra ett seminarium för att 
visa att vi finns, vi gör det här och samtidigt ge dem lite information om något intressant 
ämne. Jag tror också att när vi lyft fram goda exempel på företagarna ser de att de fått hjälp 
och då vågar de ringa oss och fråga om hjälp. Det är någonting vi måste fortsätta med, lyfta 
fram de goda exemplena.



Bilaga 4: Intervju med företagarcoach
Intervju gjord 2011-02-09 klockan 13.35. 
Deltagare: Fredrik Winneborn (frågeställare) och man, 55 år (företagarcoach). 
Transkribering gjord 2011-02-10. Längd: 23.50.

Frågeställare: Vilken hjälp ger ni företagarna, konkret?
Företagarcoach: Oftast vill de bara träffa en företagarcoach för att bolla en idé, det kan vara 
ett alternativ. Någon annan kanske vill ha tips på kanaler, tips på finansiering, tips på andra 
som har liknande verksamhet, tips på utbildningar, så det är så väldigt varierande 
frågeställningar men det vi ger till dem är att vi föreslår att vi får komma på besök och där 
någonstans börjar vi resan för då får vi en samlad bild av resurserna: Vad har de på gården? 
Vad har de för fastigheter? Vad har de för verksamhet i dag? Vad har de för maskiner? Vad har 
de för kunskap själv? Vad har de för erfarenheter? Utifrån det börjar man då skapa sig en bild 
utan att man låser sig på något vis och sen är det väldigt mycket att lyssna vad de har för 
tankar och att ställa de rätta frågorna. Jag kanske inte är den bästa på att ställa de rätta 
frågorna men jag lyssnar väldigt mycket och det gäller att inte ställa frågor som är ja eller nej 
utan det är mer att de ska kunna utveckla sina tankegångar. Exempel på såna frågor kan vara 
vad de har för idé och hur skulle de vilja utveckla det de har, vad tror de om affärsidén, vad är 
deras vision och vad är slutmålet. Lite grann av sådana frågeställningar kan vi ha med för då 
tvingas de in i att formulera sig. Vi ger dem lite instick under resans gång och hjälper dem 
formulera sina svar. Ibland kan det handla om en väldigt konkret utbildningsinsats och då kan 
vi ge ett förslag hur de ska göra. Vi kan också skapa mötesplatser så de träffar potentiella 
kunder där affären sker mellan dem, vi blir inga mellanhänder. Det är så otroligt varierande. 
Under min tid som företagarcoach har jag träffat allt från en fårbonde som har velat utveckla 
turistverksamhet där jag har hjälpt det företaget med att ställa frågor, få dem att vässa sin 
affärsidé och ge ett inspel om omvärlden och så småningom har det utmynnat i en affärsplan 
som har grundat sig i en investeringsansökan. Så den som har varit fårbonde eller skogsbonde 
har också blivit turistbonde och har en fastighet som snurrar på för fullt. Jag har varit och 
träffat en köttbonde som hade otroliga problem med, vad ska vi säga, hade dels en jättestor 
investering i en ladugårdsbyggnad och den var svår att ro i land. Han hade ingen tydlig 
strategi, ingen plan och var tveksam. Han hade problem med fodret till sina kalvar, det var 
några kalvar som inte riktigt utvecklade sig. Det här området kan jag ju absolut ingenting om 
men det gällde då att ställa de rätta frågorna och skapa sig en bild och ge förslag hur går vi 
vidare. Jag har träffat en som har mark. Duktig företagare som ville jobba med grön omsorg 
men hon hade problem att räkna fram priser, kalkyler, vad ska jag ta betalt. Jag var och 
träffade henne två gånger där vi bollade mycket idéer. Sen gav jag henne förslag hur hon 
kunde räkna ut sin egen lönekostnad och hennes prisbild. I Älvsbyn var det en tjej som 
startade upp en trädgårdsanläggning, hon säljer alltså växter. I det växthuset jobbar hon med 
grön omsorg. Hon var egentligen undersköterska och hade kommit på en idé att hon ville köra 
eget och hade börjat lite lätt och sålde lite hantverk och så. Jag frågade henne om jag kunde 
komma ut till henne och vi satt en halv dag tillsammans med en från näringslivskontoret och 
så hjälpte vi henne att hitta sina idéer. Det var mycket nej, nej, nej men med min hjälp började 
hon se möjligheterna och det var jätteroligt att höra. I dag har hon olika grön omsorgs-
aktiviteter och kunder som betalar för den vård de kan få där. Hon har läkare inkopplade och 
olika rörelser, ja lite av varje. Ett annat företag, två-tre företag, ville jobba med 
besöksgrupper, turism, café, lite av varje, dem fick jag att bilda en ekonomisk förening. Det 
var två mjölkbönder och en fårbonde. De spretade väldigt mycket. Jag kände att vad var deras 
affärsidé egentligen? Jag var väl där två gånger tror jag och med hjälp av Compendium som 
jobbar med att hjälpa kooperativ bildade de en ekonomisk förening. Då fick de jobba igenom 
sin affärsidé. Det projektet har kanske inte kommit särskilt långt men de har nu en juridisk



