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The aim of this study was to identify discourses in the construction of the phenomenon 

social enterprises in the local context of Växjö, to illustrate the conditions of organized 

social work. The discourse analysis was done through interviews with different key 

persons of the local field, who earlier had participated in a medial debate about social 

enterprises. In accordance to the theoretical perspective of Foucaults approach on 

discourses, we analyzed the use of language to pursue power. We found that the way of 

speaking about social enterprises was positive in general when the focus was on the main 

purpose of their work. When the focus was put on how this purpose would be pursued 

and accomplished, it was discovered that there were different opinions about that, and 

two main discourses could be separated. One discourse had the focus on the 

entrepreneurial aspect of social entrepreneurship and the other had focus on the social 

aspect. Through the study it became clear that the understanding of the phenomenon is 

different from various point of views. And since it is unclear what the phenomenon really 

are, there is an ongoing struggle about the power to define it. We discovered that there is 

a connection between discourse and power when it comes to social enterprises in relation 

to welfare state organization. 
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1 Inledning 

Vi står inför stora utmaningar i samhället där de stora systemen kan bli för 

långsamma och inte tillräckligt nytänkande. Sociala företag har en unik 

förmåga, till exempel när det gäller integrationen eller klimatfrågan (Mikael 

Damberg i intervju med DN den 3 februari 2018). 

Detta säger närings- och innovationsminister Damberg i en intervju efter regeringens 

beslut om ekonomiska satsningar för socialt företagande. Socialt företagande är ett 

högaktuellt ämne i Sverige idag och fenomenet börjar att få en legitim roll som 

välfärdsaktör samtidigt som det tagit plats på den politiska agendan. Trots detta är det ett 

nytt koncept för många och det råder brist på vetenskapligt baserad kunskap i ämnet, men 

också vad gäller förståelse för dess applicerbarhet i praktiken i förhållande till socialt 

arbete.  Samtidigt som fenomenet framställs som lösningen på många problem råder det 

alltså ovisshet om dess faktiska innebörd; vilka problem de ska förväntas lösa, hur de ska 

finansieras, hur de ska styras och för vilka målgrupper. Vi vill därför undersöka ämnet 

vidare. 

1.1 Problemformulering 

Socialt arbete kan ses ur många perspektiv, men det har som främsta syfte att hitta 

lösningar på sociala problem och att skapa förändring för människor (Meeuwisse & 

Swärd 2016:71-76). Merparten av organiserat socialt arbete utförs idag inom ramen för 

den offentliga sektorn. Utöver denna räknas även privat och civil sektor som huvudaktörer 

för att utföra socialt arbete inom den traditionella välfärden. Det sociala arbetet i offentlig 

sektor beskrivs av Tommy Lundström och Sune Sunesson (2016:300-312) vara statiskt i 

sin organisering, varpå olika aktörer ständigt vill driva på en förändring för att komma 

bort från det byråkratiska tillvägagångssättet. För att lösa konkreta lokala problem uppstår 

ibland därför nya former av organisationer. 

En sådan typ av organisation som är aktuell i dagens sociala arbete är just sociala företag. 

Ulla-Carin Hedin, Urban Herlitz, Jari Kuosmanen & Eva Laurelii (2015) menar att socialt 

företagande kan beskrivas som en ny företagsform inom välfärdssektorn som uppstod i 

början av 2000-talet. Målgrupper som sociala företag riktar sig mot är vanligtvis individer 

som står långt från arbetsmarknaden så som nyanlända, individer med fysisk- eller 

psykisk funktionsvariation, personer med missbruksproblematik eller personer som 

drabbats av utbrändhet. Individerna blir på olika sätt delaktiga i företagen, vilka kan 

drivas som till exempel café, second-hand butiker, bed & breakfast, hunddagis eller städ- 

och fastighetsservice. Sociala företag kännetecknas just av hur de kombinerar 
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användandet av marknadsprinciper likt kommersiella företag och drivkraften att med 

dessa metoder uppnå sociala mål, till exempel integration, snarare än att fokusera på 

ekonomisk vinning (Hedin et al. 2015).  

