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Förord 

I arbetet med att skriva den här uppsatsen om ridsportföretags miljöarbete, har även 

jag mötts av både sporrar och hinder. Den största sporren är så klart den kandidatex-

amen i Miljövetenskap som hägrar i horisonten. De hinder som jag stött på har varit 

alltifrån utmaningar i form av små inbjudande stockar till mer krävande hinder som 

stora maffiga murar. För att ta mig över alla dessa hinder har jag behövt en hel del 

hjälp. Först och främst vill jag rikta ett stort tack till informanterna, som gjort den här 

studien möjlig. Därefter vill jag också tacka mina kurskamrater för de här tre åren på 

Miljövetarprogrammet och jag vill speciellt tacka Lina, Emelie, Linn och Emilie för all 

hjälp, allt stöd och alla timmar i biblioteket under uppsatsskrivandet.  Tillsist vill jag 

också tacka min handledare Magdalena Fallde för all hjälp.  

 

Lina Thenander 

Norrköping, 2012 
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Sammanfattning 

Generellt sett tog det storskaliga miljöarbete sin början på 1970-talet. För ridsportens 

del startades ett klimatprojekt 2010 av flera stora branschorganisationer, med en kli-

matpolicy som följd året efter. Då ridsportföretags miljöarbete skiljer sig väsentligt åt 

mellan olika företag, syftar den här uppsatsen till att undersöka vilka drivkrafter och 

barriärer som kan identifieras utifrån ridsportföretagares uppfattningar kring miljö-

arbete. I studien har verksamheter som har, respektive saknar ett dokumenterat mil-

jöarbete intervjuats och det empiriska materialet har analyserats med hjälp av teorier 

kring drivkrafter och barriärer. De slutsatser som kan dras är att främst de sociala 

och de marknadsbaserade drivkrafterna ligger till grund för företagens miljöarbete. 

De barriärer som hindrar företagen från att införskaffa eller utveckla sitt miljöarbete 

är främst samförståndsbarriärerna och kunskapsbarriärerna, där ridsportverksamhe-

ters miljöpåverkan och dess betydelse ifrågasätts, samt kunskapsluckor kring ämnet. 

Vidare är även de ekonomiska barriärerna betydelsefulla, exempelvis genom att det 

kan finnas fördomar om att ett miljöarbete bara är något kostsamt. Tillsist är de tek-

niska och de sociala barriärerna identifierade, men dessa ses som mindre i jämförelse 

med de tidigare nämnda.  
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Inledning 

Under 1960-talet aktualiserades miljöfrågorna i Sverige såväl som utomlands. Det 

storskaliga miljöarbetet tog sin början först under 1970-talet, men då endast inom 

vissa branscher så som industrin (Ammenberg, 2004). I mitten av 1980-talet föränd-

rades synen på miljöarbetet från att ha setts som en börda, till att bli en marknads-

fördel för företagen och miljöledningssystem så som ISO 14001 utvecklades under 

1990-talets mitt (Steger, 2000). Ammenberg (2004) menar att miljöarbetet på senare 

tid genomgått stora förändringar inom de flesta typer av företag och att miljöarbetet 

numera ofta ses som något nödvändigt för att företagen ska kunna överleva på lång 

sikt. Det här har lett till att företagen arbetar mer i förebyggande syfte och på eget 

initiativ (Ammenberg, 2004).  

 

För ridsportens del, vilket är den bransch som den här uppsatsen kommer att handla 

om, har miljöarbetet utvecklats på senare år. I samarbete med aktörer från andra 

hästsportdiscipliner startades ett klimatprojekt under 2010, där syftet bland annat var 

att ge ridsportföretag tips på hur verksamheten kan vara både ekonomiskt och mil-

jömässigt hållbar. Vidare antogs i början av 2011 en klimatpolicy av Hästnäringens 

Representationsråd, som består av tolv stora aktörer kopplade till olika hästsport-

discipliner i Sverige (Hästnäringens Nationella Stiftelse, 2011 c). Dock är svensk 

hästnäring och därmed också svensk ridsport en tämligen outforskad värld i miljö-

sammanhang. Det här märks dels genom att det finns brist på forskning om bran-

schens påverkan på miljön och ekosystem (Elgåker, 2011), men också för att få före-

tag direkt kopplade till ridsporten har en miljöcertifiering såsom exempelvis ISO 

14001.  

 

Enligt Hästnäringens Representationsråd är det viktigt att branschens positiva miljö-

påverkan uppmärksammas och att den negativa minskas. De anser vidare att bran-

schen har kommit en bit på väg i sitt klimatarbete, men också att det tar lång tid att 

arbeta med så övergripande frågor (Hästnäringens Nationella stiftelse, 2011 c). Lika-

så menar Källman (u.å.) att graden av miljötänk i olika verksamheter kopplade till 

hästnäringen varierar. Vidare anser Bansal & Roth (2000) att det är viktigt att identi-

fiera ett företags drivkrafter för att veta varför verksamheten arbetar med miljöfrå-

gor, samtidigt som både Trudgill (1990) och Gifford (2011) menar att barriärer kan 

hindra att miljöförbättringar görs. Därmed dras slutsatsen att det är viktigt att ta reda 

på vilka drivkrafter som ligger till grund för ridsportföretagens miljöarbete, samt 

vilka barriärer som hindrar att miljöarbetet införs eller utvecklas.  
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Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka uppfattningar kring miljöarbete som 

finns i ridsportföretag i Sverige och därigenom, utifrån den teoretiska utgångspunk-

ten om drivkrafter och barriärer, analysera vad som kan ligga till grund för ridsport-

företags miljöarbete eller avsaknad av ett miljöarbete. Det här kommer att göras ge-

nom kvalitativa intervjuer med företag som har, respektive saknar ett dokumenterat 

miljöarbete. I studien har ett miljöarbete definierats som ett dokumenterat miljöarbete 

för ridsportverksamheten, så som någon typ av certifiering (ex. ISO 14001), miljöpoli-

cy, miljömål eller liknande.  

 

Frågeställningar 

 Vilka uppfattningar kring miljöarbete finns bland ridsportföretagare?  

 Vilka drivkrafter till miljöarbetet går att identifiera utifrån ridsportföretagares 

uppfattningar kring miljöarbete? 

 Vilka barriärer mot miljöarbetet går att identifiera utifrån ridsportföretagares 

uppfattningar kring miljöarbete?  

Bakgrund 
I följande kapitel kommer en bakgrund till ridsporten i Sverige att ges och därefter 

kommer ridsportverksamheters miljöpåverkan i form av energiförbrukning, utsläpp 

av växthusgaser och gödsel att klargöras. Även exempel på tidigare forskning kom-

mer att ges. 

 

Ridsporten i Sverige 
De senaste fyrtio åren har antalet hästar i Sverige ökat drastiskt och uppgår idag till 

cirka 360 000 hästar (Hästnäringens Nationella Stiftelse, 2011b). Hästen är idag en 

viktig del av samhället, såväl kulturellt och ekonomiskt som socialt sett (Jordbruks-

verket, 2008). Hästen är den fjärde största inkomstkällan i våra jordbruk (Hästnär-

ingens Nationella Stiftelse, 2011 a) och ungefär 31 % av landets hästar finns i jord-

bruksföretag (Enhäll, 2011).  

 

På senare år har en ökad etablering av hästrelaterade företag uppstått (Jordbruksver-

ket, 2008). De flesta verksamheter inom branschen är små (Braam, 2010) och Elgåker 

(2011) beskriver branschen som en mängd små kluster där företag med både direkt 

och indirekt koppling till hästen sammankopplas med området för att möta de behov 
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som uppstår. Det här gör att hästens närvaro påverkar markanvändningen och 

stadsplaneringen liksom ekologin i området (Elgåker, 2011). Vidare anser Gadenne, 

Kennedy & McKeiver (2008) att små och medelstora företag inte enskilt påverkar mil-

jön lika mycket som stora företag gör, men att dessa tillsammans har en stor miljöpå-

verkan eftersom de är så många.  

 

Ridsportföretags miljöpåverkan 

Ridsportföretag berörs av de allmänna hänsynsreglerna i Miljöbalken (SFS 1998:808), 

vilket bland annat innebär att alla som bedriver en verksamhet ska skaffa sig den 

kunskap som behövs för att undvika skador på människans hälsa eller på miljön. 

Verksamhetsutövaren ska även vidta försiktighetsåtgärder för att minska riskerna för 

skador på miljön, använda bästa möjliga teknik och hushålla med energi och råvaror 

samt återvinna och återanvända. Ridsportföretag kan också komma att beröras av de 

särskilda reglerna som rör jordbruksföretag (SFS 1998:808). 

 

Ridsportverksamheter påverkar miljön på många olika sätt, vilka även sträcker sig 

utanför själva gården (Westendorf et.al. 2011). Energianvändning och utsläpp av 

växthusgaser har identifierats som ridsportföretags största källor till miljöpåverkan 

(Källman, u.å.) men även bristfällig gödselhanteringen kan bidra till gårdarnas mil-

jöpåverkan (Parvage et.al. 2011). Därför är det i första hand dessa aspekter som 

kommer att undersökas i den här studien. Dock menar Elgåker (2011) och även Wes-

tendorf et. al. (2011) att det råder brist på forskning om ridsportbranschens påverkan 

på miljön och ekosystem.  

 

Energianvändning och utsläpp av växthusgaser 

Enligt en studie om djurbesättningars påverkan på den globala uppvärmningen är 

det bland annat onödig energianvändning, fodertransporter och konstgödseltillverk-

ning för odling av foder som bidrar mest till djurbesättningarnas växthusgasutsläpp 

(Koneswaran & Nierenberg, 2008). I en studie av Källman (u.å.) har energianvänd-

ningen och utsläpp av växthusgaser från olika typer av stall kartlagts. Studien visade 

att transporter av exempelvis personal och hästar, samt el till belysning stod för den 

största elförbrukningen på gårdarna men även foderproduktion bidrog en del. 

Transporter och foderproduktion var de största källorna till växthusgasutsläpp, följt 

av elförbrukningen. I studien uppmärksammade Källman (u.å.) också att många av 

företagen inte var medvetna om hur mycket el de faktiskt använde. För att minska 
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sin elförbrukning menar författaren att det första steget är att mäta och kartlägga el-

användningen. Inomgårdstransporter och elaggregat/-stängsel är områden där ener-

gi och växthusgasutsläpp kan sparas in om de effektiviseras och används rätt (Käll-

man, u.å.). Hästen påverkar också miljön genom att metangas produceras i dess mat-

smältningssystem, en häst släpper ifrån sig cirka 4 ton koldioxidekvivalenter per år 

(Bioenergienheten, 2009). 

 

Gödsel 

Hantering, förvaring och spridning av hästgödsel kan orsaka stora utsläpp av när-

ingsämnen så som kväve (Lundgren & Pettersson, 2009), men även fosfor kan läcka 

från exempelvis hagmarker (Parvage et.al. 2011). En överutfodring av fosfor kan leda 

till näringsläckage (Jordbruksverket, u.å.) och det är även viktigt att gödslet lagras på 

ett sätt som gör att gödselvattnet inte kan läcka till närliggande marker och vatten-

drag. Vidare menar Malgeryd (2006) att eftersom hästgödseln innehåller växtnär-

ingsämnen bör den föras tillbaka till jorden för att inte en viktig gödslingsresurs ska 

gå förlorad. Emellertid finns flera problem med att använda hästgödsel som göd-

ningsmedel. Ett av problemen är att verksamhetsutövarna ofta har så små arealer att 

de själva inte har möjlighet att sprida gödslet (Westerndorf et. al. 2011). Ett annat 

problem är att gödslet vanligen blandas med mycket strömaterial, vilket leder till att 

det kväve som är tillgänglig för växterna minskar, eftersom strömaterialet binder 

kväve när gödslet omsätts i marken (Lundgren & Pettersson, 2009).  Gödslet kan 

komposteras för att öka dess gödningsförmåga och minska volymen (Westendorf 

et.al., 2011) men det kan vara svårt att få igång nedbrytningsprocessen när gödsel-

blandningen innehåller mycket strö (Malgeryd, 2006). Att producera en biprodukt 

som kan användas som gödningsmedel skulle gynna hästnäringen, eftersom det då 

minskar kostnaderna för att ta hand om avfallet (Westendorf et.al., 2011).  

 

Näringsläckage kan även ske från hagmarker (Parvage et.al. 2011). Hästars rasthagar 

består vanligtvis av ett upptrampat jordgolv och dessa måste skötas för att inte när-

ingsämnen ska läcka. I beteshagar däremot är marken täckt av växter som kan ta 

hand om de näringsämnen som tillförs via gödslet (Malgeryd, 2006). Dock menar 

Parvage et.al. (2011) att hagmarker med hög djurtäthet både innehar högre halter av 

fosfor och större fosforläckage än andra närliggande marker.  
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Ett annat användningsområde för gödsel är till uppvärmning genom att gödslet 

bränns. En sådan värmeanläggning kan både täcka uppvärmningen och varmvatten-

förbrukningen på gården och det här leder till att ägaren kan spara pengar. Vid för-

bränningen kan koldioxidutsläppen minskas till ungefär samma nivå som vid för-

bränning av vanligt sågspån. Utsläpp av NOX är högre vid förbränning av hästgödsel 

då det innehåller mycket kväve (Lundgren & Pettersson, 2009). 

 

Tidigare forskning kring drivkrafter och barriärer 

Då inga studier om drivkrafter och barriärer till miljöarbete inom ridsporten eller 

hästnäringen kunnat identifieras, har forskning inom andra närliggande branscher så 

som jordbruk använts som tidigare forskning.   