person för de hade inte kunnat gå tre personer till kommunen och få till stånd ett avtal för de 
spretade för mycket. Tanken här var då att de tillsammans kunde forma affärsidén och bli en 
juridisk person som kan uppvakta dem här. Deras affärsidé har nog inte mognat klart och de 
kanske får backa tillbaka men kan komma tillbaka ännu starkare. Alla de här grejerna har 
byggt på olika förutsättningar men för oss har det inneburit att ställa de rätta frågorna, lyssna 
och inte komma med lösningarna. Det är en balansgång att inte servera färdiga lösningar utan 
det är en process framåt. 
Frågeställare: Är hjälpen tillräcklig och relevant för företagen?
Företagarcoach: Vi vill ju påstå att den är det. En affärsidé är ju inte klar så här, det är få som 
är det. Det är en mognadsprocess men det innebär ju att de får många grejer på vägen framåt. 
Det ska förhoppningsvis göra dem till ett starkare företag och att de blir mer lönsamma i 
förlängningen. Där kan det väl kännas ibland att de har mer förväntningar. Jag har jobbat 
ganska mycket utifrån ganska, hur ska vi säga, lösa tyglar. Mer val vid mötena, haft 
uppföljningssamtal men sen har de fått flyga fritt. Jag har inte hållt mig till något slags strikt 
schema. En handelsträdgård hörde av sig till mig. De är tvungna att flytta sin handelsträdgård. 
Dem har jag suttit och bollat med vad de skulle kunna få in, jag har hjälpt med stöd för de ska 
ju bygga nya växthus, få fram nya anbud och då har jag använt mitt nätverk i hela Sverige. Så 
de har fått massor med växthusleverantörer svenska och utländska. De har fått idéer på nya 
affärsområden som återigen det är de själva som ska ta beslut om. Jag har tipsat dem om 
kommunfolk och de har kommit långt i processen. Så i dag har kommunen lovat dem en tomt, 
de vet inte riktigt var. Det är en handelsträdgård där både han och hon och till och med sonen 
jobbar. De har ju bara sommarplantor men de skulle kunna lägga till ytterligare ett ben som 
grön omsorg. I grön omsorg använder man ju gården eller trädgården eller den gröna miljön 
som en läkande arena där man då kan lägga olika verksamheter. Det kan vara en form av 
gårdinsats eller bara röra sig i den här miljön. Jobbar man på en lantgård kan det vara något 
med djur, sköta hästar eller andra djur. I dag finns det runt 200 gårdar som jobbar med grön 
omsorg.
Frågeställare: Har du fått någon positiv eller negativ kritik någon gång?
Företagarcoach: Jag har nog fått både och. Jag har alltså fått där vi har känt en otrolig respons 
där vi känt att det fungerat mellan varandra. De har upplevt att de fått ut någonting bra men 
visst har det hänt att jag har hört på omvägar att man upplever det som att de hade större 
förväntningar. De vill att vi ska agera mer som konulter. Att vi ska göra affärsplanen åt dem, 
vi ska gå in med ansökan, vi ska göra allt men det gör vi inte. Vi får inte göra det heller. Det är 
en väldigt tydlig gränsdragning. Däremot kan de köpa konsulttid av LRF Konsult, 
Hushållningssällskapet eller Almi som kan hjälpa dem att göra det. Jag upplever själv att jag 
kan ha självkritik. Inom vissa områden exempelvis lamm hade jag ett företag där jag inte hade 
kraften eller kunskapen att matcha dem i den fas de befann sig. Men det finns andra som kan 
fånga deras behov och prata med dem. Jag kanske då var för feg eller okunnig eller för 
splittrad. Det de ville var att nå marknaden bättre och de funderade på hur de skulle 
omstrukturera sin verksamhet förutom att slakta lamm. Där räckte inte jag till men min 
kollega Susanne fick en väldigt bra kontakt och hon vara duktig på det där. Jag har träffat 
företag som handlar med energi och energi är ett svårt område att tjäna pengar på för vem är 
kunden? Det är inte Vattenfall eller Eon utan det är kanske att energieffektivisera om sin egen 
gård och sådana har jag träffat några och där har jag då lyckats lotsa in och försökt tipsa och 
bolla idéer och hjälpt dem hur de kan finansiera sitt nya energisystem. Lyckas de halvera sin 
energikostnad blir de bättre lönsamma. 
Frågeställare: Är det något annat du vill tillägga kring företagarcoachningen? 
Företagarcoach: Jo, vi tillför också en form av inspirationsseminarier eller 
kunskapsseminarier, tips på kontakter och sånt. Där är LRF en fantastisk organisation och det 
finns alltid någon som gjort något på nåt annat ställe och det kan vi ta reda på och lotsa in