Ulrika Levander (2011:13) skriver att sociala företag lyfts fram av både utövare och 

beslutsfattare som nya och innovativa aktörer på marknaden, inom vad som beskrivs som 

”den tredje välfärdssektorn” vilket hon beskriver som en del av civilsamhället. Victor 

Pestoff (2014) väljer istället att beskriva  sociala företag som att de varken tillhör den 

civila, den offentliga eller den privata sektorn, utan att de på ett gränsöverskridande sätt 

bedriver verksamhet mellan dessa sfärer. Levander (2011:13-16; 37) beskriver vidare hur 

de sociala företagen fokuserar på ett socialt problem som den “vanliga” organiseringen 

av svenskt socialt arbete inte lyckas nå; utanförskapet. Fenomenet ses alltså som ett 

alternativt sätt att arbeta för att motverka social exkludering genom individinriktade 

insatser. 

Hedin et al. (2015) skriver att det i andra europeiska länder generellt sett finns en större 

tradition av socialt företagande, jämfört med hur det ser ut i Sverige. I andra länder fyller 

de en större funktion som en etablerad välfärdsaktör. Författarna framhäver att 

variationerna av dess roll beror på ländernas traditionella välfärdsmodeller. Ett exempel 

är Tyskland vars välfärd är baserad på ett socialförsäkringssystem med begränsade 

tjänster i offentlig sektor och som komplement har en stark tredje sektor med en 

betydande roll i utförandet av välfärdstjänster. I nordiska länder finns istället en tradition 

av en stark offentlig sektor och därför har det endast i mindre utsträckning vuxit fram 

sociala företag, vanligtvis även understödda av offentlig finansiering (Hedin et al. 

2015:107-109). 

Att sociala företag är ett aktuellt ämne märks genom de olika satsningar som görs på både 

EU-, nationell och lokal nivå. Till exempel fastställde regeringen i år en strategi med 

målet att stärka sociala företags utveckling och att arbeta för att de uppmärksammas och 

används av den offentliga sektorn (Näringslivsdepartementet 2018). Samtidigt satsades 

120 miljoner kronor på att genomföra insatser för sociala företags tillväxt (Regeringen 

2018). Det finns inte någon stor mängd svensk forskning på området, eftersom sociala 

företag i Sverige är ett nytt forskningsområde, men däremot är den europeiska 

forskningen på området betydligt mer omfattande (Hedin et al. 2015:107). En avhandling 

som dock skrivits av Levander (2011) har genom en diskursanalys studerat hur socialt 

företagande konstrueras. Genom att studera olika sociala företag identifierar hon två 
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separata diskurser som rör utanförskap och självstyrning, där sociala företag beskrivs som 

en väg ut ur utanförskap och som ett nytt unikt fenomen som skapar arbetstillfällen för 

marginaliserade grupper. 

Vi vill på ett liknande sätt som Levander (2011) studera hur det sociala företagandet 

konstrueras eftersom det utifrån regeringsbeslut och forskning framstår som ett fenomen 

som är på väg att utvecklas men som fortfarande är relativt obeforskat. Vi väljer dock att 

förlägga vår studie på lokal nivå och genom en fallstudie belysa sådana aspekter av 

diskursen som kan framkomma - till exempel hur specifika personer väljer att definiera 

sociala företag, och vad detta får för konsekvenser för sociala företags roll på 

välfärdsarenan. 

Vi har valt att utföra denna fallstudie i Växjö, där socialt företagande är ett etablerat 

fenomen och det framgår att kommunen nationellt är känd för det sociala engagemanget, 

genom till exempel dokumentären “Krokiga vägen till lyckliga gatan” som beskriver ett 

socialt företag i Växjö. (SVT 2016). I den lokala pressen framkommer det dock att olika 

inblandade aktörer har olika uppfattningar om hur det sociala företagandet ska, bör och 

kan ta plats i kommunen1. Till exempel har det i debatter i media framkommit kritik mot 

att det kommunala stödet har varit bristfälligt (Johannisson 2017). Samtidigt menar Växjö 

kommun att de arbetar med socialpolitiska åtgärder, exempelvis genom att ta fram av en 

policy där det bland annat framgår att kommunen ska främja det sociala engagemanget. 

