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Bakgrund: Socialt företagande utmärks av entreprenörens förmåga att identifiera 

samhällsproblem och tillmötesgå de sociala behoven i samhället. Det finns olika 

definitioner av socialt entreprenörskap, och dessa antyder att de styrande 

drivkrafterna skiljer sig ifrån de i traditionellt entreprenörskap. De 

motivationsfaktorer som den sociala entreprenören har skulle kunna återspeglas i 

hur verksamheten bedrivs och hur organisationens grundtankar förmedlas ut i 

företaget. Vidare skulle detta kunna ha en påverkan i strävan efter företagets 

uppsatta mål, vare sig de är socialt, miljömässigt eller ekonomiskt motiverade. 

Problemformulering: Vad finns det för drivkrafter hos en social entreprenör samt 

hur genomsyras det i företaget? 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att genom fallstudie skapa ökad förståelse för den 

sociala entreprenören samt hur den motivation som finns visar sig i verksamheten.  

Metod: För uppsatsen har en kvalitativ ansats valts, och baseras på en fallstudie av 

ett företag vars verksamhet utgår ifrån socialt entreprenörskap. Data har samlats in 

via ett abduktivt tillvägagångssätt, genom semi-strukturerade intervjuer, 

observationer och teoretisk insamling. 

Slutsats: Uppsatsen påvisar de drivkrafter som finns hos den sociala entreprenören. 

Exempelvis att det primära målet är att uppnå en positiv social- och miljömässig 

påverkan i samhället, snarare än att generera en ekonomisk vinst. Andra drivkrafter 

är samtidigt att motivera och utbilda personalen inom medvetenhet om hållbarhet, 

säkerhet och kvalitet.  
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ABSTRACT 
Title:   Creating a win-win-win-win situation – A case study of the 

motivation of a social entrepreneur. 
Tutor:   Amsteus, Martin 

Examinator:  Bill, Frederic 

Authors:  Adamsson, Sandra  

Lundell, Sophie 
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Background: The work of a social entrepreneur is defined by his or her ability to 

identify social problems and to respond to the needs in society. There are several 

definitions of social entrepreneurship, which shows that the drivers are different 

compared to traditional entrepreneurship. The motivating factors of the social 

entrepreneur could be reflected in the company and how the fundamental ideas 

show throughout the business. This may also have an impact in the pursuit of 

corporate goals, regardless if these are motivated by social-, environmental- or 

economic factors. 

Research question: What are the drivers of a social entrepreneur and how do they 

show throughout the business? 

Purpose: The purpose is to, through a case study, increase the understanding of the 

social entrepreneur and the factors of motivation that exists in the business. 

Method: A qualitative approach has been applied, with a basis in a case study of 

one company founded by social entrepreneurs. Data has been collected with an 

abductive approach through semi-structured interviews and observations, combined 

with theoretical sources.  

Conclusions: The result of the study shows motivating drivers of social 

entrepreneurs. For example, the main motivation is not to generate an economic 

profit but to achieve a positive social- and environmental impact in the society. 

Other drivers are to motivate and educate the personnel about the importance of 

sustainability, safety and quality.   
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FÖRORD 

 
Ett genuint intresse och personligt engagemang för socialt entreprenörskap och 

rådande samhällsproblem drev viljan om att utöka vår kunskap inom detta område. 

Via gemensamma kontakter kom vi samman med företaget Fair Travel Tanzanias 

ena grundare Benjamin Taghavi-Awal, vilket blev starten för en otroligt intensiv, 

lärorik och intressant resa som resulterade i denna kandidatuppsats. Vi vill med 

detta förord tacka alla de som har stöttat och hjälpt oss under arbetets gång, utan 

dessa personer hade studien inte varit möjlig.  

 

Framförallt vill vi tacka fallföretaget Fair Travel Tanzanias 

grundare Benjamin Taghavi-Awal och William Sekajingo för att 

vi fått ta del av deras arbete och erfarenheter. Samt även tacka 

deras personal som alla välkomnat oss till företaget, delgivit 

information och under en period låtit oss vara en del av deras 

vardag då vi kunnat observera deras arbete.  

 

Tack riktas även till examinator Frederic Bill, samt de grupper som deltagit vid 

seminarierna för bidragande med värdefulla synpunkter och feedback. 

 

Vi vill självklart även tacka vår handledare på Ekonomihögskolan, Martin 

Amsteus, som väglett oss under arbetet. 

 

 

Växjö, 2013-05-31 

 

 

 

 

Sandra Adamsson    Sophie Lundell  
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1 INLEDNING 
 
Nedan följer en introduktion till det fenomen som kommer att beröras i uppsatsen. 

Bakgrund och problemdiskussion presenterar området mer ingående för att sedan mynna 

ut i problemformulering och syfte. Avslutningsvis redogörs avgränsningen med 

uppsatsen. 

 

1.1 Bakgrund 

Entreprenörskap med inriktning till den sociala aspekten har en lång historisk tradition. 

Under 1700-talet i England fanns det en entreprenör vid namn Robert Owen, som var den 

första som gav upphov till den sociala aspekten inom entreprenörskap (Mulgan & 

Landry, 1995; Leadbeater, 1997). Sedan dess har användningssätten av begreppen social 

enterprising och socialt entreprenörskap utformats runt om i världen med tiden. Det var 

dock inte förrän i början av 1970-talet som fenomenet fick mer uppmärksamhet och 

etablerades som ett angenämt koncept som de senaste decennierna blivit allt mer utbrett i 

samhället (Hockerts, 2006). 

 

”Those people who bring to social problems the same enterprise and imagination that 

business entreprenours bring to wealth creation” (Purcell, 2005. s.37)  

är en definition på en social entreprenör. Socialt företagande utmärks av entreprenörens 

förmåga att identifiera samhällsproblem och tillmötesgå de sociala behoven med hjälp av 

tillgängliga resurser. Företag vars mål rör sociala aspekter behöver nödvändigtvis inte 

förkasta möjligheten att samtidigt generera en ekonomisk vinst (Murphy & Coombes, 

2009). Oavsett vad företaget har för mål så finns det någon form av drivkraft i grunden 

som stimulerar upprätthållandet och utvecklingen av verksamheten. Detta visar sig bland 

annat i att både stora globala företag såsom den enskilda entreprenören allt oftare fattar 

företagsmässiga beslut som har en positiv påverkan på miljö eller samhälle (Hockerts, 

2006). 
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Inte minst har den ökade uppmärksamheten av globala problem med fattigdom och 

nedbrytning av miljön bidragit till att företag väljer att verka i drabbade områden, menar 

Prahalad (2005). Detta har fört samman begreppet socialt entreprenörskap med konceptet 

Bottom of the Pyramid (BoP), vilket är en global socio-ekonomisk modell som hänvisar 

till de fyra miljarder låginkomsttagare som utgör botten av pyramiden men som på grund 

av fattigdom hamnar utanför marknadsekonomin. Det är detta område som framförallt 

har öppnat möjligheten för företag att komma med innovativa strategier som löser 

samhälleliga problem samtidigt som de kan göra en ekonomisk vinst (Prahalad & Hart, 

2002). 

1.2 Problemdiskussion 

Det råder en generell uppfattning i företagsvärlden om att det krävs en global, ekonomisk 

utveckling för att kunna bekämpa fattigdom. Dock är sambandet mellan ekonomisk 

utveckling och minskningen av fattigdom omdebatterat då det finns frågetecken kring 

huruvida detta är miljömässigt hållbart (Azmat, 2013). Medan vissa menar att den 

ekonomiska utvecklingen har en negativ påverkan på miljön och naturliga resurser vilket 

skapar en konflikt mellan ekonomisk utveckling och miljömässig hållbarhet 

(Bosselmann, 2006), så finns det samtidigt de som anser att en generell hållbar utveckling 

kan uppnås genom frikoppling av den globala tillväxten (Hahn, 2009). I detta dilemma 

finns det forskare som anser att den privata sektorn och enskilda företagare har större 

möjlighet att ha en positiv påverkan på rådande samhällsproblem än bidragsdonerande 

välgörenhetsorganisationer (Hahn, 2009; Newell & Frynas, 2007; Seelos & Mair, 2005). 

Den så kallade BoP marknaden har identifierats som ett lovande område för företag att 

kunna bidra med en positiv påverkan på samhälleliga problem samtidigt som det finns 

utrymme för nya affärsmöjligheter. Majoriteten av de människor som hör till BoP-

marknaden finns i utvecklingsländerna, vilket skapar en situation där dessa länder ses 

som en ren investeringsmöjlighet för organisationer (Prahalad, 2005). 

 

Det finns de som anser att målet med en social avkastning är förenligt med en ekonomisk 

vinst, och att de två skiljs åt av ett spektrum där det ena inte utesluter det andra (Murphy 

& Coombes, 2009). Samtidigt antyder de flesta existerande definitionerna av socialt 

entreprenörskap att syftet med verksamheten enbart är att uppnå sociala eller 
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miljömässiga fördelar och att en ekonomisk vinst i sig inte är nödvändig (Zahra et al, 

2009). Utifrån dessa författares teorier där antagandet om att företag drivs av strävan efter 

vinstmaximering inte är applicerbart, torde det då istället finnas andra drivkrafter som 

motiverar entreprenören. Dessa motivationsfaktorer skulle kunna återspeglas i hur 

entreprenören bedriver verksamheten och hur organisationens grundtankar förmedlas ut i 

företaget. Vidare skulle detta kunna ha en påverkan i strävan efter företagets uppsatta 

mål, vare sig dessa mål är socialt, miljömässigt eller ekonomiskt motiverade. 

 

1.3 Problemformulering 

Vad finns det för drivkrafter hos en social entreprenör samt hur genomsyras1 det i 

företaget? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att genom fallstudie skapa ökad förståelse för den sociala 

entreprenören samt hur den motivation som finns visar sig i verksamheten. 

 

1.5 Avgränsning 

Som avgränsning har författarna till uppsatsen valt att fokusera på fallstudie av företaget 

Fair Travel Tanzania. 

  

                                                
1 Med genomsyras avser författarna till uppsatsen hur fenomenet speglas och sprids i verksamheten. 
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2 METOD 
 
I följande kapitel kommer den metod som valts ut för uppsatsen att presenteras. 

Inledningsvis presenteras fallföretaget Fair Travel Tanzania, sedan beskrivs den 

kvalitativa ansats som uppsatsen tagit samt tillvägagångssätt för empirisk och teoretisk 

materialinsamling. 

2.1 Fallföretagspresentation 

Fair Travel Tanzania är ett företag som anordnar resor runt om i Tanzania, bland annat 

vildmarkssafari, expeditioner till Kilimanjaro och resor till Zanzibar. Företaget drivs 

genom att erbjuda turister resor av hög kvalitet och säkerhet samtidigt som de pengar som 

tjänas in återinvesteras i den lokala befolkningen och samhället. Produkten som Fair 

Travel Tanzania säljer är därmed Fair, i den bemärkelsen att istället för att vara ännu ett 

företag som strävar efter ekonomisk vinstmaximering så har företaget som mål att bidra 

med en positiv påverkan på lokalbefolkning, samhälle och miljö. 

 

Fair Travel Tanzania startades år 2010 efter att grundarna Benjamin Taghavi-Awal och 

William Sekajingo uppmärksammat diverse samhällsproblem som dels orsakades av hur 

reseindustrin i Tanzania bedrevs. Genom att erbjuda en minst lika bra upplevelser som 

sina konkurrenter, så differentierar sig företaget även genom att erbjuda sina anställda 

rättvisa löner, rättvisa arbetsvillkor och samtidigt visa omtanke för samhälle och miljö. 

För att lyckas uppnå en så stor genomslagskraft som möjligt har grundarna valt att 

bedriva företaget med company united by guarantee without private shares som officiell 

associationsform. Detta innebär att grundarna inte utsett sig själva till ägare för att 

undvika vinstuttag, vilket istället gör att pengar stannar inom företaget och samhället. 

 

Fair Travel Tanzania har sitt kontor i Arusha, norra Tanzania. I dagsläget är det endast 

två anställda på heltid, Benjamin Taghavi-Awal och William Sekajingo. De övriga som 

jobbar för företaget har periodanställningar, då det är betydligt mer att göra under 

högsäsongen. 
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2.2 Inledande metodavsnitt 

En metod är ett hjälpmedel för vilken empiri och data från verkligheten ska samlas in, 

samt hur detta ska genomföras, menar Jacobsen (2010). Genom att finna rätt metod som 

passar den specifika uppsatsen skriver Bryman & Bell (2010) att det ämnar ge forskaren 

ökad förståelse och kunskap kring fenomenet. 

 

Till denna uppsats har en hermeneutisk inriktning valts, detta för att författarna till 

uppsatsen önskade öka sin förståelse kring fallföretaget och dess fenomen. Genom detta 

synsätt kan människornas språk och handlingar tolkas och förstås menar Jacobsen (2010). 

Här skapas förståelse för både den enskilda delen men även den stora helheten som 

ständigt växer och utvecklas. Dessutom har fallföretaget och dess fenomen, som är ett 

relativt outforskat område, undersökts vilket Bryman & Bell (2010) menar är passande 

för ett hermeneutiskt synsätt. 