företagaren på det. Vi ser i analyserna att mötesplatserna vi ordnar hjälper företagarna, de har 
fått nya tankar. Det kan vara ett bra sätt att de styr upp sin idé. Andra har blivit klarare på att 
de tänker rätt. Men allt bygger på företagsbesöket som är vår kärna. Där vaskar vi fram vad 
nästa behov är. Vi gör inte seminarierna för vår egen del utan för att det finns en efterfrågan. 
Våra företagarcoacher har förfinats. Förr åkte vi ut lite hit och dit och det blev inte alltid så 
effektiva möten. Nu ställer alla företagarcoacher förfrågor så alla är förberedda och det blir 
bättre kvalité i mötet. Coacherna blir ju bättre på att möta människor genom att ha det här 
coachandet förhållningssättet. 
Egentligen började Grön Framtidsgård med en omfattande förstudie där vi kollade vad våra 
medlemmar ville, vad landsbygdsföretagen ville, vad de ville vid kusten, i skoglandet och i 
fjällen. Det var grunden och utifrån det utarbetade vi en strategi som blev Grön Framtidsgård. 
Under en längre tid blev det tydligt att kraftsamla tillsammans. Men det har varit svårt att få ut 
effekt. Kring 2004 bestämde man sig på LRF för en ny vision. Vi skulle skapa 30 000 nya 
arbeten i Sverige. I den visionen identifierade vi vår roll i Norr- och Västerbotten och sa att nu 
ger vi våra coacher i uppdrag att rigga två projekt. Ett som ska vara på bredden, det är Grön 
Framtidsgård, som når alla och ett som når spetsen och det är Gröna Piloter.
Från början fanns det en marknadsundersökning som visade att det fanns tre fokusområden 
och det var energi, entreprenad och turism. Det är här våra medlemmar jobbar. I Gröna Piloter 
fokuserar vi då på de här områdena. Våra finansiärer däremot sa att energi är viktigast. Sen 
har vi i Gröna Piloter försökt vaska fram spetsföretag inom energi. Tanken med spetsföretagen 
är att de ska bli goda förebilder för de övriga. Det är tanken. 