Där beskrivs också det lokala sociala företagandet som betydelsefullt för utvecklingen av 

välfärden och demokratin (Växjö kommun 2018). Kopplat till den mediala debatten är 

det intressant att undersöka hur de olika involverade aktörerna i Växjö, exempelvis 

politiker, tjänstemän och sociala företagare, konstruerar idén om det sociala företagandets 

plats i samhället. Detta eftersom vi tolkar det som att olika aktörer har olika beskrivningar 

av fenomenet och gör anspråk på att definiera det. 

Vi kan konstatera att sociala företag är ett nytt fenomen som fortfarande inte har en 

självklar definition. Det finns ett lokalt engagemang för socialt företagande i Växjö, men 

även motstridigheter mellan aktörer. Det ter sig som att merparten av de lokala aktörerna 

är positivt inställda till fenomenet men att de av olika anledningar har olika uppfattningar 

om dess egentliga roll, och det framkommer i det rådande kunskapsläget hur åsikter går 

isär om sociala företags koppling till den offentliga sektorn. Vi vill därför vidare 

                                                 
1  Se utförligare beskrivning under “2.1.3 Den lokala kontexten”. 
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undersöka hur olika aktörer beskriver de sociala företagens etablering och roll på 

välfärdsarenan och dess betydelse för det sociala arbetet på lokal nivå. Denna studie 

ämnar således genom en diskursanalys belysa olika aktörers perspektiv på socialt 

företagande i Växjö och koppla detta till förändringsprocessen i det sociala arbetets 

organisering. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att identifiera vilka diskurser som blir synliga i konstruerandet 

av fenomenet socialt företagande inom en lokal kontext, och på så sätt belysa 

förutsättningar och villkor för det sociala arbetets organisering. 

De frågeställningar som studien avser besvara är följande: 

• Hur beskriver aktuella och involverade aktörer i Växjö kommun det sociala 

företagandets roll i det sociala arbetets organisering? 

• Vilka diskurser framträder i talet om sociala företag i Växjö kommun? 

• Vilka innebörder för det sociala företagandets organisering och etablering medför 

de dominerande diskurserna?  

1.3 Disposition 

Denna studie är en diskursanalys som utgår från ett lokalt fall, för att beskriva hur 

diskurser formar fenomenet socialt företagande. Uppsatsen inleds med en 

problematisering av fenomenets mångfacetterade uttryck. Därefter följer en allmän 

orientering i ämnet sociala företag, och en beskrivning av den lokala kontext som föranlett 

valet av område att studera. Vidare beskrivs det teoretiska och metodologiska ramverk 

som utgör strukturen för vår diskursanalys, där tillvägagångssättet för insamling av data 

beskrivs. Därefter följer en presentation av den bearbetade empirin i förhållande till teori 

och utvald forskning, efter vilken en diskussion avslutar arbetet. 
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2 Kunskapsläget 
Här presenteras den kunskap som både lokalt och på en mer övergripande nivå ligger till 

grund för denna uppsats. Informationen har inhämtats från både granskad forskning och 

lokal media för att skapa en förståelse för fenomenet socialt företagande och för den 

lokala debatten. 

2.1 Bakgrund 

Detta avsnitt har som syfte att ge en ökad förståelse för innebörden av sociala företag, 

genom att redogöra för de grundläggande dragen av dess organisering. Vi presenterar 

även den lokala debatten om ämnet.  
 
2.1.1 Definitioner 

Det uppkommer vissa svårigheter när det kommer till att definiera vad exakt sociala 

företag är och vad de gör eftersom det förekommer så många olika varianter av 

verksamheter inom samma benämning. Enligt Regeringen (Näringslivsdepartementet 

2018) kan beskrivningen för socialt företagande sammanfattas till att de är företag som 

drivs i samhälleligt syfte, att de står organisationsmässigt fristående från den offentliga 

sektorn och att de efter löneutbetalning återinvesterar eventuell vinst i verksamheten. 

Sofisam2 (u.å.,a) ger en liknande beskrivning där det förtydligas att sociala företag ofta 

har som mål att integrera människor till arbete genom anställning och arbetsträning, att 

skapa delaktighet, att ekonomiskt överskott går till till exempel fler anställningar eller 

utbildning och att de sociala företagen inte ägs av exempelvis en kommun. 