2.3 Kvalitativ forskningsmetod 

Till denna uppsats har en kvalitativ forskningsmetod valts. Detta för att den kvalitativa 

forskningsmetoden fokuserar på djupet av den data som samlats in och skapar en större 

förståelse för helheten, enligt Bryman & Bell (2010). Genom att välja den kvalitativa 

forskningsmetoden fanns möjligheten att utgå från en generell problemformulering och 

under processens gång förändra och göra den mer specifik allt eftersom data samlades in 

till undersökningen. Vilket var passande för denna uppsats eftersom innan författarna 

åkte till fallföretaget hade de en generell uppfattning om hur problemformuleringen 

skulle vara, men efter observationer och intervjuer med de olika personerna i företaget 

omformulerades och specificerades problemformuleringen. Vad som också är viktigt med 

den kvalitativa forskningsmetoden, skriver Bryman & Bell (2010) är att den insamlade 

datan och teorin är nära sammankopplade, därav fanns möjligheten för insamling av mer 

teori under processens gång.  

 

Inom den kvalitativa forskningsmetoden ligger fokus på ord, deltagarnas uppfattningar, 

naturliga miljöer och den kontextuella förståelsen, menar Bryman & Bell (2010). 
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Dessutom önskar forskaren få en större förståelse för förhållandet mellan människan och 

den sociala miljön som den befinner sig i, dessa forskare ämnar  

”se världen med undersökningspersonernas ögon” 

(Bryman & Bell, 2010 s, 312). 

Inom den kvalitativa forskningsmetoden önskar forskare få en ökad förståelse för 

individen och dess kontext i samhället. Denna forskningsmetod ansågs därför passande 

för denna uppsats, då författarna till uppsatsen ämnade skapa en djupare förståelse kring 

fallföretaget samt få ta del utav respondenters egenformulerade svar.  

 

Bryman & Bell (2010) menar att den kvalitativa forskningsmetoden bidrar till att 

forskaren får en ström av olika skeenden och element, som bidrar till ökad förståelse av 

den sociala miljön som undersöks. Det är ofta etnografiska forskare inom den kvalitativa 

forskningsmetoden som använder detta sätt. Denna ansats har författarna för uppsatsen 

utgått ifrån då de genomfört sin undersökning genom att spendera en tid på företaget Fair 

Travel Tanzania där observationer av det dagliga arbetet utgjort en grundläggande 

förståelse för organisationens uppbyggnad. 

 

Under uppsatsens uppbyggnad var flexibilitet en viktig del menar Bryman & Bell (2010). 

Detta påvisades genom att författarna till uppsatsen hade ett öppet sinne för hur 

fallföretaget och den sociala miljön skulle vara innan de anlände. Under processens gång 

hölls ett öppet sinne och möjlighet för flexibilitet för att kunna anpassa och specificera 

problemformulering, författarna till uppsatsen var även öppna för nya synvinklar och 

perspektiv utifrån observationer och intervjuer. 

2.4 Abduktion som förklaringsmodell 

Den förklaringsmodell som använts i uppsatsen är abduktion, vilket har drag av både 

induktion och deduktion. Detta sätt innebär att forskaren utgår från ett enskilt fall och 

därför är detta sätt vanligast vid fallstudiebaserade undersökningar menar Alvesson & 

Sköldberg (2008). Forskaren gör en hypotetiskt övergripande tolkning av fallet och 

genom nya iakttagelser bestyrks tolkningen ytterligare. Empiri och teori samlades in 

successivt och justerades under arbetets gång. Abduktion är annorlunda formulerad än de 

andra två varianterna av förklaringsmodeller och skapar en bättre och djupare förståelse. 
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Den utgår både ifrån den empiriska data som samlas in samtidigt som den tar den 

teoretiska delen i beakt.  

 

Utgångspunkten för denna uppsats är av abduktiv ansats. Teori samlades in kring ämnet i 

början av processens gång. Därefter gjordes besök på fallföretaget och intervjuer vid 

olika tillfällen, vilket gav en större förståelse. Detta ledde i sin tur till att både empiri och 

teori successivt har ändrats och specificerats. Den teori som användes i utgångspunkten 

för uppsatsen var CSR och Socialt Entreprenörskap där många artiklar söktes kring dessa 

ämnen. Efter inledande samtal och observationer vid fallföretaget specificerades 

problemformuleringen istället endast mot Socialt Entreprenörskap och än mer teori 

samlades in kring Socialt Entreprenörskap. Genom vidare intervjuer omformulerades 

uppsatsens syfte till att komma att handla mer om motivationen och drivkrafterna hos den 

sociala entreprenören, för att sedan via observationer utvecklas till hur detta genomsyrar 

fallföretaget i helhet. 

2.5 Litteraturgenomgång 

För att samla in teori har författarna till uppsatsen utgått ifrån sökbaser såsom OneSearch, 

Diva och Google Scholar för vetenskapliga artiklar och forskning inom området. 

Dessutom så har Universitetsbibliotekets databas använts för sökning av tryckt litteratur. 

Ett antal sökord som har använts i olika kombinationer på både engelska och svenska för 

att få fram relevant teori för uppsatsen. Dessa sökord var: Social Entrepreneurship, 

Entrepreneurship Drivers, Motivation, Sustainable Development, Bottom of the pyramid 

och Brand champion. 

2.6 Design och tillämpning 

2.6.1 Fallstudiedesign  

En forskningsdesign innebär generellt en plan och vägledning för insamling, analys och 

tolkning av data (Yin, 2007). Den forskningsdesign som valts till denna uppsats är 

fallstudiedesign. En fallstudiedesign innebär att forskaren fokuserar på ett enda fall som 

på ett detaljerat och ingående sätt beskrivs och undersöks. Ett fall kan bland annat vara en 

utvald i ett samhälle eller ett företag, skriver Bryman & Bell (2010). Denna metod 
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används ofta då forskaren ämnar skaffa ökad förståelse om ett aktuellt skeende i ett 

socialt sammanhang. Yin (2007) skriver att en fallstudie är en empirisk undersökning 

som:  

”Studerar en aktuell företeelse i dess verkliga kontext. Framför allt då 

gränserna mellan företeelsen och kontexten är oklara.” (Yin, 2007 s.31) 

Till denna uppsats valdes enfallsdesign, där Yin (2007) menar att det fokuseras på ett 

enda fall, vilket i detta fall är fallföretaget Fair Travel Tanzania. Dessutom valdes detta 

sätt då fallföretaget representerar ett unikt fall, vars unika drag belyses genom uppsatsen.  

2.6.2 Etnografi  

Genom att skriva på ett etnografiskt sätt ämnar forskaren att skapa förklaring och 

förståelse för läsaren om hur det verkliga i skeendet och fenomenet som beskrivs i 

uppsatsen. Bryman & Bell (2010) poängterar också att det är viktigt att forskaren deltar i 

den sociala miljön under en längre tid. Detta för att skapa en bättre förståelse för 

fenomenet i sin rätta miljö. Etnografi har tillämpats i denna studie då författarna till 

uppsatsen undersökt ett specifikt fallföretag i dess sociala miljö. 

 

Etnografi och deltagande observation kan ibland vara svåra att särskilja, men båda 

innebär att forskaren engagerar sig i en viss social grupp under en längre tid, skriver 

Alvesson & Sköldberg (2008). Under denna period iakttas beteende samtidigt som 

forskaren är lyhörd på vad som sägs inom gruppen. Alvesson & Sköldberg (2008) menar 

att en etnografisk inriktning lägger en stor vikt på den specifika kulturen och på 

observationerna som sker på plats. Dessutom påpekar de att den etnografiska forskaren 

tar hänsyn till samspelet mellan empiri och teori. Den etnografiska metodologiska 

tillämpningen kan generellt sägas att forskaren fokuserar på:  

”de sociala relationerna som är kopplade till vissa 

målinriktade aktiviteter” (Bryman & Bell, 2010 s. 335). 

Dessutom krävs ett engagemang av forskaren genom deltagande i organisationens rutiner 

och vardagsaktiviteter under en längre tidsperiod poängterar Bryman & Bell (2010).  

 

Till denna uppsats tillämpades detta genom att författarna av uppsatsen under en 

tidsperiod befann sig hos fallföretaget i deras naturliga miljö. Uppfattning och insikt i 



  

 14 

fallföretaget skapades genom intervju med de anställda samt observation av det dagliga 

arbetet. Bland annat följde författarna till uppsatsen med till kontoret, de deltog i ett 

personalmöte och deltog även vid två expeditioner som fallföretaget anordnar. 

2.7 Intervjuteknik och genomförande 

De intervjuer som skedde för denna uppsats var formade utifrån den kvalitativa 

forskningsmetoden, vilket innebär mindre strukturerade former och öppna frågor, menar 

Bryman & Bell (2010). Detta för att utrymme för flexibilitet ska finnas både i frågorna 

och svaren, även intervjun och studiens inriktning kan enkelt ändras (Bryman & Bell, 

2010). Detta tillvägagångssätt har tillämpats av uppsatsens författare då det har varit ett 

bra komplement till observationerna samt möjligheten att idéer tillkommit under 

undersökningens gång fanns. 

2.7.1 Semistrukturerad intervju 

En intervju som görs inom den kvalitativa forskningsmetoden tenderar att vara mindre 

strukturerad för att skapa möjlighet för den intervjuade att svara med egna ord och 

detaljer. Långa svar uppmuntras med den intervjuades vinkel på svaret. En annan viktig 

del är att möjligheten till flexibilitet inom och under intervjun finns. Till denna uppsats 

valdes semi-strukturerade intervjuer då författarna till uppsatsen önskade djupare och 

längre svar för att få en ökad förståelse och insikt i de intervjuades tycke och tänk 

(Bryman & Bell, 2010). Under samtliga intervjuer som skedde till denna uppsats hölls 

semi-strukturerade intervjuer, där författarna till uppsatsen hade ett antal frågor och 

teman som de utgick ifrån. Samtidigt som möjligheten att hoppa över eller lägga till 

frågor och följdfrågor under intervjuns gång fanns, ifall det exempelvis skulle komma 

upp något extra intressant under intervjun menar Bryman & Bell (2010). Jacobsen (2010) 

menar även att den semi-strukturerade intervjun innebär att respondenten kan forma sina 

egna svar, vilket möjliggör en ökad förståelse från respondentens perspektiv. 

2.7.2 Personlig intervju 

Vanligtvis beskrivs personlig intervju som att en respondent sitter ansikte mot ansikte 

med en intervjuare. Det finns dock varianter av detta sätt menar Bryman & Bell (2010), 

en variant innebär att det närvarar flera intervjuare samtidigt som det bara är en 

respondent. Författarna till denna uppsats valde att ha flera intervjuare närvarande vid 
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intervjuerna, dock valdes endast en ut som intervjuledare, medan den andre bidrog med 

följdfrågor under intervjuns gång. 

2.7.3 Gruppintervju 

Gruppintervju används ofta då forskaren vill få mer kunskap om ett okänt område eller 

önskar utveckla problemställningen, skriver Jacobsen (2010). Författarna till denna 

uppsats valde denna metod då möjligheten till att diskutera ett specifikt tema och ta del 

av deltagarnas erfarenhet fanns. Syftet var att ta del av deltagarnas erfarenhet av 

fallföretaget men även ta del av tidigare arbetslivserfarenhet. Gruppintervju innebär att 

flera deltagare intervjuas vid samma tillfälle. Inom gruppintervjuer väljs deltagare ofta 

utifrån deras egenskaper och likheter, skriver Jacobsen (2010). Vid gruppintervjun för 

denna uppsats valdes deltagare ut som går inom kategorin relativt homogena, detta för att 

deltagarna jobbar för samma företag och dessutom inom Kilimanjaro-delen. Dock har de 

olika uppgifter inom fallföretaget såsom guide, kock och bärare, vilket gör att de inte är 

en homogen grupp. 

2.7.4 Urval av respondenter 

När det gäller en etnografisk undersökning är oftast en kombination av bekvämlighets 

urval och snöbollsmetoden lämplig, skriver Bryman & Bell (2010). Jacobsen (2010) 

menar att beroende på vilken tid och vilka resurser forskaren har, kan dessa kombineras i 

olika stor utsträckning. Viktigt är dock att ha i åtanke vilka personer som kan vara av 

intresse för den specifika undersökningen. Dessa metoder användes till denna uppsats 

under valprocessen av deltagare till intervjuerna. Författarna till uppsatsen önskade få en 

uppfattning om fallföretaget utifrån olika perspektiv inom verksamheten med olika 

positioner och ansvar. Först valdes de två grundarna att intervjuas. Vidare diskuterades 

med ena grundaren och kom fram till en relevant person i personalen att intervjua. 

Författarna till uppsatsen tog sedan kontakt med personen. Vilket ledde till att han hade 

förslag på fler personer som var relevanta till intervjuerna. Intervjun med personalen föll i 

samband med deras personalmöte, då fem personer kunde delta. 

2.7.5 Frågor 

Under de intervjuer som genomfördes hos fallföretaget har författarna till uppsatsen valt 

att ha öppna frågor, då detta gav möjlighet för respondenterna att formulera sina egna 
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svar (Bryman & Bell, 2010). Intervjuaren hade en rad frågor och teman nerskrivna för att 

följa dessa under intervjuernas gång, samtidigt som det fanns möjlighet för tillägg av 

frågor och följdfrågor. Frågorna formulerades utifrån den kvalitativa metoden vilket 

innebar att intresset för respondentens egna ord och formuleringar uppmuntrades 

(Jacobsen, 2010). Under intervjuernas gång undveks ledande frågor då författarna till 

uppsatsen önskade få veta respondenternas egna synvinklar och åsikter. De frågor och 

teman som användes under samtliga intervjuer hos fallföretaget hade att göra med bland 

annat följande nyckelord: socialt entreprenörskap, Fair Travel Tanzania som 

organisation, påverkan på samhället, samhälls-situation och Vad innebär Fair. 