Bilaga 5: Intervju med landsbygdsföretagare
Intervju gjord 2011-02-20 klockan 10.30.   
Deltagare: Fredrik Winneborn (frågeställare) och kvinna, 28 år (landsbygdsföretagare). 
Transkribering gjord 2011-02-22. Längd: 06.34. 

Landsbygdsföretagare: Camilla heter jag. Jag är 28 år. 
Frågeställare: Vad har ni fått för hjälp av företagarcoacherna? 
Landsbygdsföretagare: Vi har fått ganska mycket hjälp men det de främst har hjälpt med är 
var man ska vända sig, vilka man ska kontakta, var man kan hitta vidare information, vem 
man kan samarbeta med och så vidare. Det är inte konsulthjälp i den bemärkelsen men 
däremot mycket på kort sikt tycker jag, det har varit bra. Susanne som var förut hon var ju 
jätteduktig på det här med och pusha och liksom "nu tar vi tag i det är och nu bestämmer vi ett 
datum för det här" och så vidare. 
Frågeställare: Är det något mer konkret ni fått hjälp med? 
Landsbygdsföretagare: Ja, hon var ju med mycket i början när vi började samarbetet med 
Birgitta47 på hotellet. Då var Susanne med och bestämde ett datum och var med och satt med 
liksom och hjälpte oss i kommunikationen däremellan och så där. Samarbetet mellan oss är att 
vi tar ju deras turister som kommer och vill göra en aktivitet med häst eller så tar vi emot här 
och då får de komma och rida eller åka skidor bakom häst eller släde eller så där. 
Frågeställare: Har ni fått någon hjälp med marknadsföring eller så där? 
Landsbygdsföretagare: Det var en svår fråga, jag försöker tänka men kommer inte på något så 
där på rak arm. Däremot har hon ju hjälp oss med det här, man kan ju söka konsultcheck som 
man får, 10 000, så det har vi ju utnyttjat då. Det är länsstyrelsen som betalar halva, om man 
använder en konsult till exempel om man vill räkna på något särskilt och då kan man få bidrag 
för det där. 
Frågeställare: Hjälpte företagarcoachen till att fylla i ansökan då?
Landsbygdsföretagare: Jag vill minnas att vi aldrig fyllde i någon ansökan direkt utan det gick 
mer via LRF direkt så hon fixade resten. 
Frågeställare: Har den hjälp ni fått från företagarcoacherna varit tillräcklig och relevant, 
tycker du? 
Landsbygdsföretagare: Den har varit bra men visst är det lite trist att man inte fått direkt för 
konsulthjälp liksom så där då, om man vill räkna på något liksom, sånt kan de inte göra så det 
är väl den biten då som hade varit jättetrevlig om den fanns med också. 
Frågeställare: Är det mer att man lägger upp en budget för en kommande investering? 
Landsbygdsföretagare: Ja, precis, affärsplaner, kalkyler, om man till exempel funderar på att 
utöka på något område och så vidare. Sånt kan man ju inte få hjälp med genom Grön 
Framtidsgård. Så den biten hade väl varit jättebra om den fanns med men samtidigt är det ju 
bra det som finns. Vill man ha den hjälpen måste man köpa in den via LRF konsult eller 
Hushållningssällskapet. Man är ju snabbt uppe i 10 000 för de tar ju ganska mycket per 
timme.
Frågeställare: Har du någon positiv eller negativ kritik att ge kring hjälpen du fått? 
Landsbygdsföretagare: Jag kommer inte på något negativt direkt. All hjälp man kan få är ju 
bra. Det är ju särskilt positivt att de tar tag i saker och kommer med konkreta förslag liksom 
att "nu gör vi så här, nu lägger vi upp det här, nu sätter vi det och det datumet" och så vidare. 
Man kan också ringa och fråga "vad tror du om det här, är det här någonting för mig, kan jag 
komma i gång med det så snabbt som jag vill" och då kan de säga rakt ut ja eller nej eller att 
det kommer inte fungera så fort. 
Frågeställare: Har du upplevt att du fått återkoppling fort av dem? 
Landsbygdsföretagare: Ja, nu har det ju varit stillestånd ett bra tag sedan Susanne slutade. Jag