Kriterier som rör arbete och anställning hör till den specifika formen som kallas 

arbetsintegrerande sociala företag, och ovanstående kriterier behöver vara uppfyllda för 

att räknas som ett sådant. Denna definitionsfråga har blivit viktig framförallt för 

myndigheters möjlighet att samverka och upphandla med dessa typer av organisationer 

(Sofisam, u.å.,a). Arbetsintegrerande sociala företag är alltså ett slags socialt företag men 

ett socialt företag är inte nödvändigtvis ett arbetsintegrerande socialt företag, utan kan ha 

andra sociala mål än arbetsintegrering. Vi väljer således i detta arbete att tala om sociala 

företag som ett övergripande samlingsnamn, där arbetsintegrerande sociala företag 

inkluderas. 

                                                 
2 Sofisam är en webbplats utvecklad av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Tillväxtverket med 

syfte att sprida kunskap om arbetsintegrerande sociala företag (Sofisam u.å.,d). 
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2.1.2 Drift och finansiering 

Det finns inga regler för vilken typ av drifts- eller företagsform som sociala företag bör 

drivas som. Vanligt förekommande är att de klassas som ekonomisk förening, ideell 

förening, eller i vissa fall aktiebolag. (Sofisam, u.å.,b; Tillväxtverket 2011:10-12). 

Sociala företag kan få problem med investeringar i uppstart eller expandering på grund 

av att banker ännu ställer sig restriktiva till utlåning eftersom företagen inte fungerar på 

samma sätt som vanliga företag. Vanlig finansiering vid uppstartande av ett socialt 

företag sker därför genom fonder som exempelvis Europeiska socialfonden, och 

Allmänna Arvsfonden (Sofisam, u.å.,b). Ett socialt företag i drift har sedermera målet att 

bära sina egna kostnader och kan finansieras, beroende på inriktning, bland annat genom 

försäljning av varor eller tjänster ofta i kombination med att erbjuda exempelvis praktik 

eller arbetsträningsplatser där offentlig sektor är en viktig kund. Det förekommer också 

att kommuner går in och stödfinansierar verksamheter, beroende på kommunens intresse 

i verksamheten eller den målgrupp företaget riktar sig mot (Sofisam, u.å.,c). 

2.1.3 Den lokala kontexten 

Följande stycke syftar till att kort beskriva det sociala företagandet inom den lokala 

kontext som Växjö utgör. Utgångspunkten är debattartiklar i lokalpressen där olika 

aktörer beskrivit sina perspektiv i den pågående diskussionen. Dessa perspektiv rör främst 

samarbetet mellan Växjö kommun och sociala företag.  

Å ena sidan framhävs sociala företag från kommunens synvinkel vara en viktig aktör, 

men samtidigt framhävs den kommunala verksamheten som mer effektiv och att sociala 

företag bör  hålla bättre standard vid uppdrag från kommunen. Detta har föranlett 

införandet av ”Auktoriseringsmodellen” som har syftet att öppna marknaden för fler 

aktörer (Rosengren 2016). Å andra sidan framkommer åsikter om att kommunen med 

Auktoriseringsmodellen pressar de sociala företagen att skära ner i sin verksamhet och 

genom att öppna för fler aktörer minska sociala företags möjlighet att verka på marknaden 

eftersom de då måste konkurrera med kommersiella företag (Johansson 2016; Johansson, 

Holmgren Lange & Sjöstrand 2017).  

Det framkommer också att det kan vara svårt för sociala företag att finansiera sin 

verksamhet och att de inte kan likställas med kommersiella företag eftersom de 

återinvesterar sin vinst i företaget (Westergren 2017). Kommunen anses ha hanterat 

ärendet fel genom att likställa sociala företag med ”vanliga företag” (Johannisson 2017). 

Samtidigt framhåller kommunen vikten av att det inte handlar om vad man kallar sig utan 
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vilken verksamhet man bedriver (Rosengren 2016). Sammanfattningsvis ser vi att olika 

aktörer har olika uppfattningar om sociala företags egentliga kapacitet, och att de därför 

ser till exempel de kommunala besluten ur olika perspektiv. 