 

I Archambaults (2003) studie undersöktes jordbruksföretags drivkrafter och barriärer 

för implementering av åtgärder för att minska näringsläckaget i Östersjön. Archam-

bault (2003) menar att de flesta lantbrukare bryr sig om verksamhetens negativa på-

verkan på Östersjön och att de vill minska den, men att den här viljan inte alltid är 

detsamma som att faktiskt agera därefter. Vidare skriver författaren att ekonomin 

kan vara en drivkraft till att arbeta med miljöfrågor, exempelvis genom att ekologisk 

mjölk ger en större avkastning eller genom bidrag för bland annat våtmarker. Politik 

är också nära sammankopplad med den här drivkraften, då olika politiska incitament 

och bidrag kan vara en pådrivande faktor till miljöåtgärder. Utan dessa bidrag skulle 

en del miljöåtgärder kanske inte genomföras, menar författaren. Vidare kan både 

Sveriges och EU:s lagar fungera som pådrivande faktorer. En kunskapsbarriär som 

Archambault (2003) identifierat, är att många latbrukare inte vet hur de kan minska 

sitt näringsläckage, utöver att de följer svensk lagstiftning. Även bristen på teknik 

beskrivs som en barriär, då den teknik som finns inte är anpassad för ekologiska 

jordbruk, vilket kan leda till att företagen inte kan få ut maximal avkastning av skör-

den (Archambault, 2003).  

 

Cranfield, Henson & Holliday (2010) har undersökt vilka motiv, problem och utma-

ningar som ligger till grund när lantbrukare övergår till ekologisk produktion. De 

menar att ekonomiska motiv vanligtvis är starka drivkrafter, men att dessa motiv var 

mindre betydelsefulla i deras studie. Istället menar författarna att hälsa och säkerhet i 

form av en minskning av kemikalieanvändningen och en ökad matkvalitet, något 

som gynnar både lantbrukaren och dennes familj såväl som kunderna, är de starkaste 

drivkrafterna.   
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Även miljömässiga motiv var en stark drivkraft tillsammans med personliga intres-

sen. Sålunda var de icke-ekonomiska motiven dominerande i studien (Cranfield, 

Henson & Holliday, 2010).  

Metod 
I följande del kommer uppsatsens metod att beskrivas, varefter urvalet och intervju-

ernas praktiska genomförande, samt empirins analysmetod kommer att redovisas.   

 

Intervjumetodik 

Trost (2010) menar att studiens syfte styr vilken metod som ska användas och i de 

fall där syftet handlar om hur människor reagerar, resonerar eller hur deras hand-

lingsmönster ser ut, passar en kvalitativ studie bäst (Trost, 2010). Som tidigare 

nämnts är syftet med den här uppsatsen att undersöka vilka uppfattningar kring mil-

jöarbete som finns i ridsportföretag och därigenom analysera vilka drivkrafter och 

barriärer som kan ligga till grund för miljöarbetet. Därmed är det betydelsefullt att ta 

reda på hur verksamhetsutövarna reagerar, resonerar och även handlar kring miljö-

frågorna, vilket gjorde att en kvalitativ metod valdes.  

 

Intervjuer kan sägas vara samtal som har ett syfte och en struktur och kan exempel-

vis användas för att få skildringar av den intervjuades upplevelser för att därefter 

tolka innebörden av dessa (Kvale & Brinkmann, 2009). Trost (2010) anser att en struk-

turerad studie håller sig till ett ämne, medan en ostrukturerad studie kan ta upp flera 

ämnen och Ryen (2004) anser att i studier där flera företag intervjuas krävs en högre 

grad av strukturering. Vidare menar hon att den vanligaste typen av intervjuer är 

den halvstrukturerade, som innebär att betydelsefulla teman och huvudfrågor identi-

fierats men att frågornas ordningsföljd och formulering är mindre viktig. Vid inter-

vjuer är det viktigt att som intervjuare undvika att påverka den intervjuade (Ryen, 

2004). Vidare menar Trost (2010) att intervjuguiden ska bestå av stora frågeområden. 

 

Med utgångspunkt i ovan nämnda författares resonemang och för att uppfylla studi-

ens syfte, valdes kvalitativa intervjuer som metod. Eftersom informanter som repre-

senterade olika företag skulle intervjuas, valdes en högre grad av strukturering där 

studien höll sig kring ett tema: miljöarbete i ridsportföretag. Utifrån temat formule-

rades huvudfrågor, varefter även underfrågor utformades. Under intervjuerna ställ-

des även följdfrågor för att kunna följa upp informanternas svar. Frågorna var öppet 

formulerade och det lades ingen vikt vid frågornas ordningsföljd.   
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Dessa val gjordes då det ansågs vara av stor vikt att informanterna själva skulle få 

berätta om sin syn på ridsportföretag i relation till miljöfrågor och de aspekter infor-

manterna ansåg som viktiga. 

 

Intervjuguiden utformades delvis olika beroende på om informanternas företag hade 

ett dokumenterat miljöarbete eller om de enligt studiens definition saknade ett miljö-

arbete. Det här valet gjordes för att företagen hade olika omfattande miljöarbete och 

det var viktigt att kunna fånga upp olika uppfattningar i studien.  Exempelvis ansågs 

det betydelsefullt att kunna fråga informanterna vars verksamheter hade ett doku-

menterat miljöarbete mer specifikt om deras miljöarbete, hur det kom sig att de bör-

jade arbeta med miljöfrågorna och så vidare. Av samma anledning var det viktigt att 

kunna fråga de företag som hade ett mindre utvecklat miljöarbete eller kanske helt 

saknade ett miljöarbete om det var något de skulle vilja ha, vilka hinder de såg med 

att införa ett dokumenterat miljöarbete och så vidare. Det antogs att uppfattningarna 

och därmed även drivkrafterna och barriärerna kring miljöarbete skiljer sig åt mellan 

företag som har ett väl fungerande miljöarbete, företag som delvis arbetar med miljö-

frågor och företag som i princip inte reflekterat över verksamhetens miljöpåverkan 

alls. Dessa skillnader var därmed viktiga att fånga upp i studien.  

 

Urval 

När en undersökning ska genomföras är det viktigt att välja miljöer där det tilltänka 

studieobjektet går att identifiera (Ryen, 2004). Urvalet har skett enligt Trosts (2010) 

strategiska urvalsmetod, där en variation inom den givna studieramen skapas ge-

nom att ett antal betydelsefulla variabler identifieras. Tillsist väljs ett antal variabel-

värden ut (Trost, 2010). I den här studien finns det tilltänkta studieobjektet; ridsport-

företags uppfattningar kring miljöarbete, inom verksamheter med direkt koppling 

till svensk ridsport, det vill säga företag som håller ridhästar. Ridsportföretag utgör 

därmed ramen i den här studien. Därefter identifierades, utifrån syftet att undersöka 

ridsportföretagares uppfattningar kring miljöarbete, två viktiga variabler: företag 

som har, respektive saknar ett dokumenterat miljöarbete enligt studiens definition. 

Det är viktigt att påpeka att de företag som faller utanför studiens definition om ett 

dokumentart miljöarbete för den skull inte helt behöver sakna ett miljöarbete, då 

dessa kan ha ett mindre omfattande miljöarbete.  
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Slutligen valdes viktiga variabelvärden ut där verksamheternas storlek spelade in, då 

större verksamheter oftast har en högre miljöpåverkan. Därmed valdes ridsportverk-

samheter med minst tio hästar, ett stall och ett ridhus ut för att medverka i studien. 

Det strategiska urvalet kan ses i Figur 1.  

 

 

Figur 1, studiens strategiska urval. Ramen för studien är företag med direkt koppling till svensk ridsport, varef-

ter företag som har eller företag som enligt definitionen saknar ett dokumentart miljöarbete är den viktigaste 

variabeln. Därefter valdes ridsportverksamheter med minst 10 hästar, ett stall och ett ridhus ut för att medverka 

i studien.  

 

För att kunna besvara studiens syfte intervjuades fem företag med direkt koppling 

till ridsporten. Från början var det menat att sex intervjuer skulle genomföras, men 

en av de tilltänkta informanterna drog sig ur studien redan i ett tidigt stadium. Verk-

samheter av intresse för studien identifierades genom tidningsartiklar om företagens 

miljöarbete eller genom sökningar på internet där de valdes ut enligt studiens strate-

giska urval. Två företag inom ridsportbranschen som har en certifiering enligt ISO 

14001 identifierades och valdes ut till studien och dessa representerar de företag som 

har ett dokumenterat miljöarbete. Utöver dessa har tre stall som enligt studiens defi-

nition saknar ett dokumenterat miljöarbete identifierats och valts ut till studien. In-

formanterna var antingen miljösamordnare/-ansvariga i verksamheten eller ansvari-

ga/medarbetare i hästdelen av verksamheten. Informanterna intervjuades enskilt, 

förutom vid verksamhet 3 där två personer från företaget önskade bli intervjuade 

tillsammans.  

 

Företag 
inom 

ridsporten 

Dokumenterat 
miljöarbete 

Större ridsport-
verksamheter 

Avsaknad av 
dokumenterat 

miljöarbete 

Större ridsport-
verksamheter 
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Intervjuernas praktiska genomförande 

Informanterna gav sitt samtycke till intervjuerna och anonymitet diskuterades. De tre 

verksamheterna som saknade ett dokumenterat miljöarbete har anonymiserats i upp-

satsen. Dock finns svårigheter med att anonymisera de verksamheter som har en 

ISO-certifiering, eftersom en certifiering av den här typen är tämligen unik inom rid-

sportbranschen. De berörda informanterna informerades om detta och har gett sitt 

samtycke till att inte anonymiseras. Dock kommer de ändå att behandlas så anonymt 

som möjligt och på samma vis som de övriga informanterna i studien. Intervjuerna 

varade mellan 25 och 50 minuter och dessa spelades, efter informanternas samtycke, 

in med diktafon. Därefter transkriberades intervjuerna och det transkriberade mate-

rialet användes tillsist till analysen. Trost (2010) anser att citat från intervjuer bör gö-

ras om från talspråk till skriftspråk för att skydda informanternas integritet. Därför 

har de citat som använts i uppsatsen skrivits om från talspråk till skriftspråk. 

 

Analys av empirin 

Ryen (2004) menar att när kvalitativ data ska analyseras är det lämpligt att dela in 

den i exempelvis beskrivande teman. Data systematiseras och kategoriseras, vilket är 

en process där kategorierna ständigt omarbetas och förändras. Tolkningar görs både 

under tiden som data kategoriseras och efter att kategoriseringen är klar. Vidare an-

ser Ryen (2004) att en induktiv analys innebär att teorin växer fram och utvecklas ur 

empirin (Ryen, 2004). Sohlberg & Sohlberg (2009) menar att intervjuer ofta bygger på 

induktiva slutsatser. I det induktiva perspektivet ses en teori som en sammanfattning 

av den vetenskapliga processen och de data som observerats (Sohlberg & Sohlberg, 

2009). Vidare anser Guvå & Hylander (2003) att en induktiv ansats kan användas ge-

nom att data beskrivs och analyseras, varefter befintliga teorier används för att tolka 

och förklara empirin.  

 

I den här studien har teorin setts som en sammanfattning av empirin, vilket gjort att 

det empiriska materialet styrt valet av lämplig teori. Under analysen har empirin sys-

tematiserats och kategoriserats utifrån informanternas uppfattningar om miljöarbete 

i ridsportföretag. Centrala teman som informanterna diskuterat har använts som ka-

tegorier, som har omarbetats och förändrats under processens gång. Därefter har den 

teoretiska utgångspunkten använts för att få en djupare förståelse och diskussion 

kring materialet och därigenom uppfylla syftet, att undersöka vilka drivkrafter och 

barriärer som går att identifiera utifrån ridsportföretags uppfattningar kring miljöar-

bete. Det här arbetssättet valdes för att aspekter som är betydelsefulla för informan-

ternas uppfattning kring miljöarbete, men som kan falla utanför drivkrafterna och 
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barriärerna, inte skulle exkluderas från studien. Ett sådant exempel som framkommit 

i studien är att fördelar med miljöarbete inte alltid behöver fungera som en drivkraft, 

vilket kommer att beskrivas mer utförligt i analysen och diskussionen.  

 

Metodkritik 

En studies reliabilitet, eller tillförlitlighet, diskuteras av Kvale & Brinkmann (2009) 

och även av Bell (2006). Dessa författare menar att reliabilitet är ett mått på i vilken 

utsträckning någonting ger samma resultat när testet genomförs flera gånger (Bell, 

2006), (Kvale & Brinkmann, 2009). Genom att beskriva vilken metod som använts, 

hur analysen genomförts samt genom redovisning av intervjuguiden finns det en 

möjlighet för andra att göra liknande studier och komma fram till liknande resultat. 

Det är dock problematiskt att göra om själva intervjuerna, eftersom en människas 

åsikter och uppfattningar är processer som förändras (Trost, 2010). Vidare handlar 

validitet om huruvida studien mäter vad den är avsedd att mäta, anser Kvale & 

Brinkmann (2009) samt Bell (2006). Validiteten för den här studien styrktes genom 

tidigare forskning och metodlitteratur som gjorde att en lämplig metod för att upp-

fylla syftet valdes, men också genom att öppna frågor ställdes för att informanterna 

skulle få möjlighet att berätta om vad de ansåg som viktigt. Vidare styrktes studiens 

validitet ytterligare genom det induktiva arbetssättet, då empirin tilläts styra valet av 

teori och därmed också vad studien syftar till att mäta.  