2.7.6 Plats för intervju 

Valet av plats för intervjun är viktig, menar Jacobsen (2010). Det finns framförallt två 

typer av platser, antingen en konstlad plats där varken respondenten eller intervjuaren 

känner till sedan innan. Den andra typen är en naturlig plats, som respondenten känner till 

och känner sig trygg i. Författarna till uppsatsen önskade ha så naturliga miljöer som 

möjligt för respondenterna. Under de tre intervjutillfällena som skedde för uppsatsen 

presenteras det nedan i vilka miljöer intervjuerna tog plats. 

2.7.6.1 Plats för intervju med Benjamin Taghavi-Awal 

För intervjun med ena grundaren, Benjamin Taghavi-Awal, valdes en naturlig plats vilket 

var hemma hos honom. Framförallt för att han skulle känna sig bekväm, för att i sin tur 

kunna delge bra med information, vilket Jacobsen (2010) poängterar är vad en naturlig 

miljö kan bidra med. 

2.7.6.2 Plats för intervju med William Sekajingo 

Valet av plats för intervjun med ena grundaren William Sekajingo blev bredvid huset där 

Benjamin Taghavi-Awal bor, dock skedde intervjun när Benjamin Taghavi-Awal inte var 

närvarande. Huset där intervjun ägde rum var även lagerutrymme för företaget, vilket 

William Sekajingo känner till sedan innan. 

2.7.6.3 Plats för intervju med personalen 

Den plats som valdes för gruppintervjun var en naturlig plats som deltagarna var 

välbekanta med. Denna plats är de intervjuades samlingsplats för genomgångar, 
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personalmöten och andra tillställningar genom deras arbete. Platsen hade en bra 

kontexteffekt då målet var att få respondenterna att känna sig bekväma (Jacobsen, 2010). 

2.7.7 Inspelning och anteckning 

Under samtliga intervjuer användes inspelning, då endast att anteckna kan bli 

problematiskt under intervjuns gång menar Jacobsen (2010). Genom att intervjuaren hade 

ögonkontakt och var mer fokuserad på respondenten ingav det ett mer naturligt och bättre 

flyt under intervjun. Genom att spela in fanns möjligheten att gå tillbaka till intervjuerna 

och lyssna på dem igen för att inte missa avgörande detaljer och även kunna citera 

ordagrant (Jacobsen, 2010). Innan varje intervju bad författarna av uppsatsen om 

respondenternas godkännande till att bli inspelade, vilket de också godkände. Dessutom 

valdes den personen som inte var intervjuledare till att föra anteckningar. 

2.7.8 Översättning 

Intervjuerna som hölls på engelska valde författarna till uppsatsen att översätta ordagrant 

till svenska, för att i sin tur sammanställa till en brödtext. Även citaten har valts att i 

möjligaste mån översättas ordagrant till svenska och originalcitat finns också med som en 

fotnot längst ned på sidan. 

2.8 Analysprocessen 

2.8.1 Analysprocessen av kvalitativ data 

När analysering av kvalitativ data sker är det tre huvudsakliga steg som bör följas menar 

Jacobsen (2010). Det är beskrivning, systematisering och kategorisering och 

kombination. Dessa tre steg kan liknas vid en spiral som startar vid data går de tre stegen 

och avslutas i uppsatsen, bilden nedan illustrerar. Själva analysprocessen innebär 

egentligen successiv reducering av data, poängterar Jacobsen (2010). 

 

I det första steget, beskrivning, menar Jacobsen (2010) att forskaren bör så detaljerat och 

opartiskt som möjligt att återge den insamlade data. Detta steg kallas vid tjocka 

beskrivningar. Författarna till denna uppsats sammanställde all information, 

observationer och data som samlats in för att få en stor överblick över allt som fanns. Det 

andra steget, systematisering och kategorisering, sållas onödig och överflödig 
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information bort, som Jacobsen (2010) poängterar är viktigt för att kunna få en bra 

överblick av den data som kan tänkas vara relevant. Till denna uppsats togs överflödig 

information bort, såsom anekdoter och data som är av irrelevans för denna uppsats. Även 

så systematiserades informationen och data i passande kategorier utifrån innehållet. Sista 

steget kombination innebär att en analysering av den data som är kvar utförs. Det är i 

detta steg som de mest intressanta delarna kan komma fram Jacobsen (2010) menar att 

det är under detta steg som samband och underliggande meningar återfinns av forskaren. 

Författarna till uppsatsen analyserade de observationer och intervjuer som gjordes vid 

fallföretaget som i sin tur sammanflätades med den anpassade och specificerade teorin för 

fenomenet. 

2.8.2 Kvalitetsmått 

Vad gäller de kvalitetsmått som finns under den kvalitativa forskningsmetoden är det 

framförallt hänsynen till reliabilitet, validitet och generaliserbarhet som är viktigast. 

Dessa begrepp påvisar huruvida forskaren observerar, identifierar eller mäter det den 

säger sig göra. Vid närmare inblick i vad inre och yttre reliabilitet respektive validitet 

innebär definierar Bryman & Bell (2010) dem som följande: 

2.8.2.1 Extern reliabilitet 

Den externa reliabiliteten innebär i vilken utsträckning som undersökningen kan upprepas 

det vill säga replikeras. Vid replikation av en etnografisk undersökning är att det bör 

göras i liknande sociala miljö, då det är omöjligt att frysa en social miljö, för att kunna få 

samma inblick och intryck som den första forskaren fick (Bryman & Bell, 2010). För att 

en liknande undersökning ska kunna genomföras har författarna till denna uppsats 

beskrivit på ett tydligt sätt vilka delar som använts och även hur de har gått tillväga. 

2.8.2.2 Intern reliabilitet 

Intern reliabilitet innebär vikten av att forskarna inom samma undersökning tolkar det de 

ser och hör på samma sätt (Bryman & Bell, 2010). Författarna till denna uppsats har 

presenterat det som de har sett och observerat på ett så beskrivande sätt som möjligt för 

att ge en tydlig bild. 
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2.8.2.3 Intern validitet 

Intern validitet betyder att det ska finnas en överensstämmelse mellan forskarnas 

observationer och den teorin som denne har. Vid etnografiska studier tenderar detta mått 

att styrkas då forskarna har en långvarig närvaro i miljön vilket leder till möjligheten att 

få en än bättre överensstämmelse mellan observationer och teoretiska idéer (Bryman & 

Bell, 2010). Genom att författarna till denna uppsats befann sig under en längre tid hos 

fallföretaget gav det möjlighet att anpassa, ändra, lägga till och rensa bland den teori som 

fanns för att det skulle stämma väl överens med den insamlade data. 

2.8.2.4 Extern validitet 

Extern validitet representerar den mån som studien och dess resultat kan generaliseras till 

andra sociala miljöer, dock kan detta vara ett problem då studien kan ha inneburit en 

fallstudie (Bryman & Bell, 2010). Författarna av uppsatsen har i den mån det går försökt 

att hålla denna uppsats generell för att beskriva ett allmänt fenomen, men med 

utgångspunkt ur de intervjuer och observationer som har studerats vid fallföretaget. 

 

2.8.3 Etiska överväganden  

Bryman & Bell (2010) menar att det är viktigt att fråga fallföretaget och personalen om 

de godtycker att deras namn används i uppsatsen och att en överenskommelse sker. 

Författarna till uppsatsen har i samförstånd med fallföretaget bestämt att personalen inte 

namngets och därmed presenterats som anonyma i uppsatsen. Dock har fallföretaget och 

grundarnas riktiga namn använts. Dessutom beskriver Fair Travel Tanzania sig som ett 

transparant företag, vilket innebär att de är öppna med vad de gör och vad de står för och 

anser sig inte ha något att dölja. 
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3 TEORI 
 
I följande kapitel presenteras den teoretiska delen av uppsatsen. Detta avsnitt berör 

teman som Hållbarhet, BoP-marknadens möjlighet, Socialt Entreprenörskap och 

Drivkraft & Motivation. 

 

3.1 Hållbarhet 

Det finns inte någon generellt accepterad definition på vad hållbar utveckling egentligen 

innebär. Den mest använda definitionen betraktar hållbarhet som en form av utveckling 

som möter nutidens behov utan att kompromissa med framtida generationers förmåga att 

möta sina egna behov (UNCSD, 2001). Vilket innebär att vi måste ta hand om den värld 

vi lever i och de naturliga resurser som finns så att kommande generationer slipper att 

drabbas av det sätt vi väljer att leva på idag. Hållbar utveckling anses även vara synonymt 

med begreppet Triple Bottom Line (TBL), som representerar ett företags moral och 

allmänhetens förväntningar på att företaget tar ansvar i form av att inte bara generera en 

ekonomisk vinst, utan även en social och/eller miljömässig sådan (Hart, 2005). TBL 

används ofta i sammanhang som ramverk för att kontrollera och rapportera hur företag 

presterar i ekonomiska, sociala och miljömässiga frågor. Detta sammanflätar företags 

arbete med begreppet Corporate Social Responsibility (CSR), vilket representerar det 

ansvar som företag har när det kommer till de sociala och miljömässiga aspekterna. TBL 

används då ofta som en del av företagets arbete med CSR för att till exempel mäta 

företagets prestationer (Vanclay, 2004). Vidare angående definitionen om att hållbar 

utveckling handlar om att möta dagens behov utan att komplicera framtida generationer 

att möta sina egna behov, så hamnar detta någonstans mellan strävan efter att uppfylla 

behoven hos världens fattiga och ett rent ekologiskt perspektiv där de grundläggande 

livsvillkoren ska bevaras för framtida generationer. Därför antyder hållbar utveckling att 

fattigdomen behöver bekämpas på ett sätt som inte påverkar miljön (Hahn, 2009). 

 

Det finns forskning som påstår att den ekonomiska utvecklingen i sig självt kommer att 

reducera fattigdomen, dock finns det många som menar att den ekonomiska tillväxten går 



  

 21 

hand i hand med negativ påverkan på miljön i form av föroreningar och orimlig 

förbrukning av naturliga resurser. Antagandet i sig motverkar då en hållbar utveckling 

eftersom miljön blir direkt lidande som konsekvens av den ekonomiska tillväxten. För att 

utkämpa fattigdom på ett hållbart sätt behövs därför även ett kontinuerligt och gediget 

miljöledningssystem (Bosselman, 2006). Dock är arbete med miljön och bevarande av 

naturresurser något som inte prioriteras i utvecklingsländerna, där tonvikten oftast läggs 

på de sociala samhällsproblemen både ur politisk-, ekonomisk- och mediesynpunkt. Det 

är därav en stor utmaning att bekämpa fattigdom samtidigt som miljön värnas och 

naturresurser bevaras. Däremot visar forskningen att det är möjligt, och att i synnerhet 

entreprenöriella åtgärder har potentialen att bidra med en hållbar utveckling som bevarar 

miljön genom att bibehålla ekosystem, motverka klimatförändringar och minska utsläpp 

och föroreningar (Cohen & Winn, 2007). Som ett resultat av det uppmärksammade 

behovet att arbeta med hållbar utveckling har regeringar över hela världen valt att arbeta 

tillsammans för att komma fram till lösningar som förväntas ha en positiv påverkan på 

miljö och natur. 

 

I fråga om att implementera och arbeta med detta på ett effektivt, transparent och hållbart 

sätt så saknas det dock fortfarande en funktionell modell för detta i utvecklingsländerna 

(Azmat et al, 2009). För att återknyta det till Prahalads (2005) Bottom of the Pyramid-

teori (BoP-teori) så är denna mer fokuserad på de sociala och ekonomiska fördelarna som 

finns att vinna i utvecklingsländerna, med liten uppmärksamhet på hur detta ska arbetas 

med på ett hållbart sätt. Detta tankesätt bidrar till en ökad negativ påverkan på miljö 

eftersom den ekonomiska utvecklingen ofta innebär mer föroreningar och förbrukning av 

naturresurser. Därför har det argumenterats om huruvida BoP-teorin faktiskt är 

applicerbar ur hållbarhetsperspektiv, då den närmar sig utvecklingsländerna med en 

västerländsk levnadsstandard som utgångspunkt (Seelos & Mair, 2007). Vårt 

västerländska sätt att leva, menar Hahn (2009), är inte hållbart eftersom det inte är enat 

med ett ekologiskt främjande då det råder en brist på anpassningsförmåga till de 

begränsade resurser som världen faktiskt har. Vi som västerländska konsumenter har en 

orimlig förväntan på att den naturliga miljön med sin begränsade kapacitet, ska kunna 

tillmötesgå våra växande behov och konsumtionsvanor. Frågan om ifall den 
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västerländska levnadsstandarden är idealisk i relation till både BoP-marknaden och 

arbetet för en hållbar utveckling är då kritisk, då det handlar om att bevara miljön för 

kommande generationer (Seelos & Mair, 2007). 

3.2 BoP-marknadens möjlighet 

Prahalads (2005) teori om Bottom of the Pyramid-marknaden har väckt stort intresse och 

även framkallat innovativa lösningar för fattigdom världen över. Teorin anses även ha 

väckt en kontroversiell debatt då den representerar den outnyttjade marknadspotential 

som finns bland de människor som är fattigast i världen. Samtidigt visar Prahalads 

pyramid att de som tillhör botten, de personer med en årlig inkomst på under 3000 

amerikanska dollar, är den största marknadsgruppen och därför den som bildligt talat 

utgör botten. Denna marknad betraktas dock som den med störst utvecklingspotential och 

utgör även en utmaning för globala företag då de snart inte längre kommer ha råd att 

ignorera de möjligheter som finns här. I och med tillväxten kommer företag att tvingas ta 

sig an även dessa marknader och anpassa sig efter de samhällen och kulturer som finns. 