2.2 Tidigare forskning 

I följande avsnitt avser vi redogöra för den forskning som ger en grund till studiens syfte 

och som skapar en förståelse för de olika perspektiv som socialt företagande har studerats 

ifrån. Den internationella forskningen kring socialt företagande i förhållande bidrar 

endast med begränsade perspektiv eftersom välfärdsmodellerna i andra länder skiljer sig 

från den svenska. Det bör därför tas i beaktande vid tillämpningen av den internationella 

forskningen att utformningen av sociala företag varierar stort och beror på kontext.  

2.2.1 Det svåra i att definiera sociala företag 

Likt vad som tidigare kunnat konstateras är sociala företag ett brett begrepp som innefattar 

olika typer av verksamheter. Levander (2011) gör i sin avhandling om sociala företag i 

Sverige ett försök att reda upp bland begreppen. Hon kommer i sin studie fram till att det 

inte går att använda en definition av sociala företag, eftersom det går att urskilja olika 

egenskaper hos olika företag. Författaren beskriver vidare tre kategorier som i hennes 

studie framkommit bland sociala företag, där den första har som princip att deltagarna 

anställs eller blir delägare i företaget. Den andra kategorin är den vanligaste formen och 

har betoning på rehabilitering och gemenskap och fungerar som en språngbräda till vidare 

jobb. Den tredje kategorin är mer inriktad på meningsfull sysselsättning, där endast de 

sociala värdena är i fokus. 

De uppdelningar som görs kan vara diffusa och samma företag kan i vissa fall erbjuda 

alla dessa förgreningar. Levander (2011) menar att det finns en risk att det dras ett 

likhetstecken mellan sociala företag och alla deras positiva men dock helt olika 

egenskaper, vilket kan leda till en missuppfattning om vad socialt företagande innebär. 

Exempelvis lyfts delaktighet vanligen som en av de stora styrkorna och särskiljande 

dragen med sociala företag. Levander (2011) menar dock att möjligheterna till 

delaktighet, genom till exempel att bli anställd eller delägare i företaget, i praktiken är 

små och att individer istället är placerade i verksamheten genom offentliga medel. Att 

definiera delaktighet som gemensamt drag för alla sociala företag kan därför vara 

missvisande. 
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Sociala företag kan sammanfattningsvis beskrivas som det övergripande namnet för 

företag som bedrivs med sociala och samhällsnyttiga målsättningar snarare än 

ekonomiska, där delaktighet och individfokus ses som nyckelkomponenter men där 

företagsinriktningen kan variera stort. Denna beskrivning är dock inte statisk utan 

Levander (2011) visar att det kan uppstå problem om alla sociala företag betraktas fungera 

exakt lika. 

2.2.2 Välfärdstriangeln 

Välfärdssektorn beskrivs ofta i förenklade termer som en välfärdstriangel, och syns 

vanligtvis illustrerad just som en triangel där den offentliga, den privata och den civila 

sektorn är indelade i vardera hörn. Victor Pestoff (2014:1414) beskriver en illustration 

där den tredje sektorn, som traditionellt sett beskrivits som en del av den civila sektorn, 

nu uppvisas som en hybridisering av de tre hörnen (se Bilaga C). Han beskriver den tredje 

sektorn som den sfär som bildas i triangelns mitt. Där finns frivilliga organisationer och 

icke-vinstdrivna sammanslutningar såsom sociala företag, vilka fungerar både som ett 

‘varken eller’ eller ‘lite av varje’. Pestoff (2014) beskriver hur organisationer eller företag 

inom denna tredje sektor kan välja att röra sig mot något håll såsom mot den kommersiella 

i privat sektor eller mer mot den offentliga eller den civila sektorn i en typ av 

hybridisering, alltså uppblandning eller delad karaktär, beroende på dess inriktning.  

2.2.3 Paradigmskifte eller politik? 

Sociala företags roll i förändringen av välfärden diskuteras i termer av huruvida det 

innefattas av ett nytt paradigmskifte eller om fenomenet inte är så nytt som det oftast 

påstås vara. Uppsvinget av fenomenet som vi ser det idag lyfts i detta stycke främst som 

en del av en politisk process. 

Jenson (2017) menar att fenomenen socialt företagande har skapat ett nytt paradigm inom 

socialpolitiken. De diskurser som förekommer inom ämnet och de initiativ som tas ska 

därför inte ses som separata delar utan bör på till exempel EU-nivå betraktas som en 

helhet och som ett nytt sätt att tänka. Författaren menar vidare att de tre viktigaste 

uppfattningarna som har förändrats gäller vem som ska förse samhället med 

interventioner, hur det sociala arbetet ska organiseras och klassificeras, samt vem som 

ska finansiera välfärden. Detta menar Jenson (2017) skapar ett behov av att förändra det 

sätt som välfärdssamhället nu är uppbyggt på. 