 

En persons åsikter är föränderliga (Bell, 2006) och Kvale & Brinkmann (2009) anser 

att ledande frågor kan påverka informanten, liksom det faktum att intervjuaren kan 

bidra med kunskap under intervjun. Därför är det viktigt att sträva efter en känslig-

het i fråga om intervjuarens fördomar och subjektivitet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Frågorna formulerades därför noggrant både i intervjuguiden och under intervjuerna 

för att ge informanterna möjligheten att själva få berätta om sitt miljöarbete och hur 

de ser på miljöfrågor i förhållande till verksamheten.  

 

Det är viktigt att poängtera att det är informanternas uppfattningar om drivkrafter 

och barriärer som undersökts i den här uppsatsen. Det kan därför finnas andra 

aspekter som skulle kunna fungera som drivkrafter och barriärer, men som infor-

manterna inte har reflekterat över, är medvetna om eller har kunskaper om. Det här 

kommer att diskuteras mer utförligt i diskussionen. Eftersom fem verksamheter 

inom ridsporten intervjuats, går det inte att dra några generella slutsatser om huru-

vida dessa tankesätt är utbredda inom ridsporten eller ej. Studien kan inte heller ses 
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som en generell eller representativ bild av ridsportföretagares syn på miljöarbete då 

det skett ett strategiskt urval där informanter med olika uppfattningar på miljöarbete 

valts ut. Den insamlade empirin kan endast sägas representera informanternas upp-

fattningar om miljöarbetet i verksamheten. Trots det här kan studien ändå hjälpa till 

att förstå och förklara ridsportföretagares uppfattningar kring miljöarbete, då den 

visar på fem exempel av uppfattningar, upplevelser och åsikter som finns inom bran-

schen. Det här kan i sin tur leda till ökade kunskaper om hur branschen kan arbeta 

med miljöfrågor. 

 

Teori 

Eftersom syftet med studien är att undersöka ridsportföretagares uppfattningar 

kring miljöarbete och därigenom vad som ligger till grund för att ett miljöarbete 

finns eller saknas, har den teoretiska ramen för studien baserats på Post & Altmas 

drivkrafter (1994) samt Trudgills barriärer (1990). Andra författare har även använts 

som komplement och exempelvis Walker, Di Sisto & McBain (2008) menar att vissa 

aspekter kan fungera både som drivkrafter och barriärer. Teorierna valdes då de ut-

ifrån ett induktivt arbetssätt ansågs kunna tillföra studien en djupare förståelse av 

och diskussion kring det empiriska materialet. Vidare ansågs teorierna både kunna 

ge en förklaring till vad som kan ligga till grund för ett ridsportföretags miljöarbete, 

samt en anledning till varför andra ridsportföretag till viss del eller helt saknar ett 

miljöarbete. Eftersom företagen och därmed informanterna har olika utgångspunkter 

i frågan, ansågs det viktigt att även olika synvinklar på miljöarbetet skulle kunna 

analyseras, vilket ansågs som möjligt utifrån teoriramen. Efter att flera olika teorier 

kring drivkrafter och barriärer undersökts, bedömdes Post & Altmas drivkrafter 

(1994) samt Trudgills barriärer (1990) som bäst lämpade att kunna implementeras på 

ridsportföretag då dessa inte var specifika för en särskild bransch utan istället var 

mer generella för miljöarbete.   

 

De teoretiska begreppen som författarna använt kommer att presenteras nedan, där 

de lagbaserade, marknadsbaserade och värderingsbaserade drivkrafterna kommer 

att redovisas först. Därefter kommer barriärerna att presenteras enligt ordningen 

samförstånd, kunskap, teknologi, ekonomi och tillsist sociala barriärer.  
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Drivkrafter 

Post & Altma (1994) menar att miljöfrågorna idag ses som viktiga frågor i hela sam-

hället, vilket har lett till att företag har en samhällelig press på sig att arbeta med mil-

jöfrågor. Det är en stor utmaning för företagen att både vara ekonomiskt och miljö-

mässigt hållbara. Vidare delar författarna upp företags drivkrafter till miljöarbete i 

tre huvudsakliga grupper, lagbaserade, marknadsbaserade och värderingsbaserade 

drivkrafter, vilka utvecklades mellan 1970-talet och 1990-talet (Post & Altma, 1994).  

 

Lagbaserade drivkrafter 

Post & Altma (1994) skriver att lagar, förordningar, domstolsbeslut och bestämmelser 

har skapat en tydlig statlig linje som visar att det finns ett samhälleligt stöd för miljön 

eftersom miljön anses viktig. Flera länder har skapat omfattande lagar för att kunna 

uppnå miljömål och exempelvis EU:s miljödirektiv visar att miljön inte enbart är en 

nationell fråga (Post & Altma, 1994). Ammenberg (2004) menar att miljölagstiftning 

har varit en viktig drivkraft i miljöarbetet, vilket även Bansal & Roth (2000) håller 

med om. Vidare menar Bansal & Roth att viljan att följa de lagar som finns kan vara 

en pådrivande faktor till miljöarbetet eftersom det även kan vara ett sätt att legitime-

ra verksamheten. För en del företag är hela syftet med miljöarbetet att följa de miljö-

relaterade lagarna som finns (Bansal & Roth, 2000).  

 

Marknadsbaserade drivkrafter  

Enligt Post & Altma (1994) kan ekonomi vara ett komplement till regelverk för att 

framhäva miljövänliga initiativ och lösningar. Marknadsbaserade drivkrafter kan 

fungera som ”morötter” och ”piskor”, vilket kan medföra att företagen själva väljer 

att genomföra positiva miljöåtgärder eftersom de då kan spara pengar. Författarna 

menar vidare att företag som kan marknadsföra sig och sina produkter som miljö-

vänliga och ”gröna” både kan öka avkastningen och minska kostnaderna (Post & 

Altma, 1994). Miljöarbetet kan på flera sätt ge konkurrensfördelar, till exempel ge-

nom energistyrning och avfallshantering, samt genom marknadsföring av miljövän-

liga produkter och verksamheter, menar Bansal & Roth (2000) och González-Benito & 

González-Benito (2004).  
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Värderingsbaserade drivkrafter  

Post & Altma (1994) menar att samhället inte längre accepterar betydande miljöför-

störelse för att uppnå ekonomisk tillväxt, utan att ekonomin och miljön måste har-

monisera med varandra, något som mer är känt under begreppet hållbar utveckling. 

Värderingar kan också göra att människor är beredda att betala mer för miljövänliga 

produkter (Post & Altma, 1994). Även Bansal & Roth (2000) tar upp värderingar som 

en motivation för företags miljöarbete och menar att viljan att göra bra saker för mil-

jön och en strävan efter att göra ”rätt” kan vara en stark drivkraft. De menar vidare 

att ledningens och anställdas värderingar såväl som viljan till att arbeta miljövänligt 

är viktiga för företagets miljöarbete (Bansal & Roth, 2000).  

 

Barriärer 

Trudgill (1990) menar att det finns en mängd miljöproblem, så som exempelvis vat-

tenföroreningar och växthuseffekten, men också att det finns åtgärder och lösningar 

som kan genomföras för att förbättra miljön. Dock finns det en mängd olika barriärer 

som kan integrera med varandra och som dessutom förändras efter varje problem, 

vilket hindrar oss från att genomföra miljöåtgärder. Trudgill (1990) beskriver sex oli-

ka barriärer: samförstånd, kunskap, teknik, ekonomi, samt de sociala och politiska. 

Dessa kommer oftast i ovan nämnda ordning, men behöver inte göra det. Då Trud-

gills (1990) politiska barriärer fokuserar på politikernas syn på och hantering av mil-

jöfrågorna, har dessa exkluderats från studien då de inte ansågs relevanta för studi-

ens syfte och heller inte kunde identifieras utifrån empirin. 

 

Samförståndsbarriärer 

Den första barriären beskrivs av Trudgill (1990) som en stor och betydelsefull barriär. 

Samförståndsbarriärerna innebär enligt författaren att människor kan vara omedvet-

na om att ett problem finns. Även Gifford (2011) anser att miljöförbättrande åtgärder 

förhindras om människor inte är medvetna om ett problems existens. Vidare menar 

båda författarna att människor kan förneka att ett miljöproblem existerar, vilket en-

ligt Trudgill (1990) exempelvis kan bero på att problemet inte anses viktigt på grund 

av olika synvinklar. Ett miljöproblems antropogena orsaker kan också ifrågasättas, 

vilket i så fall blir ett problem, menar Gifford (2011). Även problemets egenskaper, så 

som att det kan vara överväldigande eller litet i förhållande till andra problem spelar 

in och kan ytterligare försvåra lösningen av problemet, anser Trudgill (1990). En an-

nan variant av samförståndsbarriären är enligt samma författare att det kan finnas ett 

samförstånd i att en situation existerar, men däremot kan det finnas delade meningar 
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om dess betydelse och huruvida det är ett problem eller inte. Till sist menar Trudgill 

(1990) att människor kan tycka att miljöproblemen är sekundära och att det finns 

andra saker som är viktigare att arbeta med. 

 

Kunskapsbarriärer 

Den andra barriären som Trudgill (1990) beskriver är kunskapsbarriären, som består 

av tre huvudsakliga delar. Den första delen innebär att det kan saknas vetenskapliga 

studier om vad som orsakar ett problem. Även särintressen, fördomar eller olika per-

spektiv kan göra att människor anser att kunskapen inte finns, eller så kan kunska-

pen finnas men bli ignorerad (Trudgill, 1990). Upplevda eller verkliga osäkerheter 

kan också vara en barriär som gör att människor agerar på det vis som gynnar dem 

bäst, istället för att agera miljömedvetet (Gifford, 2011). Den andra delen av barriären 

som Trudgill (1990) beskriver innebär att det kan finnas vetenskapliga kunskaper, 

men att dessa inte är inhämtade eller anpassade för att kunna användas för praktisk 

implementering.  

 

Den tredje och sista delen av barriären handlar om kommunikationen av kunskapen 

kring miljöproblemen, då de som ska arbeta med miljöproblemen också behöver 

kunskaper om dem för att kunna undvika att orsaka sidoeffekter och framtida pro-

blem (Trudgill, 1990). Kunskapsbarriärer tas även upp av Gifford (2011), som exem-

pelvis menar att det är ett problem att människor inte vet vad som orsakar den glo-

bala uppvärmningen, vad de kan göra åt den och vilka för- och nackdelar de olika 

åtgärderna har, vilket gör okunskapen om problemet till en barriär. 

 

Teknologiska barriärer  

Trudgill (1990) anser att tekniska lösningar i sig ofta inte är en barriär. Författaren 

menar att om vi bara kan komma överrens om att ett problem behöver lösas så finns 

oftast tekniken. Om tekniken inte finns utvecklas oftast en teknisk lösning för att till-

godose det nya behovet. Det finns dock flera problem med teknik, kostnader är ett av 

dem, ett annat är att tekniken kan leda till att ett dilemma blir löst men samtidigt or-

saka ett annat. Dessutom kan teknik vara både positiv och negativ ur en social syn-

vinkel, då den kan minska ett problem men samtidigt sätta människor i en ekono-

miskt svår situation om tekniken är kostsam (Trudgill, 1990).  
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Gifford (2011) ser en annan barriär som teknik kan orsaka, då han menar att männi-

skor kan hindras från att göra miljömedvetna val om de har en stark tro på att tekni-

ken kommer att lösa miljöproblemen.  

 

Ekonomiska barriärer 

Trudgill (1990) har delat in de ekonomiska barriärerna i fyra huvudsakliga grupper. 

Den första innebär att när en grupp eller en individ ska stå för kostnaderna då en 

miljöåtgärd ska införas, är det ett hinder om inte en omedelbar miljömässig och/eller 

ekonomisk fördel kan ses. Om till exempel näringsläckaget minskas, tar det flera år 

innan en skillnad i miljön kan identifieras. Investeringar ses ofta som något som 

snabbt ska ge tillbaka pengar medan långsiktiga investeringar inte är attraktiva. Den 

andra delen av barriären innebär att individen eller gruppen inte ser sin egen skuld i 

orsaken till problemet, vilket är nära sammanlänkat med samförståndsbarriären. Det 

kan råda delade meningar kring vem som orsakar ett problem, vem som ska betala 

för det och tillsist vem som tjänar på att problemet åtgärdas.  

 

Den tredje delen innebär att kortsiktigt tänkande kan råda och att företag kan tjäna 

pengar på att exploatera naturen, åtminstone ur ett snävt tidsperspektiv. Det här le-

der till den fjärde delen av barriären, som innebär att en individs eller ett företags 

överlevnad kan sättas på spel om det saknas omedelbara inkomster (Trudgill, 1990). 

Walker, Di Sisto & McBain (2008) skriver att små och medelstora företag ofta har 

mindre resurser och därmed är ekonomiskt känsligare, vilket leder till att den här 

barriären många gånger är av större betydelse för dem.  

 

Sociala barriärer 

De sociala barriärerna innefattar motstånd mot nya idéer och förslag på grund av 

olika värderingar, synvinklar, samhälleliga hierarkier, otillräcklig information och 

ledarskap. Utbildning kan vara ett sätt att komma över dessa barriärer, men det kan 

vara svårt att ändra människors värderingar (Trudgill, 1990). Post & Altma (1994) 

skriver om personalens intressen och menar att en oengagerad personal som inte ser 

miljön som högt prioriterad är en barriär i miljöarbetet. Även ledningens intressen 

ses som viktiga och om intresset för miljöfrågorna saknas eller om det finns en brist 

på förståelse mellan ekonomiska och miljömässiga relationer, är det här också en bar-

riär (Post & Altma, 1994). 
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Analys 

Nedan kommer först och främst informanterna och verksamheterna att presenteras. 