 

Genom att följa de strategier som BoP-teorin presenterar menar Prahalad (2005) att 

konflikten mellan global kapitalism och social- och miljömässig hållbarhet kan lösas.  

Bild 1: Pyramiden. Prahalad, C 
& Hart, S (2002). The fortune at 
the bottom of the pyramid. 
Strategy Business. Utgåva 26. 
http://www.strategy-
business.com/article/11518?gko
=9a4ba 
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Teorin har länge använts med fokus lagd på de ekonomiska och sociala fördelarna som 

finns att vinna inom området, med liten vikt vid de miljömässiga fördelarna vilket gör att 

det finns argument om att BoP-teorin kan misstolkas. Eftersom de personer som tillhör 

botten oftast har så pass låg inkomst att de inte har råd att köpa något annat än det mest 

nödvändiga, och att enbart fokus på att enbart se dessa personer som konsumenter är ett 

något skevt närmande och dessutom inget lämpligt ur miljösynpunkt. Detta öppnar 

möjligheten för socialt entreprenörskap att verka, för att bidra med hjälp till den fattiga 

befolkningen bör företag, myndigheter och civila samhällen arbeta tillsammans för att 

skapa arbetsmöjligheter där behovet finns. Dock har fokus hittills mest legat på att detta 

är de stora, multinationella företagens ansvar att genomföra, och liten uppmärksamhet har 

getts till den potential som den enskilda sociala entreprenören besitter (Karani, 2011). 

 

De sociala och kulturella egenskaperna som BoP påvisar finns gör den till en unik 

marknad som antyder att behovet av traditionella produkter och tjänster inte existerar 

vilket gör att de måste ändras för att anpassa sig till marknaden (Prahalad, 2005). Det 

finns forskning som menar att entreprenöriella handlingar i BoP-marknaden kan leda till 

både ekonomiskt- och socialt positiva effekter genom en reducering av fattigdomen 

samtidigt som sociala faktorer som hälsa, välmående och utbildning förbättras. Genom de 

innovativa och kreativa strategier som sociala entreprenörer ofta besitter så kan de 

förvandla dilemman i utvecklingsländerna till mer hanterliga problem (Patzelt & 

Shepherd, 2010).   

3.3 Socialt entreprenörskap 

Dilemmat att se till den sociala och miljömässiga aspekten och inte bara att se till den 

ekonomiska utvecklingen är dock något som ofta uppmärksammas av sociala 

entreprenörer. Denne har en förmåga att hitta innovativa sätt att lösa problem med hjälp 

av befintliga resurser. Genom att göra detta påverkas inte miljön på samma sätt som att 

hela tiden anskaffa nya resurser att arbeta med, vilket är ett arbetssätt som passar sig extra 

lämpligt i utvecklingsländerna där tillgångarna oftast även är mer begränsade. Som 

resultat kan då socialt entreprenörskap vara en nyckel till unika lösningar för att uppnå 

både ekonomiska och sociala fördelar, samtidigt som lika mycket fokus läggs på att skapa 
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en varaktighet i miljön, vilket i sin tur leder till en hållbar utveckling (Seelos & Mair, 

2007). 

 

Den sociala entreprenören drivs att finna hållbara lösningar på sociala utmaningar som 

finns i samhället, menar Harris (2012). Det handlar då om att vara öppensinnad för 

omgivningen och ständigt lära sig nya saker för att vidga synen på världen och utforma 

ett kritiskt tänkande mot de förhållanden som idag råder. Inte minst i utvecklingsländerna 

finns enorm potential för den sociala entreprenören att verka, till exempel såg företaget 

Unilever för några år sedan ett samband mellan det allmänt dåliga hälsotillståndet i 

Afrika med bristen på hygien. Företaget gjorde då en satsning på att sälja tvål i 

världsdelen och sprida en medvetenhet om sambandet mellan dålig hygien och sjukdom. 

Kampanjen var en succé, då Unilevers försäljning ökade samtidigt som hälsotillståndet i 

Afrika förbättrades. Socialt entreprenörskap kräver en balans mellan ett hållbart sätt att 

bedriva sin verksamhet på med en passion för att uppnå en verklig social inverkan 

(Harris, 2012). 

 

Att en social entreprenör har väluttalade värderingar och ett konkret syfte med 

verksamheten, menar Ind (2004) att det skapar en tydlighet och företagsmässiga fördelar. 

När företaget har detta är det enklare att få med de anställda och motivera dem till att 

gemensamt sträva efter uppsatta mål, vilket automatiskt ökar kvaliteten på organisationen 

och de produkter som den erbjuder kunden. Genom att vara specifika med vad företaget 

representerar går produktens kvalitet från att vara en vag idé till något som har en sann 

inverkan som genomsyrar hela organisationen. Vilket i sin tur leder till att kunden skapar 

en förståelse för verksamheten och produkten. 

 

Ind (2004) menar att kunden går igenom både positiva och negativa resonemang inför ett 

köp av en produkt eller tjänst. Graden av övervägande beror på vad för typ av köp kontra 

vilken prisklass som kunden står inför. Oavsett genomgår kunden vissa aspekter inför 

köpet, den första gäller produktens funktion och ifall den uppfyller ett behov hos kunden. 

Den andra faktorn berör huruvida produkten har en känslomässig påverkan på kunden, 

ifall den når in i kundens personliga begär och önskemål. Den tredje aspekten är hur just 
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denna produkt skiljer sig ifrån liknande produkter, och varför just denna produkt ska 

väljas framför alternativa substitut. Här har starka, etablerade märken en fördel då de 

tenderar att bli valda eftersom kunden identifierar faktumet med att varumärket är känt 

med något positivt och säkert. För att särskilja sig ur mängden är det därför viktigt att 

företaget lyckas etablera sitt varumärke på marknaden, och inte bara den produkt som de 

erbjuder. Då produkten i sig går att kopiera, medan varumärket är unikt. Vidare så både 

etableras och konsumeras varumärket av människor, och eftersom kunderna inte är 

marknader utan individer så utgör relationen mellan företagets personal och kunder 

hjärtat av varumärket. För att skapa en sådan relation är det viktigt att kunden känner 

förtroende för företaget, vilket kan uppnås genom ärlighet och öppenhet mot kunden (Ind, 

2004). 

3.4 Drivkrafter & Motivation 

Det bästa sättet för att skapa ett väletablerat varumärke är att involvera personalen så att 

de förstår och tror på de värderingar som företaget vill representera och sträva efter. 

Dessa värderingar kan inte utformas i efterhand utan måste redan ligga i grunden för 

företaget för att uppriktigt kunna efterlevas, men även för att med tiden kunna utvecklas 

och förändras stabilt utan att förlora sin kärntanke (Ind, 2004).  

 

För att uppnå detta behöver företagsledare förstå vad som motiverar de anställda till att 

arbeta för företaget och vad som uppmuntrar dem till att identifiera sig själva med 

företagets mål. När företaget fått förståelse för detta uppnås en idealisk tillvaro där de 

vinner varumärkesambassadörer som tror på företaget och som kommer att förespråka det 

för omgivningen (Ind, 2004). Som Maslow (1987) menar i sin kända teori om 

människans behovshierarki så arbetar vi för att vi har ett känslomässigt basbehov av att 

känna säkerhet i vår vardag. Säkerheten med arbetet innebär att vi kommer ha råd att 

försörja oss själva och vår familj, vilket ger oss en grundläggande mental tillfredställelse. 

De grundläggande behoven hos människan är formidabla drivkrafter i våra liv, dock 

menar Maslow (1987) att detta inte är tillräckligt för att uppmuntra personalen att 

identifiera sig själva med en organisation. Förutom de grundläggande behoven har vi 

även sociala behov, och behov för självkänsla och självförverkligande. Med detta menar 

Maslow (1987) att varje människa har som uppgift att vara en så bra person som möjligt. 
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Alla kan inte bli presidenter eller VDs, men alla kan och har ett behov utav att göra det 

mesta av sin personliga potential. Genom att identifiera sig själv med något som ger 

erkännande så uppfylls våra existentiella behov av mening och känsla av tillhörande i 

livet (Maslow, 1987). Sammantaget så vill anställda förplikta sig med en väluttalad och 

djup motivering som inger en känsla av mening i livet, och genom att förstå och 

tillmötesgå dessa behov så kan företaget nå verkliga fördelar som gynnar verksamheten 

(Ind, 2004). 

 

Baserat på teorin om social identitet av Tajfel & Turner (1979) så formar människor sin 

sociala identitet baserat på känslan av tillhörande av en viss social kategori, till exempel 

nationalitet, religion, organisation eller just socialt entreprenörskap. Den sociala 

kategorin blir då något som influerar och definierar de personer som tillhör den, och 

påverkar även dessa personers beteende. Vi som människor känner oss alltså tryggare när 

vi kan identifiera oss med en social kategori, på vilken vi sedan kan utforma vår egen 

sociala identitet. En viktig del i identitetssökandet är känslan av själveffektivitet, vilket är 

en utgångspunkt för att en person ska känna motivation i livet. Det existerar ett behov av 

att känna mening med livet, och att denna mening uppfylls på ett effektivt sätt. Vidare 

finns det därmed individer som har ett behov av hög själveffektivitet när det kommer till 

socialt entreprenörskap. Dessa personer har tron om att de har en förmåga att bidra med 

en positiv social påverkan. Genom att ha denna tro så kommer dessa personer mer troligt 

än andra att engagera sig och dessutom prestera ett bra resultat i projektet som skapar ett 

socialt värde. Därför fokuserar de utbildningar som finns inom socialt entreprenörskap 

idag på att utveckla studenternas känsla av själveffektivitet och därmed även motivation 

till att påverka (Smith & Woodworth, 2012).  

 

Den sociala entreprenören motiveras av att definiera och lösa komplexa sociala problem 

samt att de drivs av att få ta del av sociala förändringar i samhället menar Lawrence 

(2012). Bloom & Smith (2010) skriver också om att den sociala entreprenören har ett 

behov av att ta sig an sociala problem med målet att se en storskalig effekt i samhället. 

Dock nöjer sig de sociala entreprenörerna sällan med endast i närsamhället utan önskar 

även att kunna hjälpa allt fler på fler ställen. De egenskaperna som finns hos sociala 
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entreprenörer och det som motiverar dem menar Bloom & Smith (2010) är att de är 

resultatdrivna och de vill stimulera marknadskraften för att uppnå en social effekt i 

framförallt samhället. 

 

Den sociala entreprenören skapar tillgångar till ett samhälle som annars inte skulle finnas, 

de skapar nya möjligheter och sätt. Exempel är att de skapar nya byggnader, nya tjänster 

och återupplivar eller skapar ett rykte för ett område skriver Leadbeater (1997). En social 

entreprenör är en person som är en god ledare som styr organisationen till nya 

utmaningar, den är en möjlighetsvisionär som förmedlar och kommunicerar sina mål väl 

samtidigt som den nappar på alla bra möjligheter som kommer upp. En social entreprenör 

är en bra storyteller som förmedlar sina visioner och idéer på ett sätt som får andra att 

engagera sig samt påvisar att de har stor kunskap inom det området de agerar. Den kan 

hantera människor på bra sätt genom att ha anlag för att vara goda nätverkare, vilket är 

gynnsamt vad gäller att skapa kontakter i samhället menar Leadbeater (1997). Sociala 

entreprenörer drivs och motiveras av att finna vägar till att tillfredsställa ouppnådda mål 

genom att använda sig av outnyttjade och underutnyttjade resurser. De vill även finna nya 

sätt att lösa problem och skapa nya och bättre sätt att leverera och bidra till befintliga 

produkter. Sociala entreprenörer vill väcka uppmärksamhet genom att belysa sociala 

problem och påvisa exempelvis hur organisationer kan förändras eller förbättras till ett 

mer dynamiskt och kreativt sätt (Leadbeater, 1997). Dessutom tycker den sociala 

entreprenören generellt inte om byråkratin och anser att myndigheter ofta använder 

offentliga medel på högst tveksamma sätt och ställer sig ofta frågan vem får egentligen 

och var går egentligen dessa pengar? De fokuserar istället på att förmedla och leverera 

kvalitet i det de gör till sina kunder menar Leadbeater (1997). De vill heller inte bli 

förknippade vid välgörenhetsorganisationer eller vanliga filantroper där deras huvudtanke 

är att samla in bidrag för att på den vägen bidra med hjälp (Harris, 2012).  

 

Att ha mål med sina handlingar är ett måste för en icke-vinstdrivande organisation, för att 

känna en mening, menar Leadbeater (1997). Definition av målet för en organisation är 

viktigt att ha för att locka kunder, personal och andra intressenter. Detta mål kan inte vara 

för diffust eller för abstrakt, det måste möta det omättade behovet på en förståelig nivå 
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för framförallt intressenterna. Dock bör det samtidigt vara tillräckligt utmanande och 

krävande för att den sociala entreprenören ska känna motivation, poängterar Leadbeater 

(1997). En framgångsrik social entreprenör har förmågan att kunna ta sig an stora 

utmaningar med organisationen eller företaget samtidigt som den lyckas att genomföra 

det med alla inblandade samt åstadkomma effekt och åtgärd av det sociala problemet 

(Leadbeater, 1997). 
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4 EMPIRI 
 
I följande kapitel presenteras den empiriska delen av uppsatsen. Avsnittet består av 

kvalitativa intervjuer med Fair Travel Tanzanias båda grundare, intervju med företagets 

personal samt egna observationer gjorda av författarna till uppsatsen. 