Leandro Sepulveda (2015) väljer att se fenomenet ur ett historiskt perspektiv, och menar 

att sociala företag inte kan ses som ett nytt fenomen. Däremot har politiska förändringar 
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under 80-90 talet gjort att marknaden för sociala företag tilltagit markant. 

Artikelförfattaren poängterar att trots att fenomenet varken har en enhetlig definition eller 

väl grundad evidens som utgångspunkt, så har det en bred uppslutning politiskt. Det har 

förändrats från att knappt ha funnits på den politiska agendan under början av -90 talet 

till att bara decenniet efter vara ett hett politiskt ämne. Författaren menar att det är av vikt 

att hålla den politiska agendan i åtanke vid förståelse av fenomenets ökande roll i 

välfärdssammanhang (Sepulveda 2015:844).  

Sepulveda (2015:849-850) menar vidare att kooperationen och det ideella sociala 

engagemanget historiskt sett har gått i cykler, och att organiseringen har ökat i tider av 

lågkonjunktur och hög arbetslöshet. I fallet med dagens våg av sociala företag, ökade 

istället denna organisering under en tid av relativt goda ekonomiska förhållanden. Detta 

menar författaren har att göra med andra värden och ett ökat tryck på alternativa 

ekonomiska lösningar som innefattar hållbarhet och social rättvisa med mer etisk 

inriktning, vilket lägger tonvikten på det sociala i socialt företagande. Den företagsamma 

delen av det sociala företagandet står symboliskt sett i kontrast till den sociala delen då 

den traditionellt sett har sin betoning på kapitalism, individualism och vinstmaximering, 

något som sociala företag balanserar genom att använda fördelarna med affärsmässighet 

till återinvestering i den sociala delen.  

Artikelförfattaren menar vidare att det finns en risk att sociala företags inte kan leva upp 

till de förväntningar som ålagts dem från politiskt håll. Den positiva tonen gentemot 

socialt företagande beskrivs kunna vara en rökridå, och att det snarare kommer innebära 

ökade initiativ för privatisering av offentlig sektor. Men eftersom den sociala sektorn har 

större genomslagskraft hos allmänheten är den vägen lättare att gå (Sepulveda 2015:857). 

Sepulveda (2015) ställer sig även frågande till hur det kommer sig att partier från olika 

politiska sidor är intresserade av sociala företag, när olika politiska partier vanligen ställer 

sig långt ifrån varandra i socialpolitiska frågor. Det råder enligt Levander (2011) även i 

Sverige enighet över de politiska blockgränserna om de positiva möjligheterna med 

sociala företag i kombination med ett starkt civilsamhälle. Detta motiveras utifrån olika 

ideologiska perspektiv. Högerblocket väljer att se dem som en möjlig ersättare för 

offentliga insatser medan vänsterblocket ser dem som ett komplement till en stark 

välfärdsstat (Levander 2011:26). 
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Det finns alltså delade meningar kring huruvida etableringen av socialt företagande skulle 

kunna anses vara en del av ett paradigmskifte eller ej. Intresset för dem är dock stort över 

partipolitiska gränser, men till synes av olika anledningar. Oavsett om fenomenet kan 

räknas som något nytt eller ej, så framgår det att det i nuläget genomgår en slags 

etableringsprocess, vilket gör det svårt att fastställa var det kommer landa i 

välfärdssammanhanget. Det framgår dock att många krafter drar i trådarna om makten att 

fylla fenomenets funktion i en vidare mening. 

2.2.4 Sociala företags roll i förhållande till andra aktörer 

Etableringen av det sociala företagandet är som konstaterats under en pågående process 

och de olika aktörer som finns på välfärdsarenan påverkas på olika sätt när dessa 

verksamheter gör anspråk på utrymme. Nedan redovisas den forskning som belyser 

sociala företags roll gentemot andra aktörer. 