Därefter har empirin delats upp i olika teman med utgångspunkt i studiens syfte; 

uppfattningar kring miljöarbete i ridsportföretag. Dessa teman är: att införa ett miljö-

arbete, fördelar med miljöarbete, nackdelar med miljöarbete, individuella intressen, kunskaper, 

samt ridsporten och miljön –en ickefråga?. I analysen kommer informanternas åsikter 

och resonemang att redovisas, samt även stärkas av annan litteratur. En reflektion 

kring empirin kommer också att ske.  

 

Presentation av företagen och deras miljöarbete 

Enligt studiens definition har två av de intervjuade företagen ett dokumenterat mil-

jöarbete, en certifiering enligt ISO 14001. En ISO 14001-certifiering innebär bland an-

nat att företaget har ett miljöledningssystem där betydande miljöaspekter har identi-

fierats, varefter företagen arbetar för att minska sin miljöpåverkan genom exempelvis 

miljömål (Brorson & Almgren, 2009). De övriga tre verksamheterna har inte något 

dokumenterat miljöarbete så som miljömål eller en miljöpolicy, men flera av dessa 

arbetar ändå i mindre grad med miljöfrågor. De fem intervjuade företagen och deras 

miljöarbete presenteras nedan. 

 

I Verksamhet 1 har informant 1 intervjuats, som bland annat är samordnare för miljö-

arbetet. Verksamheten har en certifiering enligt ISO 14001 och arbetar främst med 

olika typer av energifrågor, el och transporter, men även gödselfrågorna bevakas. 

Verksamheten tar sig an miljöfrågorna bland annat genom att övervaka åtgången, 

det som förbrukas och det som produceras (Informant 1).  

 

Informant 2 är bland annat ansvarig för miljöarbetet i Verksamhet 2. Även det här före-

taget har en certifiering enligt ISO 14001 och de arbetar främst med gödsel, avfall, 

energi, drivmedel och inköp. Förutom mål och handlingsplaner för de statistik över 

diesel- och elförbrukning, antal flygresor och dylikt för att veta vad de ger upphov 

till (Informant 2). 

 

Verksamhet 3 är ett familjeföretag där informant 3a, som beskriver sig själv som gårds-

karl, samt informant 3b, som utbildar hästarna, har intervjuats. I verksamheten har de 

en konstant tanke på miljön och de försöker att ha miljöfrågorna med i alla beslut 

som fattas. Till exempel byggdes ett ljust ridhus för att slippa belysning dagtid. Vida-

re används timers på belysningen, investeringar i energisparande maskiner har gjorts 
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och de försöker att välja närproducerade produkter även om det inte alltid är det bil-

ligaste alternativet. Dock har företaget inga direkta miljömål eller någon miljöpolicy 

(Informant 3a och 3b).  

 

Informant 4 intervjuades i verksamhet 4, där informantens roll är att driva anläggning-

en och utbildar hästarna. Informanten berättar att de egentligen inte har något med-

vetet miljöarbete, men däremot gör de energisparande åtgärder av ekonomiska orsa-

ker, vilket också ger en indirekt miljönytta. Ridhuset är exempelvis ljust med många 

fönster för att det inte ska behövas belysning dagtid och de använder maskiner så lite 

som möjligt (Informant 4).  

 

I Verksamhet 5 har informant 5 intervjuats, som arbetar som instruktör i hästverksam-

heten. Informanten berättar att eftersom de bedriver utbildningar arbetar de så gott 

de kan med miljöfrågorna genom att exempelvis källsortera, men hästdelen av verk-

samheten har inte något specifikt miljöarbete. I vissa av lokalerna finns rörelsedetek-

torer till lamporna, något som främst är en ekonomisk åtgärd (Informant 5). 

 

Att införa ett miljöarbete 

I följande avsnitt kommer de drivkrafter och barriärer som informant 1 och 2 upp-

levde när miljöledningssystemet infördes i respektive verksamhet att diskuteras. De 

övriga informanternas inställning till att eventuellt införa ett dokumenterat miljöar-

bete så som exempelvis miljömål, kommer också att tas upp.  

 

Införandet av ISO 14001 

Informant 1 och 2, vars verksamheter är ISO-certifierade, fick frågan hur det kom sig 

att verksamheten började arbeta med miljöfrågor. Här svarade informant 1 att då 

verksamheten har en position som en betydelsefull anläggning i ridsportsverige och 

som därmed ofta har ögonen på sig, är det viktigt att gå i täten och visa att det går att 

miljöcertifiera en sådan anläggning. Det är viktigt för dem att vara en bra förebild 

och de anser att miljöledningssystemet hjälper dem att vara det (Informant 1).  

 

Vi ska inte bara vara duktiga på att rida och utbilda ridlärare här, vi 

ska också vara duktiga på att ha en bra hästhållning och en bra häst-

hållning innebär också att man ska ha koll på hur man påverkar mil-

jön (Informant 1) 
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Även informant 2 menar att ett viktigt skäl till att ha ett miljöarbete är att visa på ett 

gott exempel och inspirera andra. Miljöarbetet är för verksamhet 1 ett sätt att under-

lätta arbetet och det är även marknadsföring, informanten berättar att det från början 

nog inte var så många som förväntade sig att en så stor hästanläggning skulle kunna 

bli certifierad. Även Bansal & Roth (2000) menar att en ökad trovärdighet för företa-

get och dess produkter kan vara en positiv och långsiktig vinst i miljöarbetet.  

 

Utifrån Post & Altmas (1994) teori dras slutsatsen att värderingsbaserade såväl som 

marknadsbaserade drivkrafter låg till grund när miljöarbetet skulle implementeras i 

verksamheterna. De värderingsbaserade drivkrafterna var i form av att kunna vara 

en bra förebild och att inspirera, vilket i hög grad är sammankopplat med den mark-

nadsbaserade drivkraften där verksamheterna kan marknadsföras med hjälp av sitt 

miljöarbete.  

 

När miljöarbetet skulle införas i verksamhet 1 var de ett gäng stora hästanläggningar, 

främst från travet, som samarbetade. De fick mycket hjälp av både Svenska Ridsport-

förbundet och Hästnäringens Nationella Stiftelse med att bygga upp ett bra led-

ningssystem, men kunskaper utbyttes även mellan företagen i gruppen. Informant 1 

menar att det är viktigt att skapa ett yttre nätverk med andra organisationer, speciellt 

när den egna organisationen är liten, eftersom det sparar mycket tid och resurser att 

kunna hjälpas åt. På samma sätt menar hon att större företag kan bygga upp det här 

nätverket internt, men om inte dessa möjligheter finns är ett externt nätverk ett bra 

alternativ. Informanten tror att det kan vara svårt att helt själv bygga upp ett miljö-

ledningssystem (Informant 1). 

 

Verksamhet 2 fick hjälp av en konsult för att identifiera de betydelsefulla miljöaspek-

terna. Det var ändå en utmaning att få ihop själva ramverket till certifieringen, menar 

informanten (Informant 2). Trudgills (1990) kunskapsbarriär är här identifierad då de 

båda verksamheterna ansåg sig behöva hjälp med implementeringen av miljöarbetet. 

Barriären övervanns genom att verksamhet 1 hade ett externt nätverk och kunskaps-

utbyte och genom att verksamhet 2 anlitade en konsult.  

 

Till en början tycker informant 1 att arbetet handlade väldigt mycket om att samla in 

fakta och att skriva ner alla rutiner för att se vilken miljöpåverkan de hade, vad som 

var bra och vad som behövde förändras. Det var mycket interna diskussioner om hur 

arbetet skulle fungera praktiskt. Verksamheten har varit certifierad i ett tiotal år nu 

men det tog några år från att de började arbeta med miljöfrågor tills de kände sig 
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redo att bli certifierade. Informanten understryker dock att det sannolikt hade gått 

fortare om hon bara jobbat med miljöarbetet och inte haft några andra arbetsuppgif-

ter vid sidan av (Informant 1). Verksamhet 2 har nyligen infört sitt miljöledningssy-

stem och även de vittnar om att det tog några år från att miljöarbetet började till dess 

att certifieringen kunde genomföras (Informant 2). Även här tycks Trudgills (1990) 

kunskapsbarriärer gå att identifiera. Kunskapsbristen handlade både om rutiner och 

om implementeringen av miljöarbetet, men också om verksamhetens miljöpåverkan. 

Här verkar samförståndsbarriären redan vara övervunnen, då verksamheterna be-

stämt sig för att de har en miljöpåverkan, att den är av betydelse och att de vill göra 

någonting åt den.  

 

Att införa ett dokumenterat miljöarbete  

Informanterna i verksamhet 3, 4 och 5 fick frågan om hur de resonerar kring ett even-

tuellt införa ett dokumenterat miljöarbete. Informanterna för verksamhet 3, som för-

söker ha med miljöfrågorna i alla beslut som fattas, berättar att de aldrig tänkt på att 

införa exempelvis miljömål. Emellertid är det ingenting som de är främmande för att 

införa och de tycker att en positiv aspekt med miljömål är att de kan visa miljöarbetet 

utåt. På det viset blir inte miljöarbetet något internt, utan det är någonting som syns 

utanför gården och som därmed kanske kan marknadsföra verksamheten. De under-

stryker också att det är viktigt att miljöarbetet medför någonting positivt för verk-

samheten. Det får inte bara vara någonting kostsamt, jobbigt och ansträngande, utan 

det måste generera antingen pengar eller någonting positivt gentemot kunderna (In-

formant 3a och 3b). Här går Post & Altmas (1994) marknadsbaserade drivkrafter att 

identifiera genom att informanterna ser marknadsföringen av en ”grön” verksamhet 

som en positiv aspekt med att införa exempelvis miljömål. Här finns även Trudgills 

(1990) kunskapsmässiga och marknadsbaserade barriärer identifierade, som här är 

nära sammankopplade, då det finns en föreställning om att miljöarbetet är någonting 

kostsamt.  

 

Informanterna från verksamhet 4 och 5 tror inte att ett miljöarbete skulle tillföra 

verksamheten någonting. Här kan flera av Trudgills (1990) barriärer ligga till grund. 

Först och främst tolkas det som en kunskapsbarriär, då informanterna inte tror eller 

inte har kunskaper om huruvida miljöarbetet skulle kunna tillföra verksamheten nå-

got.  
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Även om informant 4 anser att miljöarbetet inte skulle tillföra verksamheten något, 

tror hon ändå att många ridsportverksamheter arbetar indirekt eller omedvetet med 

miljöfrågor på grund av kostnaderna för energi och drivmedel: 

 

I vår verksamhet går det hand i hand, men det beror inte på att män-

niskorna tänker på miljön utan att de tänker på sina pengar. (Infor-

mant 4) 

 

Vidare menar informant 4 att miljöarbetet eventuellt skulle kunna ha en viss mark-

nadsföringseffekt, vilket enligt Post & Altmas (1994) tankesätt är en marknadsbase-

rad drivkraft. Informant 5 däremot nämner en värderingsbaserad drivkraft, då hon 

menar att miljöarbetet skulle kunna tillföra miljövänliga kunskaper och attityder till 

eleverna. Det här skulle i så fall vara en positiv miljöpåverkan för verksamheten.  

 

Fördelar med miljöarbete  

Under intervjuerna diskuterades vilka fördelar med miljöarbete som informanterna 

upplever. Dessa har delats in i direkta och indirekta fördelar, där de direkta förde-

larna i högre grad fungerat som drivkrafter, medan de indirekta fördelarna snarare 

visat sig som positiva följder av miljöarbete och därmed inte fungerat som drivkraf-

ter.   

 

Direkta fördelar 

Den viktigaste fördelen med ett miljöarbete, är att man underlättar för miljön, menar 

informant 3a. Informant 2 anser att fördelarna är många, att det känns bra att göra 

någonting för miljön och att hon gärna vill göra mer.  

 

Jag tycker bara att det finns fördelar, tror jag. Det känns ju bra att 

göra någonting, även om det känns som att man kanske inte gör till-

räckligt mycket eller att man vill göra mer. (Informant 2) 
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Företagens vilja att vara miljövänliga och göra det som är ”rätt” anses i en studie av 

González-Benito & González-Benito (2004) vara en drivkraft till miljöarbete. Förfat-

tarna menar att det inom vissa företag finns ett genuint intresse för miljön, vilket de 

tolkar som ett etiskt ställningstagande med liten relation till eventuella ekonomiska 

vinster (González-Benito & González-Benito, 2004). Även i den här studien tolkas det 

som att medarbetarnas värderingar gentemot miljöarbetet är en viktig drivkraft (In-

formant 1, 2, 3a, 3b och 5).  

 

Enligt informant 1 är det en fördel att de kan visa upp att det går att arbeta med mil-

jöfrågor även på en ridsportanläggning, men också att de visar för eleverna hur mil-

jöarbetet kan se ut och att det inte behöver vara så krångligt. Det här tolkas utifrån 

Post & Altmas (1994) teori som en värderingsbaserad drivkraft. Vidare menar infor-

mant 1 att arbetet med energifrågor är positivt eftersom dessa enkelt kan motiveras 

ur ett ekonomiskt perspektiv, på det viset är det lättare att få med sig även de mot-

sträviga till miljöarbetet. Utav det här kan det tolkas som att Post & Altmas (1994) 

marknadsbaserade drivkraft kan övervinna Trudgills (1990) barriärer i miljöarbetet, 

vilket gör att den marknadsbaserade drivkraften i det här fallet kan betraktas som 

stark.  