47 Birgitta är ett fiktivt namn. 



vet inte riktigt vem det är vi kommer vända oss till i stället om det blev Helena eller hur det 
nu var men när Susanne var då gick det väldigt fort. Man kunde mejla henne liksom eller 
ringa henne och fick svar samma dag. Hon ringde alltid upp eller mejlade tillbaks och så 
vidare. Sedan gick det väl lite långsamt i bytet mellan företagarcoacherna. Det var ju inte så 
att det från den ena dagen till den andra så fanns det en ny utan det tog ju ett bra tag innan de 
visste vem det skulle vara och hur det skulle se ut och så vidare. Överhuvudtaget var inte 
bytet så jättelyckat tycker jag då. Det är ju många som har lärt känna dem som var förut och 
kommit en bra bit på väg med dem och de har fått mycket kontakter som de hade kunnat 
förmedla. Det var lite synd det här med bytet överlag tycker jag då. Det blir som att börja om 
lite för dem som inte har kontakterna i huvudet och alltihop. Det kommer ta ett tag för dem att 
få reda på allt och börja om liksom.
Frågeställare: Vill du tillägga någonting om det här med företagarcoacherna?
Landsbygdsföretagare: Nä, det är väl inget speciellt så där. Det har ju varit bra att de har varit 
duktiga, snabba och veta vart man ska vända sig liksom. Jag kommer inte på något dåligt så 
där på rakt arm, det är ju svårt att säga. 



Bilaga 6: Intervju med landsbygdsföretagare
Intervju gjord 2011-02-21 klockan 18.13.   
Deltagare: Fredrik Winneborn (frågeställare) och man, 48 år (landsbygdsföretagare). 
Transkribering gjord 2011-02-22. Längd: 11.53. 