 

4.1 Intervju med Benjamin Taghavi-Awal 

Följande intervju är med Fair Travel Tanzanias ena grundare Benjamin Taghavi-Awal, 

som löpande i texten kommer att nämnas vid Benjamin. Intervjun hölls på svenska. 

4.1.1 Dina fotavtryck har betydelse 

Benjamin Taghavi-Awal, grundare för Fair Travel Tanzania, beskriver Tanzania som ett 

utvecklingsland som är utsatt för var kapitalismen nått sin gräns. Efter att själv ha besökt 

landet som turist såg han hur företag och individer gynnar sig själva på de förhållandena 

som finns här, bland annat genom att använda de sämre förutsättningarna som råder för 

att ha låga lönekostnader och genom att plocka ut vinster ur landet för att gynna egen 

ficka. För dessa företag och individer är detta land en ren investeringsmöjlighet, vilket 

inte är något fel i sig då investeringar på den globala marknaden sker runt om i världen 

hela tiden med företag som kommer till nya länder för att plocka ut ekonomiska vinster. 

Däremot att göra detta med ett sådant land som Tanzania, utan större hänsyn till 

människors levnadssituation eller hur det påverkar det lokala samhället, är som att sparka 

på någon som redan ligger ner, anser Benjamin som identifierade den rådande situationen 

som orättvis och som något han själv ville ha en positiv påverkan till. Det rådande 

kapitalistiska tänkandet är inte hållbart, och efter att ha studerat det mer ingående växte 

övertygelsen om att här fanns något värt att bevara, och för att göra detta krävs bland 

annat en förändring av sättet som de lokala företagen opererar på. För att uppnå 

förändring behöver de verksamma företagen först och främst gynna de människor som 

bor här, dels genom att anställa lokalbefolkningen, men även genom att se till att den 

vinst som genereras stannar inom landet och återinvesteras i det lokala samhället, föklarar 

Benjamin. 
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Benjamin beskriver Tanzania som ett land med en fantastisk natur, dels med ett rikt 

djurliv och dels med Afrikas högsta berg Kilimanjaro beläget i landet. Samtidigt erbjuder 

kusten och ön Zanzibar långa sandstränder i ett tropiskt klimat, och den rådande 

Afrikanska kulturen i landet är varmt välkomnande för turister. Benjamin såg potentialen 

och förutsåg att när strömmen av turism till den Afrikanska kontinenten tillslut ökar 

kommer Tanzania att vara det land som mest troligt blir förstahandsvalet för många 

människor. Så för att etablera sig på ett sätt för att kunna bidra med en positiv påverkan 

till det Tanzanianska samhället var turismbranschen därför ett lovande område där 

Benjamin även noterat påverkningsbara brister och orättvisor under den tid han själv rest 

som turist i landet.  

 

Tanken med företaget var att erbjuda wildlife safari, bergsexpeditioner och beachholidays 

på ett hållbart sätt, alltså med så liten påverkan som möjligt på miljö och med en positiv 

social påverkan. De pengar som företaget tjänade på turismen skulle användas för att 

gynna den lokala personalen, den lokala ekonomin, och den lokala miljön och samhället, 

berättar Benjamin. Detta skulle göra deras företag unikt från alla andra existerande 

researrangörer i landet, som dels visar minimalt värnande om miljön, men som även ofta 

är korrumperade, har extremt dåliga arbetsförhållanden för de anställda, och den vinst 

som genereras stannar sällan i samhället utan hamnar oftast i någons ficka i ett annat 

land. 

 

När idén väl väckts började Benjamin att läsa på om olika sorters turism så som 

innovationsturism och nischturism, för att kunna starta en reseagentur som skulle anordna 

safari-resor, Kilimanjaro-expeditioner samt Zanzibar vistelser. Under tidigare besök i 

landet hade han fått kontakt med en Tanzanian, William Sekajingo, som delade samma 

uppfattning om att det rådde en ohållbar situation i landet och en önskan om att bidra till 

positiv förändring fanns. Tillsammans gjorde de efterforskningar om hur de praktiskt sett 

skulle kunna starta sitt företag i Tanzania och vad som skulle krävas för en lyckad 

etablering. Benjamin sålde den första resan redan innan företaget hade startat, han 

arbetade då fortfarande på sitt jobb som Management Coach i Stockholm och det var en 
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kollega där till honom som nämnde att han ville åka till Tanzania. Benjamin såg chansen 

och berättade om sin idé och fördelarna med att välja det företag han skulle komma att 

starta och vad som skilde det ifrån befintliga resebyråer i landet. Kollegan bestämde sig 

för att åka med Benjamins företag, vilket ledde till att den 10 november 2010 blev 

startdatumet Fair Travel Tanzania på riktigt. Med företagets slogan ämnar de förmedla 

den påverkan som kunderna har:  

”dina fotavtryck har betydelse”2 

4.1.2 Arbetsförhållanden 

Benjamin beskriver Tanzania som ett land som kämpar med orättvisa arbetsförhållanden 

och korruption. Rådande arbetsförhållanden inom turismbranschen är en av de största 

faktorerna som Fair Travel Tanzania vill ha en positiv påverkan på och göra annorlunda 

från sina konkurrenter. Generellt sett innebär arbetsbördan för guide, kock och bärare på 

Kilimanjaro och under Safari en stor fysisk och psykisk påfrestning samtidigt som de 

arbetar för en minimumlön vilket gör dem helt beroende av dricks från turisterna.  

 

Benjamin förklarar hur flera av deras konkurrenter strävar efter en vinstmaximering som 

driver dem till att skära i kostnader, vilket har en direkt negativ påverkan på 

arbetsförhållandena för de anställda. Inom företagen råder en social hierarki som inte är 

helt ovanlig i ojämställda samhällen, som innebär att de som är fattiga och saknar 

utbildning blir utsatta för sättet som de som haft möjligheten till utbildning väljer att 

driva sina företag på, berättar Benjamin. Effekten blir bland annat att de anställda 

utnyttjas och behandlas illa i arbetet, men företagen kan även vänta upp till flera månader 

med att betala ut lönen utan anledning, avskedar eller utesluter de som inte samtycker om 

arbetsförhållandena och hanterar klagomål från personalen som hot snarare än som en 

möjlighet till att förbättra sig. I Tanzania finns även flera reseföretag med utländska ägare 

från länder som till exempel Tyskland, Sverige, England och USA där utbildningen 

innefattar en grundläggande kunskap om mänskliga rättigheter, rättvis arbetskraft och 

internationella förhållanden. Benjamin fortsätter med att förklara att trots den kunskap 

som dessa västerländska ägare troligtvis besitter så fattas beslut där dessa regler avsiktligt 

                                                
2 Your footprints matters 
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bryts för att kostnader ska kunna hållas nere så att en så hög vinst som möjligt kan 

plockas ut ur företaget. 

4.1.3 Utmaningen 

I jakten på den personal och de resurser Fair Travel Tanzania skulle behöva identifierade 

Benjamin ett stort glapp, där han insåg att de människor som startat verksamheter i 

Tanzania mestadels söker pengar, och om de söker pengar så kommer detta att påverka 

turistens upplevelse eftersom företaget då är mer intresserad av turistens pengar än att ge 

denne en fantastisk upplevelse. Benjamin insåg också att kunden vill ha etablerade 

företag för att försäkra sig om kvalitet och säkerhet, och väljer därför att sätta sina pengar 

i de företag som kan erbjuda detta - vilka är de stora, väletablerade firmorna som 

Benjamin beskriver som orättvisa. Utmaningen han stod inför var då att starta ett företag 

som erbjöd kunden samma känsla av kvalitet och säkerhet, men vars primära syfte inte 

var att tjäna pengar. Benjamin insåg då att priset kommer att vara avgörande, eftersom de 

flesta människor har en begränsad tid och budget. För att starta en prismässigt hållbar 

verksamhet behövde Fair Travel Tanzania därför hålla sig inom samma prisklass som de 

övriga företagen erbjöd. 

”De flesta människorna har ett väldigt gott hjärta, och om du skulle ge dem valet så 

skulle de bidra till ett rättvist samhälle genom att köpa en rättvis produkt”, 

menar Benjamin. Dock ifall priset ökar för mycket så vill kunden fortfarande ha samma 

produkt, men deras ekonomi och det rationella tänkandet tvingar dem till att fatta ett 

ekonomiskt beslut. Det var detta glapp som Benjamin önskade att minimera, därför var 

Fair Travel Tanzania tvungna att erbjuda en rättvis produkt i en sådan prisklass så att 

kunden logiskt sett inte längre kan säga nej. 

 

Till följd av denna insikt är en av Fair Travel Tanzanias grundtankar att det råder en 

orättvis situation, detta kan göras bättre, och det måste göras utan några privata 

vinstintressen för att det ska kunna göras hållbart. Den övervinst som genereras ska 

därför återinvesteras i företaget och i lokala projekt som gynnar den lokala befolkningen. 

Dessutom är en viktig del att motivera personalen som arbetar i organisationen, genom att 

vara tydlig med vad vi står för och vart vi vill nå, det ska inge en  

”känsla av mission”. 
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”Ett företag är inte bara ett snapshot, utan det är verksamt för att finnas länge”, 

säger Benjamin. Att lyckas med detta koncept är en väg kantad av flera utmaningar, inte 

minst på grund av ett svårt och utdraget byråkratiskt system som på grund av korruption 

ibland gör att Fair Travel Tanzania utsätts för prövningar. Benjamins vision är dock att 

överkomma prövningar så att Fair Travel Tanzania kan expandera till flera länder. Detta 

för att bidra med hjälp i områden som är drabbade av sociala- eller miljömässiga 

problem, samtidigt som det ska finnas ett naturligt intresse hos turisten för området, som 

exempelvis Kenya eller Costa Rica 

4.1.4 Fair för Fair Travel 

Benjamin poängterar att Corporate Social Responsibility (CSR) inte är en del av Fair 

Travel Tanzania, utan det utgör grunden för hela verksamheten. Han förklarar hur det i 

världen pågår en stor greenwashing, där företag har börjat använda sig av dessa fina 

termer för att indikera för kunder och omgivning att man bryr sig om och jobbar med 

välgörenhet. Dock kan företag som redovisar en 5-10% välgörenhet i längden skada 

kundens förtroende för företaget, eftersom detta inte är tillräckligt, menar Benjamin. 5-

10% är fortfarande bättre än 0% välgörenhet, men för att minimera risken att vara ännu 

ett så kallat greenwashing företag behöver man vara 100% för välgörenhet.  

”Är man 100% välgörenhet så finns det inga mer tvivel, då finns det ingenting 

att tumma på för då måste företaget vara 100% transparent”. 

Fair Travel Tanzania är därför öppna för den som vill ta del av verksamheten, och de 

jobbar för att ge bra sociala vinster till de anställda och kanalisera de ekonomiska vinster 

som görs till projekt som finns i det lokala området, berättar Benjamin. 

 

Benjamin anser att alla människor har en inneboende känsla av rättvisa, som är en 

utgångspunkt för begreppet fair i företagsnamnet. Han förklarar hur vi människor ofta 

väljer att se oss själva som ekonomiska rationella varelser, vilket han anser att vi inte är. 

Alla människor har en känsla inombords av vad som är rätt, och det finns en vilja att 

tillmötesgå minst den känslan, helst överträffa den, förklarar Benjamin. När det normalt 

pratas om att skapa win-win i företagsvärlden menar Benjamin att det gäller att expandera 

perspektivet ytterligare, och att innefatta även natur, miljö och människor.  
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”Det gäller att skapa win-win-win-win. Det är Fair, och det är vad 

Fair Travel Tanzania står för.” 

 

Företagets officiella associationsform är company united by guarantee without private 

shares, detta är enligt Benjamin inte optimalt för just deras företag, men på grund av det 

byråkratiska systemet i Tanzania finns det inte förståelse eller stöd för den typ av 

verksamhet som de egentligen bedriver. Detta betyder att sättet som företaget nu bedrivs 

på innebär att grundarna Benjamin och William Sekajingo inte har någon personlig rätt 

att ta ut vinster ur företaget, däremot är de ansvariga för företaget som 

styrelsemedlemmar och som styrelsemedlem har de rätt att fatta beslut för företaget och 

dess riktning. Egentligen arbetar Fair Travel Tanzania som en non-governmental 

organization (NGO), fast är inte en NGO i den bemärkelsen eftersom de inte begär att 

personalen ska arbeta gratis, säger Benjamin. Hans tanke är att alla som utför arbete för 

företaget ska ha betalt, och betalningen ska ligga i linje med en marknadsmässigt rätt lön. 

För att etablera Fair Travel Tanzania och göra verksamheten kvalitativ och hållbar så 

behövs den kompetens som vilken framgångsrik organisation som helst behöver. Enligt 

Benjamin ska alla som jobbar för Fair Travel Tanzania ha en rättvis lön och i takt med att 

företaget växer så kommer även lönerna att öka, för poängen är att det inte ska gå att 

stjäla av företagets vinster. Lönen ska vara i samma konkurrenskraftiga linje som vilket 

annat företag i branschen som helst, och det ska räcka för att attrahera den bästa 

personalen. För då har du både en bra lön och ett meningsfullt jobb, och det är vad de 

flesta människorna söker, menar Benjamin. 