 

Samtliga verksamheter har genomfört energisparande åtgärder, men i olika omfatt-

ningar och av olika anledningar. Exempelvis har verksamhet 4 byggt ett ljust ridhus 

för att kunna minska energiåtgången till belysningen, vilket främst är en ekonomisk 

åtgärd. Vidare har verksamhet 2 sparat mycket el genom enkla åtgärder så som att 

stänga dörrar och sänka temperaturen någon grad. Det kan jämföras med Bansal & 

Roth (2000), som menar att många miljöinitiativ är relativt enkla att genomföra. Ex-

empelvis kan energiåtgången mätas, vilket kan leda till mindre justeringar i företa-

gens rutiner, som tillsist leder till ökad effektivitet och lägre kostnader (Bansal & 

Roth, 2000). Utifrån empirin kan Post & Altmas (1994) marknadsbaserade drivkrafter 

utläsas, då miljöarbetet kan leda till ekonomiska vinster. Vidare leder dessa ekono-

miska drivkrafter till att både informant 1 och 2 rekommenderar alla större ridsport-

anläggningar att lägga lite tid på att införa ett bra miljöledningssystem, men att det 

kan vara ett enklare system än ISO 14001. Informant 1 tror att ridskolor och andra 

anläggningar skulle ha nytta av att ha koll på gödselproduktionen och elförbruk-

ningen eftersom det finns pengar att tjäna där. Här refereras det främst till mark-

nadsbaserade drivkrafter enligt utgångspunkten i Post & Altmas teori (1994). 
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Indirekta fördelar 

Miljöarbetet har gjort att verksamhet 1 har koll på vad de producerar och köper in 

och den här ordningen tjänar de ekonomiskt på. Även rutinerna struktureras upp 

och skrivs ner, något som enligt informanten leder till att om en nyckelperson slutar, 

finns kunskaperna kvar i företaget (Informant 1). Detsamma menar informant 2, att 

arbeta med miljöfrågor är roligt och det gör att verksamheten får en struktur, frågor 

som annars kanske skulle fallit mellan stolarna följs upp i miljöarbetet. Miljöarbetet 

leder till många mervärden och vissa miljöåtgärder kan leda till att rutiner effektivi-

seras och då kan både tid och pengar sparas, anser informant 2. För verksamhet 1 och 

2 verkar detta fungera som marknadsbaserade drivkrafter att fortsätta med miljöar-

betet. 

 

En annan form av positiva aspekter som miljöarbetet medfört tas upp av informant 1 

då hon har upplevt att miljöarbetet kan spela in när framtida eleverna ska välja ut-

bildning. Informanten tror att miljöarbetet signalerar att verksamheten har ordning 

och reda, vilket leder till att eleverna drar slutsatsen att när det är ordning och reda 

på miljöarbetet är det även det inom andra områden (Informant 1). Det här kan också 

jämföras med resultatet i Bansal & Roths (2000) studie, där de skriver att vissa före-

tag ansåg att det var lättare att anställa kompetent personal när företaget har ett mil-

jöarbete, eftersom det gett dem ett bättre rykte. Vidare menar informant 1 att miljö-

arbetet är ett sätt att marknadsföra verksamheten och att det även genererat sponsor-

intäkter eftersom det gjort verksamheten till en bättre samarbetspartner till andra 

företag som har en certifiering. Det stärker andra företags miljöarbete när de kan visa 

att de väljer samarbetsparters som också har ett miljöarbete och därför har informan-

ten fått positiv respons från dem (Informant 1). Det här tolkas dock inte som en driv-

kraft för företaget att införa sitt miljöarbete, utan snarare som en positiv aspekt som 

uppkommit och identifierats först efter att miljöarbetet införts. 

 

Informant 1 beskriver även en annan positiv aspekt som miljöarbetet medfört. När 

certifieringen skulle införas berättar informanten att de upptäckte att de inte följde 

alla miljörelaterade lagar, helt enkelt för att det finns en otroligt stor mängd lagar 

som de inte hade kunskaper om. Idag däremot ligger det en säkerhet i att de vet att 

de följer alla lagar och bestämmelser och de vet också att de kan bli granskade ur ett 

miljöperspektiv utan problem. Det här har också medfört att de känner sig trygga vid 

myndighetskontakter (Informant 1).  
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Utifrån det här görs tolkningen att lagkrav från början inte var en drivkraft till miljö-

arbete, eftersom verksamheten inte visste att det fanns miljörelaterade lagar som de 

inte följde. När det här upptäcktes blev lagarna en drivkraft och idag är de en driv-

kraft för att fortsätta arbeta med miljöfrågor.  

 

Nackdelar med miljöarbete 

Även nackdelar med miljöarbete diskuterades under intervjuerna och dessa har i 

studien identifierats som barriärer. De nackdelar som informanterna beskrivit hand-

lar främst om företagets resurser, här betraktade i form av tid och ekonomi, samt in-

formanternas olika synvinklar på miljöarbetet. 

  

Förbrukning av företagsresurser  

Både informanterna vars verksamheter har, respektive saknar ett dokumenterat mil-

jöarbete menar att miljöarbetet ibland kan kosta pengar (Informant 1, 2, 3a, 3b och 4). 

Informant 4 beskriver till exempel att hon importerar en del foder som därmed har 

högre miljöpåverkan, eftersom det är billigare än att köpa närproducerat foder med 

mindre miljöpåverkan.  

 

[D]et finns foder som är lika bra som jag har tittat på, som är lika bra 

och som görs här i Sverige, men det är mycket dyrare. [...] jag kan inte 

välja det dyrare bara för att det är miljö, för det har jag inte råd med. 

(Informant 4) 

 

Det var, enligt informant 1, allra dyrast när certifieringen skulle införas och ekono-

min kan under arbetets gång leda till att prioriteringar måste göras och någonting 

annat kanske väljas bort. Samtidigt är flera av informanterna överrens om att inve-

steringar på lång sikt kan leda till att företaget sparar eller tjänar pengar (Informant 1 

och 2). Det här gör att informant 2 inte ser investeringar som något egentligt pro-

blem. Även Bansal & Roth (2000) skriver att miljöarbetet kan kosta pengar, men att 

ekonomiska vinster kan göras i det långa loppet. Enligt empirin kan flera av Trud-

gills (1990) ekonomiska barriärer identifieras och dessa kan ha olika grund. Miljöar-

betet kan leda till att investeringar måste göras inom områden där det är osäkert när 

en vinst kan göras, även ett kortsiktigt tänkande kan ligga till grund för barriären. 

Till sist kan också företags överlevnad sättas på spel om inte inkomsterna sker ome-

delbart, det är inte säkert att företaget klarar av stora ekonomiska investeringar.  
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En annan nackdel, som informant 1 tar upp, är att det kan upplevas som att miljöar-

betet tar väldigt mycket tid, speciellt i perioder, men informanten menar att det till 

viss del också är en fråga om inställning:  

 

En del upplever att det här tar väldigt mycket tid, rapporteringen av 

olika saker, och det gör det ju om man bara sitter en gång per år och 

går igenom gamla fakturor. Då tar det jättemycket tid, men fyller man 

i fortlöpande under året så har man det ganska enkelt. (Informant 1) 

 

Dock är både informant 1 och 2 överrens om att miljöarbetet ibland tar tid, speciellt 

under införandet av certifieringen. Informant 2 tycker att det tar tid att läsa in sig på 

ett område och kanske måste man också omprioritera sina arbetsuppgifter för att få 

tid till arbetet. Det här är den dyraste aspekten i miljöarbetet, att ha någon som avsät-

ter tid för att arbeta med frågorna och det är helt enkelt en resursfråga, menar infor-

mant 2. Samtidigt tycker informant 1 att arbetet också måste få ta tid. Med utgångs-

punkt i Trudgills (1990) teori tolkas dessa nackdelar som marknadsbarriärer. De in-

vesteringar som görs i form av att en anställd lägger ner tid på att arbeta med miljö-

frågor är långsiktiga då företagen inte vet om och när investeringen ger avkastning. 

Det är heller inte självklart att företagen har råd att genomföra dessa investeringar. 

Även samförståndsbarriären är identifierad, då medarbetare kan se frågan som se-

kundär och/eller oviktig, vilket gör att det finns ett motstånd mot att arbeta med mil-

jöfrågor, vilket informant 1 nämnt i citatet ovan. Det kan också vara fråga om en 

kunskapsbarriär, om medarbetarna inte har kunskaper om miljöfrågorna kan det 

också leda till motstånd i miljöarbetet.  

 

Olika synvinklar på miljöarbetet 

Informant 4, vars företag saknar ett dokumenterat miljöarbete, anser att ett av pro-

blemen med miljöarbete är att det kan krocka med hästarnas utveckling och välfärd, 

vilket också skulle påverka verksamheten negativt. Informanten menar att om verk-

samheten har som mål att minska transporterna kan det leda till att långväga täv-

lingar och träningar av bättre kvalitet kanske måste väljas bort för att hålla nere anta-

let mil. Detsamma gäller även för veterinärbesök, där informanten menar att hennes 

förtroende för veterinärer varierar, men också att olika kliniker har olika utrustning. 

Om en klinik som ligger närmre geografiskt har sämre veterinärvård kan det här 

leda till att hästarnas välfärd äventyras för att antalet mil ska hållas nere. Även ener-

giåtgången i stallarna tas upp som exempel. Verksamheten har solarier till hästarna, 

vilka används för att hästarna ska må bra, men de drar också energi. Dock drar in-
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formanten slutsatsen att solarierna i slutändan kanske kan leda till att hästarna hålls 

fräscha så att de slipper ett veterinärbesök. Informanten menar att miljöarbetet aldrig 

får komma till den punkten att man väljer bort något som egentligen vore bra för 

hästarna (Informant 4).  Det här tolkas enligt Trudgills (1990) utgångspunkt som en 

social barriär där olika synvinklar och/eller otillräcklig information om miljöproble-

men och miljöarbetet ligger till grund.  

 

I verksamhet 5, som inte har något specifikt miljöarbete för hästverksamheten, berät-

tar informanten att hon egentligen inte ser några nackdelar med att ha ett miljöarbete 

eller att införa ett. Hon ser heller inte några egentliga hinder för att införa ett miljöar-

bete, men berättar att det är en utmaning att få med sig alla eleverna i miljöarbetet. 

Den största barriären för informant 5 verkar därför vara, som tidigare nämnts, att 

hon inte tror att miljöarbetet skulle tillföra verksamheten något (Informant 5). Här 

verkar en kombination av flera av Trudgills (1990) barriärer finnas, så som kunskap, 

ekonomi och de sociala barriärerna, då det tolkas som att miljöarbetet bör tillföra nå-

got ekonomiskt, antingen direkt genom ökad avkastning eller indirekt genom en 

högre status och därmed fler kunder. Dessutom verkar det finnas brist på kunskap 

om vad miljöarbetet kan tillföra verksamheten och kanske också ett motstånd mot 

nya idéer.  

 

Individuella intressen 
Samtliga informanter vittnar om att individuella intressen från exempelvis medarbe-

tare, elever och verksamhetsansvariga spelar in i miljöarbetet (Informant 1, 2, 3a, 3b, 

4 och 5). De individuella intressena fungerar både som drivkrafter och barriärer, vil-

ket även Post & Altma (1994) bekräftar. Informanternas syn på medarbetares, elevers 

och ansvarigas inställning till miljöarbete kommer att tas upp i följande stycken.  

 

Medarbetares och elevers intressen 

Under samtalet med informanterna från verksamhet 3, vittnar de om att de tycker att 

det är viktigt att befinna sig i samspel med naturen och miljön, att de är aktsamma 

över det de har fått till låns och att de aktar sig för att våldföra sig på naturen om det 

går att undvika. Det här är en av anledningarna till att de tycker att det är viktigt att 

miljöfrågorna finns med i verksamheten (Informant 3a och 3b). Dessa etiska ställ-

ningstaganden till miljöarbete beskrivs även av Bansal & Roth (2000). Författarna 

menar att ett företags miljöarbete ofta är initierat av en stark individ och att dessa 

ofta grundar sig i att personen exempelvis känner ett ansvar och en genuin oro för 
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miljön (Bansal & Roth, 2000). Det här tolkas även som en värderingsbaserad drivkraft 

enligt Post & Altmas teori (1994). Dock vittnar både informant 1 och 2 om att indivi-

duella åsikter är en utmaning i miljöarbetet, eftersom inte alla har ett intresse för mil-

jöfrågor: 

 

Man jobbar här för att man tycker om hästar, sen skiter man i om man 

åker för mycket bil eller om man har sojamjöl. (Informant 1) 

 

Dock är informant 1 noga med att poängtera att de allra flesta är väldigt positiva och 

duktiga i miljöarbetet och att hon som samordnare oftast är väldigt nöjd med alla.  

Likafullt finns det också de som ser problemen och som tycker att miljöarbetet tar 

väldigt mycket tid. Informant 1 anser därför att det är viktigt att få med sig den stora 

massan i miljöarbetet, för det leder till att även dem som hyser motstånd kommer 

med. 

 

Jag har lärt mig att ibland får man gå runt folk istället för över folk för 

då tar det stopp. Men går man bara runt folk så brukar man kunna 

lirka in dem i miljöarbetet ändå. (Informant 1) 

 

Det motstånd som beskrivs tolkas enligt Trudgills (1990) teori som en kombination 

av samförståndsbarriärerna, kunskapsbarriärerna och de sociala barriärerna. Dels 

kan meningsskiljaktigheter kring ridsportföretags miljöpåverkan och dess betydelse 

spela in, men även kunskapsluckor eller fördomar kan ha betydelse. Likaså kan de 

sociala barriärerna finnas identifierade i form av motstånd mot nya idéer, otillräcklig 

information eller olika synvinklar.  