Landsbygdsföretagare: Jag heter Lars och är 48 år. 
Frågeställare: Vad har ni fått för hjälp av företagarcoacherna? 
Landsbygdsföretagare: Ja, vad fick vi för hjälp, vi fick ju som en, mycket hjälp fick vi, dels 
var det kurser som hon fick oss att gå eller åtminstone Lena, det var ju som mycket kvinna i 
fokus lite grann i det där. Sen var det ju mycket komma ut till kund. Ja, att profilera sig utåt i 
olika kanaler. Dels frågade hon ju, ja det var ju marknadsföring. Alltså, på internet och sen 
hade hon ju, vi kom i tidningen Land, där var vi bland annat med. Hon skickade tidningar på 
oss så de gjorde olika reportage i Kuriren och NSD. Vi skulle ju försöka sälja lammskinn då 
och vi fick ju ett namn på nåt vis. 
Frågeställare: Vad fick ni mer för hjälp?
Landsbygdsföretagare: Vi gick ju igenom hela företaget och skulle kolla så att det skulle bära 
sig då. Det såg då bra ut i alla fall. Men jag vet inte om det blev lika bra men det var ju inte 
hennes fel. 
Frågeställare: Har ni fått någon annan hjälp? 
Landsbygdsföretagare: Ja, hon har ju som, en spark i baken helt enkelt. Hon stöttade en ju och 
fick en att vara mer positiv kanske. Det tycker jag. Det svåraste är ju ekonomin. Man skulle 
vilja vara fler personer men lönemässigt skulle man behöva vara ännu mindre, om man säger 
så. 
Frågeställare: Coacherna stöttar och peppar er, är det bra? 
Landsbygdsföretagare: Det är ju på det viset det ska vara, inte vet jag. 
Frågeställare: Har hjälpen varit tillräcklig och relevant? 
Landsbygdsföretagare: Jo. 
Frågeställare: På något speciellt sätt? 
Landsbygdsföretagare: Ja, det var ju lite upp till en själv. Vi kunde ju ringa henne, det är ju 
upp till en själv lite grann. Nog var hon ju beredd att fortsätta hjälpa till om man ville ha ännu 
mera hjälp, det tror jag nog. Det var ingen så där att det var stopp. Det hände att vi ringde till 
henne och sen hörde hon ju av sig någon sväng och frågade vad vi sysslade med. "Gör ni 
ingenting?", var det väl. Nä, nog tyckte jag det var bra. 
Frågeställare: Finns det någonting positivt eller negativt kring hjälpen som ni har fått?
Landsbygdsföretagare: Negativt vet jag väl inte direkt. Det är ju upp till en själv som sagt var. 
Man måste ju, det handlar om lite personkemi det där. Hur mycket hjälp man kan ta och hur 
mycket hjälp man kan få. Och hur mycket man lyssnar på det de säger. Men vi blev bemötta 
bra. Vi försökte ta åt oss av det hon sa. Det var ju som satt i steg var det ju. Nu kommer jag 
knappt ihåg det men man såg vad man skulle förbättra då på de där stegen. 
Frågeställare: Kommer ni ihåg var stegen började och slutade? 
Landsbygdsföretagare: Nja, inte direkt så där. Vi skulle ju förbättra oss på olika punkter. 
Marknadsföring var det ju framför allt. Att få sälja, få ut skinn. Det tycker jag väl att vi får, 
klart man skulle kunna sälja mer men det gäller ju att hinna med och sälja också. Det gäller ju 
att, och det är ganska lämplig takt nu tycker jag. Nu sprids det ju nästan, ja lite grann 
annonserar vi ju. Det är mest privatkunder som köper av oss. 
Frågeställare: Något positivt eller negativt ni vill framhålla kring företagarcoachandet? 
Landsbygdsföretagare: Det kan ju vara bra att träffa och prata med någon, om man säger att 
man träffar kollegor går man ju inte in i nåt sånt i diskussioner men däremot om man får en 
sådan där som är speciellt inriktad på det så kommer samtalet in på en helt annan nivå och det 
blir ju helt krasst ekonomiskt. Det blir ju som att man rannsakar vad man sysslar med själv.



Visst är det jättebra att man för diskussioner om det annars kanske man är tyst om det i sin 
egen och blir egentligen helt blockerad i någonting som inte fungerar. Det kan jag nog tänka 
mig att det är det bästa med det, att få någon att bolla med som kanske kan säga åt dig att "det 
där går ju inte". Det blir ju som att man får en helt annan, man börjar tänka lite längre än sin 
egen näsa. Inte vet jag om vi kanske blev hjälpta på det viset men jag kan tänka mig att man 
öppnar sig lite grann i tanken. Det tror jag. 
Frågeställare: Finns det någonting i övrigt du vill tillägga kring företagarcoacherna?
Landsbygdsföretagare: Man är ju inte så van att gå ut till kund. Det har ju bara hämtats grejer 
från gården, från slakteriet eller mejeriet och så där. Vi har aldrig haft den där kundkontakten 
och då kan man många gånger vara lite osäker. Man ligger lågt i pris, det blir ju som att man 
ska stå upp för sin sak. Att det är någonting bra man säljer, räta på ryggen lite grann. Det tog 
vi åt oss av det hon sa. Men det är ju det, det blir ju som en helt ny bransch att gå in som 
säljare och så har man ingen säljkunskap. Hon lärde oss kanske inte just säljkunskap men vi 
fick som en start på det på nåt vis. Lena gick ju olika kurser och det handlade ju om att tro på 
sin vara för det var ju LRF och hon som skickade att "det här och det här ska du gå". Vi for ju 
runt på olika ställen och gick kurser.