4.1.4 Socialt entreprenörskap 

När Benjamin förklarar Fair Travel Tanzanias upplägg för människor uppstår ofta många 

frågetecken, detta eftersom det är i konflikt med vad människor generellt sett vet om 

entreprenörer, anser Benjamin. Hela vår värld är uppbyggd kring att entreprenören äger 

det företag som startas och har ett privat vinstintresse i organisationen. Rätten till att äga 

det du själv startat och friheten att själv fördela företagets vinster är inget fel i sig, men 

det är inte hållbart, förklarar Benjamin.  

”Socialt entreprenörskap eller företagande söker sociala 

eller miljömässiga vinster över de ekonomiska” 
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Benjamin berättar att socialt entreprenörskap aldrig varit ett särskilt uppmärksammat 

begrepp under hans studietid. Trots detta valde han tillslut att börja arbeta som en social 

entreprenör eftersom han anser sig själv ha den kunskap och förståelse att kunna 

identifiera vad vi har för problem i samhället samt hur vi kan lösa dessa på daglig basis. 

Han menar att när du väl har den kunskapen så är det bara logisk rationalisering;  

”Du vet vart du står och du vet vart du vill och du vet vad som behövs 

göras för att förflytta sig mellan dessa två punkter”. 

 

”Välgörenhetsorganisationer är inte hållbara, eftersom det är en 

förlust för både samhälle och företag”. 

Benjamin menar att folk är mer benägna att ge bidrag när de verkligen kan se vart deras 

pengar hamnar. Att arbeta med välgörenhet är inte nödvändigtvis samma sak som att 

arbeta med socialt entreprenörskap. Benjamin anser att en viktig skillnad är att den 

sociala entreprenören är en producent som erbjuder en produkt som en kund betalar för 

att få. Vinsten som görs på att produkten säljs används sedan till investeringar i miljö och 

samhälle. Detta är mer hållbart än tanken på att enbart skänka pengar till välgörenhet, att 

skänka pengar är 100% förlust för den som skänker och det gör organisationerna 

bidragsberoende, vilket inte är hållbart i längden, tycker Benjamin. Företag och personer 

som vill ha en sann, positiv påverkan behöver vara hållbara och för att vara det behöver 

de vara självförsörjande. Benjamin beskriver den sociala entreprenören som en visionär 

med förmågan att realisera sina visioner och bidra till en positiv påverkan på samhället. 

4.2 Intervju med William Sekajingo 

Följande intervju är med ena grundaren William Sekajingo, som löpande i texten 

kommer att nämnas vid William. Intervjun hölls på engelska och har översatts till 

svenska. 

4.2.1 Företagande och Hållbarhet 

William menar att det är viktigt att deras företag är hållbart och ska kunna överleva för att 

kunna lyckas med deras filosofi. Deras filosofi är att Fair Travel Tanzania ska gå riktigt 

bra så de kan tjäna mycket på det. Detta för att Fair Travel Tanzania ska kunna ge tillbaka 
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nettovinsten till samhället. Han anser även att han vill kunna dela ut pengarna både de 

inom och de som går ut ur företaget till ett större antal människor än bara en liten skara 

personer. Samtidigt är det viktigt för företaget att själva kunna överleva med. 

 

William vill kunna erbjuda mycket till sitt samhälle och land, genom företaget kan han 

bland annat erbjuda rättvisa löner till sina medarbetare, vilket han anser att de i nuläget 

gör. Dock finns det flera aspekter som han tycker att de fortfarande ska jobba ännu mer 

med, så de kan ge tillbaka än mer till samhället. Dock menar William att de inte riktigt 

nått upp till alla mål och kunnat ge tillbaka lika mycket som var tanken från början nu 

efter tre år. Även om de lyckats med att kunna erbjuda rättvisa löner och 

arbetsförhållanden till sina medarbetare, William säger att alla medarbetarna är väldigt 

glada och nöjda med det också. Dock vad som gäller att ge tillbaka till den lokala 

ekonomin, samhället och miljön är fortfarande svårt men att de jobbar på det. 

4.2.2 Motivationen 

Motivationen till att driva detta företag är främst att William vill kunna ge tillbaka till sitt 

samhälle. Han menar att han fick möjligheten att studera vid universitetet och fick en 

utbildning, vilket inte alla har möjlighet till. Han vill se människor glada och vill kunna 

dela denna möjlighet med andra, genom att kunna erbjuda rättvisa löner har medarbetarna 

sedan möjlighet att kunna få en utbildning och bland annat betala utbildning för sina 

barn. Men han poängterar att det är viktigt att han kan se en påverkan av det de bidrar och 

engagerar sig i med effekten av de pengar eller tid som de lägger ner ska ge ett faktiskt 

resultat. 

 

William berättar att han har framförallt två motiv som har drivit honom till att starta Fair 

Travel Tanzania och jobba för att kunna ge tillbaka till samhället. Den första anledningen 

är att William fick möjligheten att gå på universitetet, vilket inte många får. Därför vill 

han kunna ge denna möjlighet till andra att ha råd att kunna gå på universitet också. Han 

säger även 

”När jag ser andra människor glada, då blir jag glad och det motiverar mig”3. 

                                                
3 When I see other people happy, I get happy and that motivates me 



  

 37 

Den andra anledningen är att William förut hade ett välbetalt jobb hos ett företag som 

anordnar lyxsafarin, som försåg honom med flera förmåner och bonusar. Dock ledde 

detta till att William kände ett materiellt överflöd i samband med att han arbetade med 

någonting som inte kändes riktigt rätt. Han frågade sig vad han egentligen behövde i sitt 

liv, och lever idag ett bekvämt liv med bil, hus, familj och ett bra jobb som får honom att 

känna ett sant värde.  

”Det är dyrt att vara rik och det är dyrt att vara fattig”4 

säger han och hans önskan är att de två dyra sätten att leva på kan samexistera och hjälpa 

varandra så att ingen ska behöva ha det dyrt. Dessutom menar han att om ett företag bara 

är ute efter mer och mer pengar så skapas ingen bra relation inom företaget mellan 

medarbetarna, han menar att stämningen inte blir glad vilket han strävar efter. William tar 

upp ett exempel med en klätterguid, som brukar komma hem till William och umgås med 

hans familj och träffa hans son. William anser att det är stämningen som det ska vara 

inom Fair Travel Tanzania, där de är glada och njuter av livet. 

4.2.3 Att vara Rättvis 

När det kommer till ordet Fair eller Rättvist, anser William inte att han reflekterar 

mycket över själva ordet. Det är många som kallar sig rättvisa men inte egentligen har 

något speciellt som är rättvist. William menar dock att de saker som han gör med 

företaget känns rätt för honom och som rättvisa saker att göra.  

”Att jag känner mig rättvis handlar inte om just ordet ‘Fair’, utan det handlar om vad 

jag själv faktiskt gör. I slutet av dagen kommer det tillbaka till mig, då känner jag i mitt 

hjärta att jag har varit rättvis och gjort rätt sak”5. 

 

William förklarar att det finns många NGOs och företag som påstår sig arbeta med 

välgörenhet i Tanzania. Men när det verkligen kommer till kritan gör dessa företag liten 

verklig nytta, vilket gör att dessa volontärers uppehälle i samhället kan ifrågasättas. 

Avslutningsvis undrar William: 

”Stannar du för att hjälpa eller hjälper du för att stanna”6 

                                                
4 It’s expensive to be rich and it’s expensive to be poor too 
5 I feel fair, not because of the word Fair. It’s what I actually do. And at the end of the day it comes back to my heart 
that I’ve been fair and done the right thing 
6 Are you staying to help or are you helping to stay 
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4.3 Intervju med personalen 

Följande intervju gjordes med fem respondenter som alla är anställda med olika 

arbetsuppgifter vid Fair Travel Tanzania. Intervjun hölls på engelska och har översatts 

till svenska. 

4.3.1 Varför Fair Travel Tanzania 

Det var flera skillnader som togs upp under intervjun med personalen där Fair Travel 

Tanzania jämfördes med andra reseorganisationer, som respondenterna har interagerat 

med eller tidigare arbetat för. Alla nämnde att de får en rättvis lön hos Fair Travel 

Tanzania där dricksen är inkluderad i lönen och därför de inte beroende av turisternas 

förmåga att ge dricks, vilket är situationen hos de andra företagen. Det är en stor skillnad 

på lönen hos Fair Travel Tanzania och flera andra konkurrenter säger personalen, lönen 

hos andra företag ligger runt 10 dollar till en bärare, samtidigt som Fair Travel Tanzania 

har en lön på 18 dollar till en bärare. Personalen menar att korruptionen är anledningen 

till den låga lönen för de andra företagen, vilket gör att de inte har resurserna att ge mer 

till sina anställda. Skillnaden vad gäller dricks är först och främst att Fair Travel Tanzania 

har den redan inkluderad i lönen, men om de får extra delar de lika på den inom teamet. I 

andra företag är det vanligt att guiden tar hälften av dricksen och låter bärarna dela på 

resten i den mån det går. 

 

Till skillnad från de flesta konkurrerande företagen så förser Fair Travel Tanzania alla 

bärare och guider med tält att spendera natten i och tillräckligt med mat under 

expeditionerna. Rätt utrustning och passande kläder är också något som de anställda inte 

behöver stå för själva när de arbetar för Fair Travel Tanzania. Det poängteras även att 

Fair Travel Tanzania behandlar sina medarbetare på ett respektabelt och rättvist sätt, 

exempelvis ser Fair Travel Tanzania till att bärarna på Kilimanjaro har cirka 18-19 kg i 

sina väskor då maxvikten är 20kg per person, dessutom är de cirka 20 bärare per 

expedition. Detta framförallt för att ingen bärare ska bli överlastad och dessutom ska 

möjligheten finnas för en bärare att kunna avbryta expeditionen till följd av till exempel 

höjdsjuka, utan att även resten av teamet tvingas vända tillbaka. Ifall en bärare skulle 

tvingas avbryta expeditionen delas hans packning istället jämnt på de resterande bärarna. 

Detta beskriver personalen som en stor skillnad mot de konkurrerande företagen, där 
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bristen på resurser tvingar bärarna att fortsätta trots utmattning eller sjukdom. Det innebär 

att hela expeditionen måste avbrytas ifall inte alla bärare fullföljer sitt uppdrag, vilket inte 

bara drabbar turisterna utan även de som arbetar i expeditionen då det innebär en helt 

utebliven lön från arbetsgivaren. Bärarna är även ofta väldigt överlastade för att företagen 

ska kunna dra ner på kostnaden genom antalet bärare. En av de intervjuade nämner att till 

följd av påtryckningar från arbetsgivarna så väljer bärarna i de flesta fall att fortsätta 

expeditionen även om de mår dåligt, vilket i vissa fall slutat med dödsfall. Ett antal av de 

intervjuade har tidigare varit närvarande när sådana situationer inträffat, vilket de mår 

dåligt av än idag. Vidare förklarar personalen att dessa företag inte bidrar med någon 

uppföljning när något inträffar på berget, då korruptionen inte tillåter dem att bidra med 

hjälp eller stöd för att ta hand om sina anställda. Det mer ekonomiska alternativet för 

företagen är att behandla sina anställda som en del av utrustningen, menar personalen. 

4.3.2 Rättvishet 

Fair Travel Tanzania är ett mer rättvist företag, anser de anställda, detta eftersom 

företaget tar hänsyn till alla medarbetare genom att se till deras behov som individer och 

samtidigt får dem att arbeta tillsammans som ett team. De har även informationsmöten 

innan expeditionen med alla medarbetare inkluderade för att dubbelkolla om utrustning är 

hel och dylikt, samt att åter gå igenom säkerhetsrutiner. Dessutom förser Fair Travel 

Tanzania medarbetarna med förmåner såsom utbildning och tillåter att personalen har 

någon annan sysselsättning under lågsäsongen då de inte säljer lika många expeditioner 

eller safari-resor. 

 

I andra företag är hierarkin mellan arbetarna väldigt tydlig, guiden är den enda som pratar 

med kunderna. Bärarna får inte prata med kunderna och knappt med guiden heller, de 

intervjuade liknar guidens roll som en diktator. Dock hos Fair Travel Tanzania ses alla 

arbetare som ett team och alla är tillåtna att prata med vilka de vill, samtidigt som guiden 

har det yttersta ansvaret för att se till att allt är i sin ordning och att det går rätt till. De 

intervjuade är alla överens om att det är mycket bra att alkohol, rökning och marijuana är 

strängt förbjudet att använda under expeditionerna. Sådana substanser är farliga, och 

särskilt riskfyllda att bruka under en bergsexpedition då det är extra viktigt att hålla 

kroppen i fysiskt toppskick. Detta är inget som de andra företagen lägger någon energi på 
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att informera om eller förbjuda. Vilket påvisar att Fair Travel Tanzania bryr sig och tar 

ansvar för både sina anställdas och turisternas hälsa, menar en av de intervjuade. 

 

Det är flera bärare och guider från andra företag som vill jobba för Fair Travel Tanzania, 

säger de intervjuade, dock får inte alla jobba där eftersom det är viktigt att karaktären hos 

personen i fråga stämmer överens med Fair Travel Tanzanias filosofi. För att få arbeta för 

Fair Travel Tanzania måste den anställda vara motiverad och gilla sitt arbete, samtidigt 

som denne bidrar till teamet. Dock är det lika viktigt att personen inte är korrupt, utan har 

en genuin vilja att bidra till ett bättre samhälle och värna om miljön. Det är inte alla som 

förstår eller kan det, menar en av de intervjuade, som sedan fortsätter med att han 

upplever en avundsjuka bland de kollegor som arbetar för någon av konkurrenterna 

eftersom de egentligen vill arbeta för Fair Travel Tanzania.  