 

I verksamheter som har många elever, så som verksamhet 5, vittnar informanten om 

att det är en utmaning att få med alla elever i miljöarbetet. Källsortering tas som ex-

empel och där tror hon att det är viktigt att rutinerna verkligen nöts in så att de går 

av sig självt, istället för att människor måste tänka efter varje gång någonting ska 

kastas (Informant 5). Här kan Trudgills (1990) sociala barriärerna identifieras då ex-

empelvis olika synvinklar och värderingar skapar motstånd. Även Post & Altma 

(1994) skriver att om medarbetare är negativt inställda eller inte prioriterar miljöarbe-

tet kan det här vara ett hinder i arbetet med miljöfrågorna. Verksamheterna kan ock-

så få en positiv miljöpåverkan tack vara eleverna, något som informant 1 berättar om 

och som även informant 5 nämner. Informant 1 menar att verksamheten både har 

möjlighet att visa upp hur ridsportföretag kan arbeta med miljöfrågor och att lära ut 
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miljöarbete och miljötänk till eleverna. Även informant 5 menar att det här skulle 

kunna vara en positiv följd av miljöarbetet. Det här kan således betraktas som en 

marknads- och värderingsbaserad drivkraft, enligt Post & Altmas (1994) utgångs-

punkt, då företagen kan lära ut miljövänliga värderingar, men också marknadsföra 

sin verksamhet som ”grön”. 

 

Både informant 1 och 2, vars företag är certifierade, upplever att det var mer mot-

stånd till miljöarbetet i början. Även om informant 1 känner att kollegorna idag är 

olika intresserade av miljöarbetet, så upplever hon inte längre något motstånd.  

 

[M]an förstod inte varför man skulle lägga tid och pengar på det här, 

vi skulle ju både kunna köpa sadlar och kunna rida hästarna. Men 

man har förstått vikten av att vi faktiskt måste ha koll på det här ock-

så, för att kunna rida hästarna och så vidare. (Informant 1) 

 

En annan nackdel med ISO-certifieringen som informant 1 nämner är att miljöarbetet 

i sig inte uppfattas som byråkratiskt, men att ISO-certifieringen däremot kan upple-

vas som det. Informanten känner därför ett visst byråkratiskt motstånd hos medarbe-

tarna. Emellertid menar informanten att det även här är en fråga om inställning, då 

det i alla arbetsuppgifter ingår mindre roliga saker och att det exempelvis inte är så 

roligt att rätta prov heller (Informant 1). 

 

För att engagera företagets personal i miljöarbetet brukar verksamhet 2 ha en intern 

tävling två gånger per år, där alla i personalen kan skicka in förslag på miljöåtgärder 

som de skulle vilja genomföra. Förslagen har blivit fler varje år, vilket informanten 

tycker visar på ett växande engagemang från personalen (Informant 2). Gadenne, 

Kennedy & McKeiver (2008) skriver att medarbetarnas engagemang många gånger 

är en pådrivande faktor i miljöarbetet, vilket även Bansal & Roth (2000) håller med 

om. Som beskrivits ovan har medarbetarnas inställningar visat sig vara betydelseful-

la även i den här studien.  

 

Ledningens intressen 

Emellertid är det inte bara medarbetarnas inställning till miljöarbete som spelar roll, 

även ledningens ställningstaganden och intressen är betydelsefulla. Informant 1 be-

rättar att det spelar in vad företagen har för ledning och hur positiv ledningen är till 

miljöarbete, eftersom han eller hon sätter normen för vad företaget ska arbeta med. 

Informanten berättar att när Hästnäringens Nationella Stiftelse i slutet av 1990-talet 
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gick ut med en förfrågan om det var några som var intresserade av att bli miljöcerti-

fierade, var inte intresset jättestort. Däremot så var det ett antal VD:ar runt om i lan-

det som tyckte att det var viktigt och att deras verksamheter skulle vara med på pro-

jektet (Informant 1). Även informant 2 beskriver ledningens initiativ som viktiga i 

miljöfrågan, eftersom det var på dennes initiativ som miljöarbetet påbörjades. VD:n, 

som också har företag inom andra branscher, jobbar med miljöfrågor inom alla sina 

företag och tycker att det är viktigt att miljöarbetet är långsiktigt (Informant 2). Även 

Gadenne, Kennedy & McKeiver (2008) samt Post & Altma (1994) menar att företags-

ledningens inställning till miljöfrågor är betydelsefull. Dock är det svårt att dra några 

slutsatser utifrån empirin om huruvida ledningens drivkrafter till miljöarbete var 

lagbaserade, marknadsbaserade eller värderingsbaserade. 

 

Kunskap 

Informanterna berättar om kunskapsbrist både i relation till verksamhetens miljöpå-

verkan och i relation till teknik, vilket kommer att redovisas mer utförligt nedan.  

 

Informant 2, vars verksamhet är certifierad, tycker att det kan vara svårt att veta vad 

som är miljövänligt och vad som inte är det. Hon menar att det inte alltid är självklart 

vad som är bäst för miljön och tar lågenergilamporna som exempel, då de drar mind-

re energi men har kvicksilver i sig (Informant 2). Även informant 3a och 3b, som för-

söker ha med ett miljötänkt i verksamheten, tar upp ämnet och menar att det är svårt 

att veta vad de kan påverka på det stora hela och hur. Dessa informanter upplever 

också att det är svårt att veta om deras miljöarbete verkligen ger en effekt och en 

skillnad, de tycker att miljöarbetet inte är mätbart. Om de inför en miljöåtgärd så vet 

de i slutändan inte om deras miljöpåverkan minskat eller ej. En miljöåtgärd som de 

genomför måste också fungera på lång sikt och det händer att informationen om vad 

som är bra eller mindre bra för miljön ändras (Informant 3a och 3b). 

 

Det ska ju inte bara funka idag eller i morgon, det ska ju funka i 

övermorgon också (Informant 3b) 

 

Det här tolkas som kunskapsbarriärer enligt utgångspunkten i Trudgills teori (1990), 

då det dels verkar finnas brist på hur åtgärder och teknisk utrustning kan implemen-

teras i ridsportverksamheter, men det verkar också vara en brist på kommunikatio-

nen av miljöarbete från forskningen. Det här är även nära sammanlänkat med den 

tekniska barriären, vilket informant 2 ger ett tydligt exempel på när hon jämför olika 

tekniker som påverkar miljön på olika sätt. När en åtgärd införs och en miljöpåver-
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kan minskas, kan det leda till att miljön påverkas negativt på något annat sätt. De 

informanter vars verksamheter inte har en certifiering, känner sig osäkra på rid-

sportverksamheters miljöpåverkan (Informant 3a, 3b, 4 och 5). Informanterna under 

intervju 3 och 5 tycker att det är svårt att arbeta med miljöfrågor eftersom de inte 

tycker att de har tillräckligt med kunskaper. Det här leder också till att de känner 

osäkerhet kring vilken miljöpåverkan hästverksamheter har och hur de ska angripa 

miljöfrågorna (Informant 3a, 3b och 5). Även informant 4 verkar osäker på hur verk-

samheten påverkar miljön. Vidare blir kunskapsbristen ett problem eftersom verk-

samhetsutövarna inte vet hur verksamheten ska kunna bli mer miljömedveten och 

miljövänlig: 

 

Sen är det klart, det finns ju förändringar som man kan göra som man 

ju inte känner till alltså, […] den inputen man får för att förändra 

miljön, det är ju den nyfikenheten man har när man sitter och läser 

tidningen (Informant 3a) 

 

Informant 3a menar därmed att det kan finnas miljöåtgärder som de skulle kunna 

genomföra, men då de saknar kunskaper om att dessa finns kan de inte ta till sig 

dem. Han menar också att det är verksamhetsutövarens egen nyfikenhet som styr 

och att de själva får leta upp den kunskap de anser sig behöva. Därefter ska informa-

tionen anpassas till den egna verksamheten för att se om det är något de, både eko-

nomiskt och praktiskt, kan använda sig av. Därför välkomnar verksamhet 3 någon 

slags checklista som de kan använda sig av. Dock tycker de att det är viktigt att 

checklistan är väl genomarbetad så att inte olika organisationer så som länsstyrelser 

och branschorganisationer ger motsägande råd i miljöarbetet (Informant 3a och 3b). 

Även informant 5 håller med om att det skulle vara skönt att få stöd från någon 

branschorganisation, exempelvis genom en hemsida med information. Bansal & Roth 

(2000) styrker även det här resonemanget när de beskriver kunskapsbarriären på ett 

liknande sätt. De menar att om miljövetenskapen var mer tydlig när det exempelvis 

gäller miljövänligare teknik, är det sannolikt att en högre miljövänlighet skulle kunna 

uppnås (Bansal & Roth, 2000).  

 

Kunskapsnivån skiljer sig även bland dem som enligt definitionen saknar ett doku-

menterat miljöarbete. Informant 4 tycker inte att miljöfrågor är ett svårt ämne och 

anser sig heller inte behöva något stöd från branschorganisationer. Trots det här är 

Trudgills (1990) kunskapsbarriärer tydliga i empirin och de är även nära samman-

kopplade med samförståndsbarriärerna. Det finns en kunskapsbrist ovanifrån, då 
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den kunskap forskningen frambringar inte kommuniceras till dem som praktiskt ska 

arbeta med miljöfrågor. Den kunskap som finns verkar också vara svår att tillämpa 

på ridsportverksamheter. Slutligen finns samförståndsbarriärerna representerade då 

företagen både känner sig osäkra på verksamheternas miljöpåverkan och hur den ska 

kunna minskas.  

 

Ridsporten och miljön, en ickefråga? 

Ett ämne som återkommer flera gånger under intervjuerna, både direkt och indirekt, 

är ridsportverksamheters förhållande till miljöfrågorna. Samförståndsbarriärerna 

lyfts i och med att ridsportverksamheters miljöpåverkan och dess eventuella betydel-

se ifrågasätts av informanterna.  

 

Tre av informanterna, 1, 4 och 5, tar upp exempel på verksamheter som de anser har 

större miljöpåverkan än vad ridsportverksamheter har. Informant 5 tycker att ladu-

gårdar och svinhus är ett exempel på verksamheter med större utsläpp och mer mil-

jöpåverkan. Informant 4 menar att de inte har ekonomiska resurser till att köpa in 

dyrare men mer miljövänliga maskiner och att det är en annan sak om man jämför 

med exempelvis jordbruk som använder maskinerna mycket. Informant 1 tycker att 

ridsportverksamheter inte direkt är några miljöbovar. Företag kopplade till ridspor-

ten är redan från början ganska miljövänliga även om de inte är miljöcertifierade, 

speciellt om man jämför med andra branscher så som tungindustrin, menar hon. Att 

ridsportverksamheter ofta inte tänker på sin miljöpåverkan är något som även tas 

upp av informant 5:  

 

Jag tror inte kanske vi inom hästsporten har tänkt att ’oj då, vilka mil-

jöbovar vi är’ (Informant 5) 

 

Samma ämne diskuteras av informant 2, som tror att det är många inom branschen 

som tänker att hästnäringen är grön i sig självt, att den är nära naturen och att det 

därför inte görs några reflektioner över att onödiga saker köps eller att hästarna 

transporteras kors och tvärs för tävling och träning. Emellertid tror informanten att 

miljöarbetet börjar komma mer inom ridsportbranschen (Informant 2). Liknande re-

sonemang finns även hos Gadenne, Kennedy & McKeiver (2008), som menar att det 

är vanligt att verksamhetsutövare tror att de har en liten miljöpåverkan.  
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De flesta reaktioner som verksamhet 1 och 2 fått på sitt miljöarbete är positiva, men 

för verksamhet 1 har några varit likgiltiga. Inget av företagen har någonsin fått nega-

tiva kommentarer (Informant 1 och 2). Inget av de fem företagen har heller fått några 

påtryckningar, från vare sig sponsorer, kunder, leverantörer eller allmänheten för att 

införa ett miljöarbete (Informant 1, 2, 3a, 3b, 4 och 5). Dock upplever informant 1 att 

de fick vissa påtryckningar från centralt håll, som exempelvis Hästnäringens Natio-

nella Stiftelse. Hon tror också att det kan vara mer påtryckningar inom andra bran-

scher som hanterar farliga kemikalier (Informant 1). Informanterna från verksamhet 

3 menar att de inte är främmande för att införa miljömål eller liknande, men också att 

det är svårt när kunderna inte efterfrågar någonting. Det här dilemmat tas också upp 

av Gadenne, Kennedy & McKeiver (2008) som menar att leverantörer och kunder är 

nyckelfaktorer, vilka fungerar som starka drivkrafter till miljöarbete i och med att de 

direkt påverkar företagens ekonomi.  

 

Här kan Trudgills (1990) samförståndsbarriär identifieras i och med att företagen mer 

eller mindre ifrågasätter om branschen har en miljöpåverkan och i så fall vilken be-

tydelse den har. Även de tekniska barriärerna finns representerade, då det kan finnas 

maskiner som är mer miljövänliga men som verksamheterna kan ha svårt att ta till 

sig på grund av för stora kostnader.  

 

Tillsist identifieras även Trudgills (1990) sociala och ekonomiska barriärer, då avsak-

naden av påtryckningar leder till att vissa av företagen inte ser någon ekonomisk 

nytta i att kunna marknadsföra sina verksamheter som miljövänliga. Det här reso-

nemanget stärks också av Bansal & Roth (2000), som skriver att om konsumenterna 

var mer krävande vad gäller miljöarbete, skulle antagligen en högre miljövänlighet 

bland företagen kunna uppnås. 

Diskussion 

Nedan följer först och främst en diskussion om drivkrafternas och barriärernas bety-

delse för ridsportföretagen och deras relationer till varandra. Därefter kommer en 

reflektion över huruvida det kan finnas andra aspekter som kan fungera som driv-

krafter och barriärer att ske och tillsist kommer ridsportföretagens drivkrafter och 

barriärer att diskuteras i förhållande till andra branscher.  
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Drivkrafter inom ridsporten  

Lagbaserade drivkrafter i ridsportföretag 

De lagbaserade drivkrafterna har inte gått att identifiera utifrån de intervjuade rid-

sportföretagens uppfattningar kring miljöarbete. Informant 1 beskriver dock en efter-

levnad av miljölagstiftningen som en positiv följd av miljöarbetet, men inget av före-

tagen har nämnt lagkrav som en drivkraft till miljöarbete.  

 

Emellertid tror jag att samförståndsbarriärerna och kunskapsbarriärerna kan vara ett 

hinder för drivkraftens existens. För om ridsportföretagare inte är överrens om, inte 

har reflekterat över och inte har kunskaper om huruvida verksamheten har en miljö-

påverkan av betydelse, skulle det i så fall kunna innebära att de heller inte har reflek-

terat över om det finns en miljölagstiftning som de är berörda av. I så fall kan bristen 

på drivkraftens existens vara ett resultat av att ridsportföretagarna inte är medvetna 

om att de är berörda av Miljöbalken.  

  

Marknadsbaserade drivkrafter i ridsportföretag 

Post & Altma (1994) menar att en verksamhet kan marknadsföras med hjälp av sitt 

miljöarbete och att det här kan fungera som en drivkraft för företag att utveckla eller 

införskaffa ett miljöarbete. González-Benito & González-Benito (2004) skriver att fö-

retag med miljöarbete kan öka sin försäljning om också kunderna är miljömedvetna, 

ett tankesätt som vilar på kundernas omtanke om miljön. Utifrån det här dras slut-

satsen att om företag ska kunna marknadsföra sig som miljövänliga, krävs det att 

kunderna värderar det miljövänliga högre än andra produkter. Om så inte är fallet, 

finns det svårigheter med att marknadsföra någonting som miljövänligt. Vidare skri-

ver Gadenne, Kennedy & McKeiver (2008) att kunder är nyckelfaktorer som kan fun-

gera som starka drivkrafter i företagens miljöarbete eftersom dessa direkt påverkar 

företagens ekonomi. För ridsportföretagens del finns här ett problem, det är svårt att 

marknadsföra verksamheten som miljövänlig om det inte är någonting som kunder-

na efterfrågar och ingen av informanterna har fått några påtryckningar från kunder, 

samarbetspartners eller sponsorer i sitt miljöarbete. Emellertid har de certifierade 

verksamheterna fått positiv respons på sitt miljöarbete och flera av informanterna 

upplever att miljöarbetet har eller kan ha en marknadsföringseffekt (Informant 1, 2, 

3a, 3b och 4). Utifrån det här dras slutsatsen att även om det kan finnas vissa svårig-

heter med att marknadsföra sin verksamhet som miljömedveten, kan det här ändå 

fungera som en drivkraft i företagens miljöarbete.  
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Informant 1 och 2 beskriver flera positiva följder som miljöarbetet gett upphov till. 

Till exempel så kan miljöarbetet göra att rutiner effektiviseras, vilket leder till att fö-

retagen kan tjäna pengar på både kort och lång sikt, vilket även González-Benito & 

González-Benito (2004) och Bansal & Roth (2000) intygar. Dock verkar den här förde-

len till viss del vara ”dold” för företag som inte har ett miljöarbete, då exempelvis 

kunskapsbarriären gör att det finns fördomar mot miljöarbete och att det saknas 

kunskaper om vad ett miljöarbete kan bidra med. Fenomenet beskrivs även av 

González-Benito & González-Benitos (2004) som menar att det kan finnas förutfatta-

de meningar om att miljöarbetet är något kostsamt. Allt det här tyder på att de posi-

tiva ekonomiska följder som miljöarbetet kan ge inte lyfts fram till företag som helt 

eller delvis saknar miljöarbete, vilket gör att de heller inte kan fungera som drivkraf-

ter för att införskaffa eller utveckla ett miljöarbete.  

 

Värderingsbaserade drivkrafter i ridsporföretag 

Både tidigare forskning så som exempelvis Bansal & Roth (2000) och samtliga infor-

manter visar att ett personligt engagemang från anställda såväl som företagsledning-

en kan vara en pådrivande faktor i miljöarbetet. Både informant 1 och 2 har beskrivit 

ledningens inställning till miljöarbetet som mycket betydelsefullt, men även medar-

betares engagemang ses som betydande. De värderingsbaserade drivkrafterna hind-

ras i vissa fall av kunskapsbarriärerna, då exempelvis informant 3a och 3b vill arbeta 

med miljöfrågor, men samtidigt anser sig sakna kunskaper om hur de ska ta sig an 

miljöfrågorna. På samma sätt tycks samförståndsbarriären vara övervunnen om de 

värderingsbaserade drivkrafterna finns identifierade, eftersom företagens omtanke 

om miljön och vilja att arbeta med miljöfrågor bygger på att de ser verksamhetens 

miljöpåverkan som ett problem som de vill minska. De värderingsbaserade drivkraf-

terna är identifierade utifrån ridsportföretagares uppfattningar kring miljöarbete, 

vilket gör att slutsatsen dras att dessa alltså kan vara en stark drivkraft i miljöarbetet.  

 

Barriärer inom ridsporten 

Samförståndsbarriärer i ridsportföretag 

De intervjuade företagen har olika uppfattning om huruvida det finns ett problem, 

att ridsportföretag har en miljöpåverkan, vilket i sin tur leder till att de inte heller är 

överrens om huruvida den miljöpåverkan som eventuellt finns, är betydelsefull eller 

ej. Det här kan exempelvis ses genom att flera av informanterna nämner andra typer 

av verksamheter som de anser har större miljöpåverkan, samt att de är osäkra på vil-
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ken miljöpåverkan deras egen verksamhet har. Verksamhet 1 och 2 är överrens om 

att de har en miljöpåverkan som är av betydelse och som de vill minska, vilket verk-

samhet 3 delvis också tycks instämma i. Däremot verkar verksamhet 4 och 5 både 

vara oeniga om huruvida deras företag har en miljöpåverkan och i så fall om det har 

någon betydelse eller ej. Vidare är samförståndsbarriärerna nära sammanlänkade 

med kunskapsbarriärerna, då flera av informanterna saknar eller bara delvis har 

kunskaper om hur deras verksamheter påverkar miljön. När verksamhetsutövarna 

inte vet om och hur företaget påverkar miljön är det svårt att nå ett samförstånd 

kring ridsportverksamheters miljöpåverkan. Därmed anses Trudgills (1990) samför-

ståndsbarriärer som starka, utifrån de studerade företagen. 

 

Kunskapsbarriärer i ridsportföretag 

Miljöarbetet är rent kunskapsmässigt ett komplicerat område, vilket samtliga infor-

manter vittnat om. Exempelvis menar informant 3a och 3b att de själva måste hitta 

information i ämnet och sedan anpassa den till verksamheten. Trudgills (1990) kun-

skapsbarriärer är identifierade på flera olika sätt, dels genom att det tycks vara brist 

på information om ridsportverksamheters miljöpåverkan, dels genom brist på kun-

skaper om hur miljöarbetet kan tillämpas inom ridsportverksamheter. Även andra 

författare så som Elgåker (2011) bekräftar att det finns kunskapsbrist inom området. 

Utifrån studiens empiri dras därmed slutsatsen att även kunskapsbarriärerna är star-

ka i företagens miljöarbete. 

 

Teknologiska barriärer i ridsportföretag 

De teknologiska barriärerna verkar dock vara av mindre betydelse för företagen och 

när de väl existerar är de nära sammankopplade med både kunskapsbarriärerna och 

de ekonomiska barriärerna, vilket även Trudgill (1990) bekräftar. Informant 3a vitt-

nar till exempel om att det säkerligen kan finnas miljövänligare teknik som de skulle 

kunna använda sig av om de visste att den fanns, men samtidigt vittnar flera av in-

formanterna om att tekniken kan vara dyr (Informant 1, 2, 3a, 3b, och 4). På samma 

vis har flera verksamheter använt sig av den teknik som finns, exempelvis genom 

rörelsedetektorer till lamporna för att undvika onödig belysning (Informant 1, 3 och 

5). Ett annat problem som lyfts är det faktum att ridsportföretag behöver stora bilar 

för att kunna dra hästtransporter, vilket innebär att den teknik som finns i form av 

små bilar som drar mindre bränsle, inte kan anpassas till ridsportverksamheter (In-

formant 5).  
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Ekonomiska barriärer i ridsportföretag 

Samtliga ekonomiska barriärer som Trudgill (1990) beskriver är identifierade i studi-

en, varvid slutsatsen dras att det här är en betydelsefull barriär. Efter att en åtgärd 

genomförts är det svårt att se några omedelbara miljöförbättringar och det kan även 

vara svårt att över huvud taget se några miljöförbättringar, vilket exempelvis infor-

mant 3b berättar om då hon tycker att det är svårt att veta om miljöarbetet gör någon 

skillnad. Vidare vittnar flera av informanterna om att ett miljöarbete kan kosta peng-

ar (Informant 1, 2, 3a, 3b och 4), vilket exempelvis kan leda till att kortsiktiga beslut 

fattas om företagen inte har råd att göra långsiktiga investeringar eller köpa miljö-

vänliga produkter som är dyrare än konventionella produkter. Barriären är också 

nära sammankopplade med samförståndsbarriärerna, då miljöförbättrande invester-

ingar kan förhindras om företagen inte ser sin egen skuld till problemet, vilket sam-

förståndsbarriärerna vittnar om när företagens relation till miljöproblemen ifråga-

sätts. Ett annat hinder för miljöarbetet är fördomar om att miljöarbetet bara är något 

kostsamt. Dock har, som tidigare nämnts, både informanter och tidigare forskning 

vittnat om att miljöarbetet kan leda till att pengar sparas. Problemet är dock fortfa-

rande att även om företagen kan tjäna långsiktigt på miljöåtgärder, så är det inte sä-

kert att de har råd att göra de investeringar som krävs och kanske inte heller att av-

sätta personal till att arbeta med miljöfrågor.  

 

Många ridsportföretag är relativt små, vilket ytterligare kan försvåra dessa åtgärder. 

Aragón-Correa et.al (2008) skriver att ett företags storlek påverkar dess möjligheter 

till miljöarbete, men att det här inte är en avgörande faktor. Däremot är en organisa-

torisk kapacitet viktig för såväl små som stora företag för att kunna utveckla ett mil-

jöarbete (Aragón-Correa et.al. 2008). Det verkar dock råda delade meningar om det 

här, då författarna till en annan studie menar att små och medelstora företag ofta har 

svårare att engagera sig i miljöarbetet, eller att de åtminstone ofta stöter på andra 

typer av problem (Dahlmann, Brammer & Millington, 2008). I den här studien har 

ingen hänsyn tagits till verksamheternas storlek, med undantag för det strategiska 

urvalet på minst tio hästar, ett stall och ett ridhus. Dock kan sägas att verksamhet 1 

och 5 är de två största verksamheterna i studien sett utifrån antalet hästar, vilket vi-

sar på två större företag med väldigt olika miljöarbete. I studien har heller ingen hän-

syn tagits till företagens ekonomiska situationer, då frågor om det här inte ansågs 

tillföra studiens syfte något och även kan vara känsliga att ställa. Utifrån den här 

studien går det därför inte att fastställa om större ridsportverksamheter har lättare 

att arbeta med miljöfrågor eller ej.  
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Sociala barriärer 

Samtliga av Trudgills (1990) sociala barriärer är identifierade i studien, då informan-

terna vittnat om motstånd mot nya idéer, otillräcklig information samt olika värde-

ringar och synvinklar på miljöproblemen och miljöarbetet (Informant 1, 2, 3a, 3b, 4 

och 5). Även de individuella intressena ses som sociala barriärer och dessa kan både 

komma från medarbetare och företagsledningen. Den sociala barriären förekommer 

även i kombination med andra barriärer, då exempelvis olika synvinklar kan göra att 

miljön ses som sekundär, en samförståndsbarriär. Motstånd mot nya idéer kan även 

bottna i kunskapsbarriärerna och exempelvis fördomar om ett kostsamt miljöarbete 

och frågetecken kring vad arbetet kan bidra med. Vidare kan de ekonomiska driv-

krafterna bidra till att sociala barriärer hos medarbetare övervinns, då ett motstånd 

mot ett miljöarbete kan motarbetas om miljöarbetet kan ge ekonomiska fördelar.  

 

Andra drivkrafter och barriärer  

Som tidigare nämnts, kan det finnas aspekter som skulle kunna fungera som driv-

krafter och barriärer men som informanterna varit omedvetna om, inte reflekterat 

över eller saknat kunskaper om. Två exempel som redan tidigare beskrivits är lag-

krav och ekonomiska vinster som miljöarbetet kan medföra. Lagkrav kan ses som en 

drivkraft utifrån en juridisk synvinkel, men dessa kunde inte identifieras utifrån in-

formanternas uppfattningar kring miljöarbete. De ekonomiska vinsterna som ett mil-

jöarbete kan ge, fungerar inte som drivkrafter om företagen inte är medvetna om 

dessa.  