4.3.3 Ett nytt sätt att leva 

När de intervjuade ska beskriva Fair Travel Tanzania ur deras perspektiv, nämner alla att 

detta företaget är deras liv. Flera av de anställda beskriver hur företaget förändrade deras 

liv. En av de anställda berättar hur han förut var väldigt egoistisk,  

”det var jag i första hand, jag i andra hand och jag i sista hand”7 

men hans sätt att tänka förändrades efter att han kommit i kontakt med Fair Travel 

Tanzania då han fick ny kunskap och förståelse för samhället. Det har även gett honom 

möjligheten att flytta hemifrån och börja studera vid sidan om sitt arbete. En annan av de 

anställda säger att han ser Fair Travel Tanzania som en förebild.  

”Fair Travel är som fotbollsklubben Real Madrid”8 

med vilket han menar att det är det rikaste företaget och att alla vill vara med där. 

Ytterligare en anställd berättar om hur Fair Travel Tanzania har förändrat honom och 

hans förutsättningar, genom att han nu kan försörja sin familj och släkt. Till exempel kan 

han nu hjälpa sin syster genom att betala för hennes söners skolgång. En av de 

intervjuade poängterar att Fair Travel Tanzania är ett företag som verkligen bryr sig om 

samhället och dessutom lär alla inblandade om hur samhället och hållbarhet hänger ihop. 

                                                
7 It was me first, me second and me last 
8 Fair Travel is like the football club Real Madrid 
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Han menar att de fått mycket kunskap om vad enskilda insatser tillsammans kan påverka 

och leda till, exempelvis  

”skräp in, skräp ut”9 

vilket innebär att de inte lämnar något skräp efter sig, men även plockar upp efter andra 

ifall de hittar något som inte hör hemma i naturen. En av de intervjuade berättar att Fair 

Travel Tanzania utbildar sin personal för att ge dem förståelse för de problem som råder i 

det lokala samhället, vilket gör att de bryr sig och arbetar för att kunna bidra med en 

positiv påverkan och inte bara arbetar för att själva få lön. Många jobbar bara för 

pengarnas skull, fortsätter han, men själv älskar han sitt jobb som bergsguide och njuter 

varje gång han genomför en expedition på Kilimanjaro. De anställda poängterar slutligen 

ytterligare en gång att alla inom Fair Travel Tanzania verkligen bryr sig om varandra, och 

att de ser varandra som ett team och som en stor familj. 

4.4 Observationer från författarna 

Nedan presenteras några av de observationer som författarna till uppsatsen själva 

iakttog vid företaget Fair Travel Tanzania. 

Första veckan bodde författarna till uppsatsen hemma hos Fair Travel Tanzanias ena 

grundare, Benjamin Taghavi-Awal. Han både påpekar och uppvisar en medvetenhet om 

att hållbarhet är viktigt för honom, och försöker därför leva på ett så miljömässigt hållbart 

sätt som möjligt. Bland annat använder cykel som transportmedel när han inte går, och 

handlar endast lokalt producerad mat och produkter för att gynna närsamhället. Han lever 

ett enkelt liv utan särskilt många materiella ägodelar för att minimera konsumtionstakten, 

vilken enligt honom har en negativ påverkan på natur och miljö. 

Andra veckan deltog författarna till uppsatsen på en av företagets safariresor. Personalen 

talade ofta om vikten av att hålla naturen ren och att värna om djuren. Vid ett tillfälle 

stannade guiden bilen och gick ut för att plocka upp skräp som någon kastat vid 

vägkanten inne i en av nationalparkerna. Guiden berättade sedan att han aldrig skulle ha 

agerat så innan han började arbeta för Fair Travel Tanzania, utan att det var först då han 

blev mer medveten om att han faktiskt kan bidra med en påverkan genom sina 

                                                
9 Trash in trash out 
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handlingar. 

Vid ett tillfälle deltog författarna till uppsatsen på en dagsutflykt vid Kilimanjaro, där två 

av Fair Travel Tanzanias guider ledde en vandring till ett vattenfall. De talade mycket om 

hur företaget påverkat dem som personer och hur de bidrar med en positiv påverkan 

genom att arbeta för Fair Travel Tanzania. Den mat som togs med på vandringen bestod 

av frukt och nötter, eftersom denna typ av mat är bättre än färdigmat i förpackningar som 

inte är vänliga för miljön. Resterna från frukten förmultnar i naturen, och det avfall från 

utflykten som inte gjorde det såg personalen till att ta med sig i skräppåsar och slänga i 

soptunnor tillbaka vid kontoret. Personalen påpekade att inga av de konkurrerande 

företagen gör såhär, vilket det även syntes spår av i naturen då det låg rester och skräp här 

och där.  
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5 ANALYS 
 
I följande avsnitt analyseras den empiriska och teoretiska delen av uppsatsen, där 

intervjuer och observationer jämförs och ställs emot den teoretiska ansatsen. 

 

Enligt Fair Travel Tanzanias grundare är Tanzania ett exempel på var kapitalismen har 

nått sin gräns. Det västerländska konsumtionsmönstret är inte applicerbart i vilket land 

som helst, och framförallt inte hållbart då världen helt enkelt inte har tillräckligt med 

miljömässiga resurser för att försörja en sådan konsumtionstakt. Prahalads (2005) teori 

om Bottom of the Pyramid (BoP) påvisar sociala och kulturella egenskaper som gör den 

till en unik marknad som antyder att behovet av traditionella produkter och tjänster 

faktiskt inte existerar, vilket istället ställer krav på anpassning till den lokala marknaden. 

Grundaren William Sekajingo menar:  

”Det är dyrt att vara rik och det är dyrt att vara fattig”10 

ett påstående som ytterligare understryker komplikationen med att försöka rationalisera 

det ekonomiska tänkandet som driver de flesta företagen idag. Dock anser Prahalad 

(2005) att konflikten mellan global kapitalism och social- och miljömässig hållbarhet kan 

lösas genom att följa de strategier som han presenterar i sin teori om BoP-marknaden. 

BoP-teorin öppnar möjligheten för den sociala entreprenören att verka, menar Karani 

(2011), och får medhåll av Patzelt & Shepherd (2010) som anser att sociala entreprenörer 

ofta besitter innovativa och kreativa metoder för att förvandla de dilemman som råder i 

utvecklingsländerna till problem som är mer hanterbara. Fair Travel Tanzania grundades 

till följd av att sådana sociala- och miljömässiga dilemman i det Tanzanianska samhället 

som identifierats av grundarna Benjamin Taghavi-Awal och William Sekajingo. Tanzania 

representerar en samhällelig tillvaro som räknas som en BoP-marknad enligt Prahalad 

(2005), och här finns en större chans att kunna bidra med entreprenöriella handlingar som 

har socialt positiva effekter (Patzelt & Shepherd, 2010). 

 

Hållbar utveckling innebär enligt UNCSD (2005) att bemöta nutidens behov utan att 

kompromissa framtidens generations förmåga att möta sina behov. Även att kunna ta 
                                                
10 It is expensive to be rich and it is expensive to be poor too 
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hand om de befintliga resurserna som finns i världen, då Bosselman (2006) anser att en 

ekonomisk tillväxt leder till negativ påverkan på miljön, såsom föroreningar och orimlig 

förbrukning av naturliga resurser. Den hållbara utvecklingen syftar också till att bekämpa 

fattigdomen i världen samtidigt som den framtida generationen eller den rådande miljön 

inte påverkas negativt, menar Hahn (2009). Ett hållbart tänk hos Fair Travel Tanzania är 

genomgående. Exempelvis varor som införskaffas för expeditioner och liknande är i 

största möjliga mån producerat i närområdet för att aktivt gynna det lokala samhället 

samtidigt som detta minskar transport och utsläpp. Den ena grundaren har även aktivt valt 

att leva på ett enligt honom hållbart sätt. Detta gör han bland annat genom att transportera 

sig med cykel, att handla mat och produkter i samhället där han bor i och att leva på ett 

enkelt sätt där miljömässiga resurser inte används i onödan. Detta stämmer överens med 

Cohen & Winn (2007) teori om att de anser att det finns entreprenöriella åtgärder att 

vidta för att bekämpa fattigdom samtidigt som miljön värnas.  

 

Företag har en förväntan på sig att inte bara generera ekonomisk vinst utan fokusera på 

de sociala- och miljömässiga prestationerna vad gäller hållbar utveckling, menar Hart 

(2005). Genom Corporate Social Responsibility (CSR) mäts företags förmåga att prestera 

och hur mycket de tar ansvar inom de sociala och miljömässiga aspekterna (Vanclay, 

2004). Ena grundaren till Fair Travel Tanzania är mycket angelägen att poängtera att 

deras företag inte bara tar hänsyn till CSR, utan att företaget är baserat på CSR. Deras 

ambition är att vara ett hållbart företag som prioriterar miljö och samhälle framför den 

ekonomiska vinsten. Enligt Leadbeater (1997) har den sociala entreprenören ett kritiskt 

tänkande som gör att den finner lösningar på samhällsproblem. Detta har även Seelos & 

Mair (2007) uppfattat då de menar att den sociala entreprenören uppmärksammar 

dilemmat mellan den ekonomiska vinsten och de sociala- och miljömässiga aspekterna 

samt finner innovativa lösningar med hjälp av befintliga resurser. Vilket bidrar till en 

varaktighet i miljön som i sin tur leder till en hållbar utveckling (Seelos & Mair, 2007). 

 

Även Harris (2012) anser att en social entreprenör är en innovativ person som finner 

hållbara lösningar till samhällsproblem som denne belyser. Den sociala entreprenören har 

ett behov av att känna tillhörighet med en social identitet för att känna en trygghet menar 
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Tajfel & Turner (2004). Samtidigt som det är viktigt att känna motivation i livet, så finns 

en tro på den egna förmågan att bidra med en positiv social påverkan. Smith & 

Woodworth (2012) poängterar att den sociala entreprenören är mer trolig att engagera sig 

och prestera ett bra resultat i ett projekt som har ett socialt värde. I fallet Fair Travel 

Tanzania visades detta genom att sociala problem i form av dåliga arbetsförhållanden och 

orättvisa förutsättningar påvisades i samhället, något som företagets grundare kände 

motivation att förändra. Vilket speglas i Lawrence (2012) teori om att en social 

entreprenör motiveras av att definiera olösta komplexa sociala problem, för att sedan göra 

en social förändring i samhället. Bloom & Smith (2010) menar också detta, och anser 

dessutom att motivation finns att expandera och implementera i flera områden för att 

kunna se storskaliga effekter. Detta finns det tendenser till i Fair Travel Tanzania, då en 

del av företagets långsiktiga vision är att utveckla verksamheten till flera delar av 

världen, som till exempel Costa Rica och Kenya. Benjamin menar att de nya delarna 

kommer att finnas på områden som har sämre förutsättningar samtidigt som det finns ett 

intresse hos turister att resa dit, exempelvis natur eller djur som drar. 

 

Att en social entreprenör bör ha och kunna förmedla tydliga mål och visioner, menar 

Leadbeater (1997) är viktigt framförallt när det gäller en icke-vinstdrivande organisation. 

Detta för att kunna attrahera intressenter samtidigt som det måste vara tillräckligt 

utmanande för den sociala entreprenören att bedriva verksamheten. Framförallt en av Fair 

Travel Tanzanias grundare ser sig som en visionär med kunskapen att kunna realisera 

sina visioner genom att motivera och leda verksamheten mot uppsatta mål.  

 

Grundarna av Fair Travel Tanzania har motivation som driver dem till att bidra med 

rättvisa förutsättningar som genererar en positiv social påverkan på samhället. För att 

lyckas med detta drivs företaget som en icke-vinstdrivande organisation, dock vill 

grundarna poängtera att detta inte ska misstas för en välgörenhetsorganisation då  

”välgörenhetsorganisationer är inte hållbara, eftersom 

det är en förlust för både samhälle och företag” 

enligt Benjamin Taghavi-Awal. Rättvisa och marknadsmässiga löner inom företaget är 

nödvändiga för att det ska vara motiverande och rättvist för personalen, samtidigt som 
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kvalitet och säkerhet är lika viktigt för kunden som personalen. Kvaliteten på produkten 

kan dessutom höjas ytterligare, enligt Ind (2004), genom att ha en motiverad personal 

som gemensamt strävar efter företagets mål och värderingar. Grundarna till Fair Travel 

Tanzania visar en stor medvetenhet om detta, vilket återspeglas i intervjuerna med 

personalen då de väljer att prata om just rådande orättvisor i samhället, vikten av säkerhet 

och rättigheter, men även om miljö och natur. Något som grundarna menar att de är måna 

om att kontinuerligt förmedla till sin personal.  

 

Att de anställda identifierar sig med företagets visioner kan återkopplas till Maslows 

(1987) behovshierarki om att varje människa vill vara en så bra person som möjligt. När 

personalen känner att företaget står för något bra leder det till att de kan relatera och 

identifiera sig själva med verksamheten. Detta kan även återknytas i grundaren Benjamin 

Taghavi-Awals tro på att varje människa har ett gott hjärta och en inneboende känsla av 

rättvisa. Samtidigt som Maslow (1987) menar att detta beteende snarare kommer ur ett 

grundläggande socialt och känslomässigt behov om att uppnå självförverkligande.   

Grundaren William Sekajingo anser att det är viktigt att skapa en positiv och familjär 

anda i företaget, då  

”när jag ser andra människor glada, då blir jag glad och det motiverar mig”. 