 

Westendorf et.al. (2011) nämner en annan aspekt som skulle kunna fungera som en 

drivkraft för att införskaffa eller utveckla ett miljöarbete för ridportföretag. Enligt 

dessa författare skulle hästnäringen gynnas av att producera en biprodukt som kan 

användas som gödningsmedel (Westendorf et.al. 2011). Emellertid finns det, som 

tidigare beskrivits, problem med att använda hästgödsel som gödningsmedel efter-

som det vanligtvis blandas med mycket strö (Lundgren & Pettersson, 2009). För att 

gödslet ska kunna säljas som gödningsmedel behöver andelen strömedel därför 

minskas. Med hjälp av ett dokumenterat miljöarbete kan inköp och åtgång av strö 

dokumenteras, varefter rutiner kan utvecklas och införas för att minska ströförbruk-

ningen. Det här skulle kunna leda till att företagen kan spara in pengar på att mindre 

gödsel behöver transporteras bort och det skulle också kunna leda till att företagen 

kan sälja gödslet som ett gödningsmedel. Därför anser jag att det här är en aspekt 

som skulle kunna fungera som en marknadsbaserad drivkraft för företagen att inför-
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skaffa ett miljöarbete och det här skulle även kunna ha fler fördelar. Malgeryd (2006) 

anser att det är viktigt att hästgödsel tas tillvara som gödningsmedel, dessutom är 

det positivt ur en miljösynpunkt om mindre strömedel förbrukas. 

 

Avsaknaden av en drivkraft skulle också kunna bidra till att ridsportföretag helt eller 

delvis saknar ett dokumenterat miljöarbete. Post & Altma (1994) menar att mark-

nadsföringen av miljövänliga produkter kan vara en drivkraft till miljöarbete efter-

som det här kan ge en ökad avkastning. För ridsportens del finns det svårigheter 

med att miljöcertifiera eller miljömärka produkterna, då de ”produkter” som säljs i 

de här fallen är en häst eller utbildningen av en häst och/eller ryttare. Det här leder 

till att marknadsföring av miljövänliga produkter i nuläget inte kan ses som en aktu-

ell drivkraft inom ridsportbranschen. Bristen på den här drivkraftens existens skulle 

kunna vara en bidragande orsak till att det finns ridsportföretag som helt eller delvis 

saknar ett miljöarbete.  

 

En annan aspekt har också identifierats, som skulle kunna vara en barriär till miljö-

arbete för ridsportföretag. Bansal & Roth (2000) skriver att företag kan se det som en 

risk att gå i bräschen för något och att det i en utvecklingsfas kan vara lättare för fö-

retagen att först vara passiva, för att sedan imitera framgångsrika konkurrenter. Om 

ridsportföretagare ser det som en risk att vara först med att införskaffa ett miljöarbe-

te, kan det här vara en barriär. Dock finns det säkerligen olika syn på saken, då in-

formant 1 och 2 berättat att de ser positivt på att vara förebilder med sitt miljöarbete.  

 

Ridsportens drivkrafter och barriärer i relation till andra branschers 

Nedan kommer den här studiens resultat kring drivkrafter och barriärer att jämföras 

med de två artiklarna som presenterades som tidigare forskning.  

 

Archambault (2003) anser att de flesta lantbrukare bryr sig om miljön, men att det 

här inte är detsamma som att faktiskt agera miljövänligt. Det här kan likställas med 

informanternas åsikter om att ett miljöarbete generellt sett är viktigt inom ridsport-

branschen, men att det här inte behöver innebära att företagen aktivt arbetar med 

miljöfrågor. Vidare skriver Archambault (2003) att ekonomin kan vara en drivkraft i 

miljöarbetet, men syftar här främst på att miljövänliga produkter kan ge högre av-

kastning. Den här drivkraften är i nuläget inte aktuell inom ridsporten, däremot 

finns andra ekonomiska drivkrafter så som att miljöarbetet kan leda till besparingar 



42 

 

identifierade inom ridsportföretagen. Archambault (2003) menar också att politik i 

form av lagkrav och bidrag är en drivkraft för miljöarbete och även att en kunskaps-

brist och teknikbrist bildar barriärer. I den här uppsatsen har lagkrav inte fungerat 

som drivkraft för företagen och den politiska drivkraften har inte gått att identifiera. 

Däremot har kunskapsbrist och till viss del även teknikbrist framstått som barriärer 

för ridsportföretagens miljöarbete.  

 

Cranfield, Henson & Holliday (2010) menar att ekonomin vanligtvis är en drivkraft 

till miljöarbete, men att så inte varit fallet i deras studie. I den här uppsatsen där-

emot, har ekonomiska aspekter fungerat som drivkrafter, men även som barriärer. 

Vidare har Cranfield, Henson & Holliday (2010) identifierat hälsa och säkerhet i form 

av en minskning av kemikalier i livsmedelsproduktionen som starka drivkrafter, vil-

ket inte varit en aktuell drivkraft i den här studien då ridsportföretagens syfte inte är 

att producera livsmedel. Personliga intressen och miljömässiga motiv var drivkrafter 

i Cranfield, Henson & Hollidays (2010) studie, vilka även fungerat som drivkrafter, 

men också barriärer i den här uppsatsen.  

Slutsatser  

Den här studien har syftat till att undersöka ridsportföretags uppfattningar kring 

miljöarbete för att därigenom analysera vilka drivkrafter och barriärer som ligger till 

grund för företagens miljöarbete eller avsaknad av miljöarbete. Utifrån empirin har 

slutsatsen dragits att de lagbaserade drivkrafterna till miljöarbete inte fungerar som 

drivkrafter för ridsportföretagen, då dessa inte kunna identifieras. De marknadsbase-

rade drivkrafterna däremot finns representerade på flera olika sätt. Dock kan de i 

vissa fall vara dolda för företag som saknar ett miljöarbete då det finns fördomar om 

att miljöarbetet bara är något kostsamt. Att marknadsföra sin verksamhet som miljö-

vänlig är någonting som flera av informanterna ser positivt på, men det finns svårig-

heter även här eftersom kunderna inte efterfrågar ett miljöarbete, vilket kan försvaga 

marknadsföringseffekten. Individuella intressen hos medarbetare och företagsled-

ningen är identifierade som drivkrafter i miljöarbetet.  

 

Det finns flera stora och betydelsefulla barriärer mot miljöarbete för ridsportföreta-

gen. Enligt Trudgill (1990) kommer dessa oftast i ordningen samförstånd, kunskap, 

teknik, ekonomi och sociala barriärer men de kan även komma i andra ordningar. I 

den här uppsatsen har samförstånds- och kunskapsbarriärerna identifierats som de 

två största och mest betydelsefulla barriärerna då jag tror att det är viktigt att först 
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vara överrens om att det finns ett problem av betydelse som behöver åtgärdas. Däref-

ter bedöms den marknadsbaserade barriären som mest betydelsefull och framträ-

dande, då ekonomiska åtgärder i förhållande till miljöarbetet är ett ständigt åter-

kommande ämne hos informanterna. Den här barriären skulle dock, åtminstone del-

vis, kunna omvändas till en drivkraft till miljöarbete. De teknologiska barriärerna 

och de sociala barriärerna är båda identifierad men bedöms som mindre barriärer i 

jämförelse med de tre andra.  

 

Som nämnts ovan, handlar kanske den största barriären om huruvida hästen och 

dess miljöpåverkan ska betraktas som en ickefråga eller ej. I det här problemet finns 

både samförståndsbarriärerna, kunskapsbarriärerna och de sociala barriärerna iden-

tifierade. Flera av informanterna hade inte reflekterat över om och hur deras verk-

samhet påverkar miljön och om det här är ett utbrett tankesätt i ridsportsverige blir 

hästen och dess miljöpåverkan avfärdad som en ickefråga. Inget av företagen hade 

fått några påtryckningar från kunder, sponsorer, samarbetspartners eller liknande, 

vilket tyder på att miljön ses som en ickefråga även utanför verksamheten och både 

hos företag och privatpersoner med och utan koppling till ridsporten. Jag tror i så fall 

att det här är den största barriären i ridsportföretagares icke-miljöarbete, för om man 

inte ens reflekterar över huruvida verksamheten påverkar miljön, finns det inte ens 

någon fråga att diskutera eller reflektera över.  

 

Så, den stora frågan blir tillsist om ridsporten och miljön verkligen hänger ihop. Alla 

informanterna verkar vara överrens om att miljöfrågor generellt sett är viktiga i sam-

hället och att de också är viktiga generellt sett inom ridsporten. Även om ridsportfö-

retag inte ses som någon riskverksamhet med stor betydande miljöpåverkan, finns 

miljöproblem som berör i princip alla verksamheter, kanske främst genom energi- 

och drivmedelsåtgång som leder till utsläpp av växthusgaser och en global upp-

värmning. I Sverige är också övergödning ett betydelsefullt problem. För att komma 

tillrätta med de här problemen krävs det att alla, privatpersoner och företag oavsett 

bransch, drar sitt strå till stacken.  

 

I Sverige finns det drygt 360 000 hästar och om alla bidrar till att en liten mängd 

energi och drivmedel används, samtidigt som de i liten skala bidrar till övergödning 

finns i slutändan en relativt stor miljöpåverkan. Man kan alltid argumentera för att 

andra verksamheter släpper ut mer och har större miljöpåverkan, men jag tycker inte 

att det är ett hållbart argument för att själv inte bidra med det lilla man kan.  
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Som komplement till den här studien och för att få en ännu tydligare bild av rid-

sportföretags miljöarbete, tror jag att kvantitativa studier över företagens miljöarbete 

är nödvändiga. Vidare tror jag också att det är viktigt att det bedrivs mer forskning 

om hur ridsportföretag påverkar miljön och slutligen tror jag att det är viktigt att 

sprida information om hur ett miljöarbete kan implementeras i ridsportverksamheter 

på ett ekonomiskt hållbart sätt.  
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Bilaga 1, Intervjuguide till företag med ett dokumenterat mil-

jöarbete 

Bakgrund 

1. Kan du berätta lite om er verksamhet? 

Följdfrågor: 

 Verksamhetens syfte 

 Antalet hästar 

 

2. Vad har du för roll i verksamheten? 

Följdfrågor: 

 Hur länge har du jobbat här? 

 Hur ser dina tidigare erfarenheter ut? 

 Hur kom det sig att du blev miljöansvarig/miljösamordnare? 

 

Fördjupande frågor 

3. Hur arbetar ni med miljöfrågor i verksamheten?  

Följdfrågor: 

 Inom vilka områden har ni identifierat er miljöpåverkan? 

o Hur arbetar ni för att minska er miljöpåverkan? 

o Vilka utmaningar har ni stött på under arbetets gång?  

o Vad har varit lätt respektive svårt? 

 Vilka för- och nackdelar med att ha ett miljöarbete ser du?  

 Hur kom det sig att ni började arbeta med miljöfrågor? 

 Vilka reaktioner har ni fått på miljöarbetet från kunder och/eller andra verk-

samheter? 
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4. Kan du berätta om hur det gick till när ni införde handlingsplanen/policyn/-

certifieringen?  

Följdfrågor: 

 Hur länge har ni haft den? 

 Av vilken anledning infördes den?  

 Stötte ni på några påtryckningar från kunder, sponsorer, allmänheten, eller 

ovanifrån i organisationen för att införskaffa ett miljöarbete? 

 

5. Vilka utmaningar stötte ni på när handlingsplanen/policyn/certifieringen skulle 

införas?   

Följdfrågor 

 Hur hanterades dessa? 

 Vad har fungerat enkelt och vad har varit svårt? 

 Saknades kunskaper om något?  

 

Avslutning 

Då börjar intervjun lida mot sitt slut, är det någonting mer som du vill tillägga?  

 

TACK för hjälpen! 
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Bilaga 2, Intervjuguide till företag utan ett dokumenterat mil-

jöarbete 

Bakgrund 

1. Kan du berätta lite om er verksamhet? 

Följdfrågor: 

 Verksamhetens syfte 

 Antalet hästar 

 

2. Vad har du för roll i verksamheten? 

Följdfrågor: 

 Hur länge har du jobbat här? 

 Hur ser dina tidigare erfarenheter ut? 

 

Fördjupande frågor 

3. Hur arbetar ni med miljöfrågor i verksamheten?  

(Följande frågor ställs om företagen i viss mån arbetar med miljöarbetet) 

 Av vilken anledning arbetar ni med de här frågorna? 

 Hur tror du att ni skulle kunna utveckla ert miljöarbete? 

 Vilka för- och nackdelar ser du med miljöarbetet?  

 

4. Hur resonerar ni kring att eventuellt införa ett (mer genomsyrat) miljöarbete?  

Följdfrågor: 

 Är det något som diskuteras i verksamheten? Är det något ni skulle vilja ha?  

 Vad tror du att ett miljöarbete kan tillföra verksamheten?  

 Har ni stött på några påtryckningar för att införskaffa ett miljöarbete, från ex-

empelvis kunder, sponsorer, allmänheten eller högre upp i organisationen?  
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 Vilka hinder upplever du för att införskaffa ett miljöarbete? 

 Vilken typ av stöd de skulle vilja ha från branschorganisationer? 

 

5.  Kan du berätta om hur du ser på hästverksamheters miljöpåverkan?  

Följdfrågor: 

 Känns det lätt eller svårt att arbeta med miljöfrågor?  

 Hur tror du att verksamheten påverkar miljön?  

 Tycker du att det är viktigt eller oviktigt att hästverksamheter generellt sett 

arbetar med miljöfrågor?  

 Vilka för- och nackdelar ser du med ett (mer genomsyrat) miljöarbete? 

 Hur tror du att ett (mer genomsyrat) miljöarbete skulle påverka verksamhe-

ten? 

 

Avslutning 

Då börjar intervjun lida mot sitt slut, är det någonting mer som du vill tillägga?  

 

TACK för hjälpen! 

 

 