Grundarna anser sig även erbjuda en stabil och rättvis lön till sina anställda för att 

attrahera den bästa personalen på marknaden. I intervjuerna uttrycker dessutom 

personalen att de uppskattar den lönenivå som Fair Travel Tanzania erbjuder, mot den lön 

som erbjuds hos konkurrenterna. Personalen poängterar att detta är viktigt eftersom det 

ger dem möjlighet att bland annat försörja sin familj, ha råd med utbildning och flytta 

hemifrån. Ett av Fair Travel Tanzanias mål är att utbilda och göra sin personal medvetna 

om rådande miljö- och samhällssituation, och samtidigt belysa dem om hur de kan ha en 

positiv påverkan på detta genom vardagliga handlingar och därmed får en  

”känsla av mission”. 

Genom observationer och intervjuer har personalen uttryckt en genuin medvetenhet om 

miljön och samhället de lever i och den påverkan de själva kan bidra med. Till exempel 

har detta visats genom att de plockar upp både sitt och andras skräp i naturen, och visar 

en större medvetenhet för sin omgivning.  
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Ytterligare en fördel med att ha tydliga mål och motiverad personal menar Ind (2004) att 

kunder ser värdet med organisationen och kan därmed bli en varumärkesambassadör. 

Genom att Fair Travel Tanzania inte har någon marknadsföring är 

varumärkesambassadörerna en viktig del för företaget. De litar på att den upplevelsen och 

erfarenheten de levererar till kunderna är tillräckligt bra för att kundens ska vilja 

förmedla detta vidare. Ind (2004) poängterar viktigt av en god relation mellan kunder och 

personal, vilket grundarna håller med om då de anser att det utgör hjärtat av varumärket. 

Grundarna till Fair Travel Tanzania menar att de är måna om att leverera en bra 

upplevelse till kunden och därmed erbjuda en kvalitetssäkrad produkt för att nå hållbarhet 

med verksamheten. Även personalen betonar betydelsen av kund- och personalrelationen, 

och menar att detta är en stor skillnad på Fair Travel Tanzania gentemot konkurrenterna 

där strikta regler finns om att endast guiden får konversera med kunderna. För att 

ytterligare uppnå förtroende hos kunder och intressenter poängterar Ind (2004) vikten av 

att vara öppna och ärliga som företag. Vilket stämmer överens med det transparanta sätt 

som Fair Travel Tanzania har valt att bedriva sin verksamhet igenom. Även personalen 

poängterar att företaget är måna om att hålla vad de lovar genom att visa vad de gör och 

vad de förmedlar. Benjamin Taghavi-Awal menar att: 

”Är man 100% välgörenhet så finns det inga mer tvivel, då finns det 

ingenting att tumma på för då måste företaget vara 100% transparent” 

 

Ind (2004) menar att det finns olika faktorer som är avgörande för att kunden ska 

genomföra ett köp. En avgörande faktor är priset och kvaliteten, vilket är av stor 

betydelse för Fair Travel Tanzania. Prisnivån hålls på en marknadsmässig nivå, för att 

kunden logiskt sett inte längre kan säga nej. Samtidigt som de ser sig ha en kvalitet som 

är högre än konkurrenterna för att kunden ska föredra dem. Leadbeater (1997) menar att 

det är typiskt för en social entreprenör att fokusera på kvaliteten i produkten för att påvisa 

värdet av det som levereras. Fair Travel Tanzanias personal understryker flera gånger att 

just kvaliteten inom företaget är högre än hos konkurrenterna, både när det kommer till 

produkt, service och säkerhet. Ind (2004) menar även att kunden blir känslomässigt 

påverkad inför ett köp, och tenderar därför att föredra starka och etablerade märken som 
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inger tillit. Genom att medvetet och kontinuerligt förmedla en hög kvalitet till sina kunder 

förväntar sig Fair Travel Tanzania att förknippas med ett etablerat och säkert varumärke. 

Grundarna arbetar även aktivt med att få kunder och intressenter känslomässigt 

engagerade och vill betona att de kan bidra med en positiv påverkan genom att välja Fair 

Travel Tanzanias rättvisa produkt, vilket även deras slogan antyder: 

”Dina fotavtryck har betydelse”.11 

  

                                                
11 Your footprints matters 
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6 SLUTSATS 
 
Följande avsnitt presenterar uppsatsens slutsats och en egenkonstruerad modell för att 

illustrera det författarna till uppsatsen kommit fram till genom studien. 

 

6.1 Identifierade motivationsfaktorer 

I fallföretaget Fair Travel Tanzania kan de typiska dragen som identifierats hos den 

sociala entreprenören skildras. Det primära målet är inte en ekonomisk vinst, utan drivet 

är snarare att lösa sociala- och miljömässiga problem som finns i samhället genom att 

bidra med en positiv social påverkan. Potentialen för att bidra med sådana innovativa 

lösningar är större i utvecklingsländerna, så som till exempel Tanzania. Hållbarhet är 

genomgående för hela organisationen, och yttrar sig inom flera områden. Dels genom att 

ett hållbart företagande eftersträvas, men även att skapa hållbara förutsättningar för 

individer, miljö och samhälle. 

  
Lika viktigt som det är att erbjuda en marknadsmässigprisnivå och hög kvalitet till 

kunden, så är en stor motivationsfaktor hos grundarna att skapa rättvisa villkor inom 

företaget för personalen. Där ena grundaren poängterar att det är viktigt att erbjuda en 

marknadsmässig lön och bra arbetsförhållanden. Detta ses hos personalen som en 

väsentlig faktor då det bland annat ger dem en ökad arbetstrygghet och möjligheten att 

utbilda och försörja sig själva och sin familj. Bättre förutsättningar och högre 

levnadsstandard genererar självförverkligande, vilket ses som en del av det 

grundläggande sociala behovet. Personalen belyser även vikten av kunskap när det 

kommer till säkerhet inom företaget, och anger detta som ett av de skäl till varför de 

motiveras att arbeta för Fair Travel Tanzania. 

 
Ytterligare en motivation som genomsyrar fallföretaget är hållbarhet, vilket också är 

utgångspunkten för grundarnas arbete. Där den hållbara utvecklingen innebär att ta vara 

på befintliga resurser, och leva utifrån de naturliga tillgångarna så att inte framtida 

generationers möjligheter försämras. En av de drivkrafter som finns hos grundarna är 
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därför att skapa en medvetenhet hos personalen om hur individers beteende påverkar 

samhället och miljön, som enligt deras slogan:  

”Dina fotavtryck har betydelse”12 

Fair Travel Tanzanias personal uppvisar en stor medvetenhet om hur de aktivt kan bidra 

med en positiv påverkan för att gynna det lokala samhället. Bland annat genom att plocka 

upp skräp i naturen efter sig själva och andra, dessutom genom att i största möjliga mån 

välja närproducerade varor både inom företaget och privat. Detta är något som personalen 

anser sig blivit mer medvetna om sedan de började arbeta för Fair Travel Tanzania, vilket 

påvisar att grundarna har lyckats förmedla vikten av individens personliga påverkan på 

miljön. 

 
En social entreprenör drivs av att kunna leverera en kvalitetssäkrad produkt, där en 

motiverad personal hjälper företaget att uppnå detta. En hög kvalitet leder till nöjda 

kunder, vilket anammats i Fair Travel Tanzania då de förlitar sig på att kundens 

upplevelse i sig är god nog som marknadsföring för företaget. Kunden kan då ses som en 

varumärkesambassadör, som talar väl om företaget till andra. Relationen mellan kund och 

personal är av stor betydelse inom Fair Travel Tanzania, då detta utgör hjärtat av 

företaget. Dels för att kunderna ska känna sig trygga och välkomna men även för att 

personalen ska känna sig som en del av teamet. Samt att bättre relationer skapar bättre 

upplevelser för alla inblandade parter. Personalen uttrycker en stor uppskattning till att 

Fair Travel Tanzania är öppna och inga regler om vem som får prata med vem finns. I sin 

tur gynnar det fortskridandet av verksamheten och ökar chansen för den sociala 

entreprenören att bidra med önskad påverkan. 

6.2 The Sustainable Impact Model 

För att förtydliga de drivfaktorer som finns hos den sociala entreprenören har författarna 

till uppsatsen valt att illustrera detta genom en egenkonstruerad modell vid namn 

Sustainable Impact Model. Modellen startar i den grundläggande motivationen, som är att 

den sociala entreprenören identifierar lösningar på sociala- och/eller miljömässiga 

problem. Motivationsfaktorerna som sammanställts i slutsatsen bedöms som lika 

relevanta och har därför valts att kategoriseras i fem likvärdiga huvudgrupper som alla 
                                                
12 Your footprints matters 
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hänger samman med varandra; Hållbarhet, Rättvisa förutsättningar, Medvetenhet & 

Kunskap, Goda Relationer och Hög Kvalitet. Då hållbarhet inte bara visat sig vara endast 

en motivationsfaktor, utan något som är återkommande i alla identifierade faktorer så 

illustreras hållbarheten vid en pil som är genomgående i modellens alla delar. Detta 

påvisar hur hållbarheten genomsyrar den sociala entreprenörens motivation som en 

bärande drivkraft. Resterande fyra huvudgrupper har valts att illustreras som byggstenar, 

då dessa är beroende av varandra och utgör en viktig grund för hur den sociala 

entreprenören ska kunna uppnå positiv påverkan, så kallad Impact.  

 
De olika byggstenarna består i sin tur av drivkrafter som bidrar till 

motivationsfaktorernas samband. Under Rättvisa Förutsättningar ligger den sociala 

entreprenörens motivation i att erbjuda rättvisa löner och rättvisa arbetsvillkor för sina 

anställda. Under Medvetenhet & Kunskap finns drivet att skapa medvetenhet hos 

företagets individer om rådande situation i miljö och samhälle, och uppmärksamma om 

individens möjlighet att påverka. Goda Relationer indikerar vikten de relationer som 

finns mellan personal, kund, övriga intressenter och företaget i helhet. Samtidigt som 

säkerhet är en faktor som bidrar till ökad tillit mellan framförallt personal och 

arbetsgivare vilket även förbättrar relationerna. Inom Hög Kvalitet motiveras den sociala 

entreprenören av att leverera en kvalitetssäkrad produkt eller tjänst till ett 

marknadsmässigt pris för att kunna locka kunder och konkurrera på marknaden. 

Modellen påvisar att alla dessa delar har ett samband, där de mer eller mindre påverkas 

och är beroende av varandra, dessa samband behöver inte enbart finnas under respektive 

huvudgrupp. 

  

Bild 2: The Sustainable 
Impact Model. En egen 
illustration av författarna 
till uppsatsen. 
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7 REFLEKTIONSAVSNITT 
 
I följande avsnitt presenteras författarna till uppsatsens reflektioner kring studien även 

vidare forskning. 

 

7.1 Reflektioner 

Den metoden som valts till uppsatsen har varit passande eftersom den kvalitativa 

forskningsmetoden ger möjlighet till ökad och fördjupad kunskap och förståelse under 

processens gång. Eftersom författarna till uppsatsen inte hade så mycket kunskap kring 

ämnet, och då tidigare forskning var något begränsad, så passade den abduktiva ansatsen 

väldigt bra. Det gav möjlighet för författarna till uppsatsen att genom egna observationer 

och andra empiriska insamlingar kring ämnet anpassa och specificera 

problemformuleringen under fallstudiens gång.  

 

Under gruppintervjuer finns en risk att någon eller några inte vågar eller får möjlighet att 

uttrycka sina åsikter och tycken. Detta togs till åtanke under gruppintervjun i Tanzania 

med personalen hos Fair Travel Tanzania, genom att respondenterna blev frågade en efter 

en om samtliga frågor och teman. Dock var detta inget som författarna till studien 

uppfattade som ett hinder då samtliga respondenter var mycket måna om att få sin röst 

och åsikt hörd. Vilket genererade att det empiriska materialet som samlades in blev fylligt 

och matnyttigt. Det stora intresset och engagemanget från respondenterna kan ha med att 

de kände sig hemma i den naturliga miljö där intervjun varade. Det kan även vara ett 

resultat av att de genuint trivs och verkligen känner sig som en del av företaget. 

 

Genom deltagande i fallföretagets faktiska miljö fick författarna till uppsatsen möjlighet 

att själva se hur företaget fungerar. Dels genom deltagande i ett par resor med 

fallföretaget, men även genom att de bodde hemma hos ena grundaren, bidrog till att ett 

perspektiv inifrån företaget kunde skapas för studien. Detta ledde till att författarna till 

uppsatsen fick en större delaktighet och förståelse för verksamheten än om studien skulle 

genomförts enbart via enstaka besök vid fallföretaget. 



  

 53 

7.2 Vidare forskning 

För vidare forskning skulle en aspekt kunna vara att göra en studie vid samma fallföretag, 

men istället undersöka det externa perspektivet och se exempelvis kunder uppfattar 

företaget och jämföra huruvida det interna och externa perspektivet överensstämmer med 

varandra. En sådan studie skulle i så fall kunna påvisa i vilken utsträckning fallföretaget 

lyckas nå ut med vad de önskar att förmedla. 

 

För ytterligare forskning inom fenomenet skulle flera sociala entreprenörers företag 

kunna jämföras i en tvärsnittsstudie. Detta sätt kan bidra med en mer generell studie av 

fenomenet, då fler företag är inblandade samt jämföra hur de olika sociala 

entreprenörerna arbetar och vad de motiveras av. 
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