Artikelförfattarna Mel Gray, Karen Healy och Penny Crofts (2010) utgår i sin studie av 

sociala företag ifrån perspektivet socialt arbete. I och med det ökade intresset överlag för 

alternativa sociala aktörer, börjar det även bli av stor vikt att socialarbetare förstår hur de 

ska förhålla sig till sociala företag. Detta främst för att de ska kunna ställa rätt krav på de 

sociala företagen i förhållande till sina klienter. Författarna förespråkar att sociala företag 

endast bör ses som ett komplement till traditionella insatser och aldrig som en jämbördig 

eller alternativ aktör i förhållande till offentlig sektor, samt att professionella 

socialarbetare skall lära sig att vara behjälpliga vid organisering och samordning av de 

sociala företagen för att detta skall bedrivas på ett säkert sätt (Gray, Healy & Crofts 

2010:142). 

Hedin et al. (2015) lyfter fram vikten av samarbete och kommunalt engagemang som 

avgörande för de sociala företagens etablering och dess möjlighet att bli en stabil aktör 

på marknaden. Författarna menar vidare att sociala företag har både fördelar och 

nackdelar med sin hybridiserande karaktär. De kan med sin stora anpassningsförmåga 

forma sig efter marknads- och klientbehovet men samma förmåga kan även riskera ge 

uppsplittrande effekter, att företaget tappar sin kärnverksamhet och ekonomiska bärighet. 

Många av de sociala företag som lyckas bra att etablera sig och bli långvarigt stabila är 

alltså de som lyckas hitta en nisch eller ett fält där privata aktörer inte konkurrerar (Hedin 

et al. 2015:118). 
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Tuuli Pärenson (2011) har genom en diskursanalys av dokument angående sociala företag 

studerat olika perspektiv som framkommit om sociala företag. Pärenson har fokuserat på 

två separata diskurser gällande socialt företagande. Den ena är den protektionistiska 

diskursen, vars tro på sociala entreprenörskap och sociala företags goda effekter inte 

kräver understöd av empiriska bevis. Den andra är den opponerande diskursen som tvivlar 

och vill se empiriskt baserat bevis för fastställande av sociala företags verkningsgrad. 

Artikelförfattaren menar att det är av vikt att kunna utvärdera socialt företagande och dess 

resultat för den specifika grupp av individer som berörs. Detta för att bygga en bro mellan 

de olika åsiktslägren, men också för att möjliggöra en legitimitet.  

Pärenson (2011:42) beskriver att det i den opponerande diskursen framkommer en åsikt 

om att det föreligger en övertro till sociala företags förmåga att vara nytänkande och att 

dess framgångar tenderar att överdrivas genom enskilda studier av enstaka företag. 

Samtidigt lyfter hon att de som ställer sig tveksamma inför sociala företags förmågor 

sällan har faktiska bevis för någon direkt negativ effekt. Även Levander (2011:24) ser att 

den positivt laddade diskursen kan vara problematisk eftersom den snarare är mer 

ideologiskt än empiriskt grundad – det saknas alltså tillräcklig forskning för att säkerställa 

validiteten i påståendena om positiva resultat. 

Sammanfattningsvis beskrivs vikten av samarbete för sociala företags möjlighet till 

etablering, främst med offentlig sektor. Sociala företag beskrivs främst som ett positivt 

fenomen men vikten av utvärdering och forskning framhålls för att de verkligen skall få 

en legitim roll som välfärdsaktör. 

2.3 Sammanfattning av kunskapsläget 

Detta kapitel har närmat sig kunskapsläget om socialt företagande från olika håll genom 

att både presentera den lokala kontext som visat sig i dagspressen, de definitioner som 

idag finns, och den internationella och nationella kontext som vetenskaplig forskning 

bidragit med. I materialet framgår det att sociala företag är mer etablerat i andra länder, 

och att fenomenets roll i olika länder är nära förknippad med hur den offentliga sektorn 

är utformad. Vissa menar att fenomenet utgör en stor del av ett paradigmskifte då det 

handlar om förändringar i det organiserade sociala arbetet. Det föreligger överlag en 

positiv syn på socialt företagande över partipolitiska gränser men än saknas empirisk 

grund för dess egentliga effekter,  likväl som en enhetlig beskrivning av dess funktion, 

vilket skapar problem i legitimeringsprocessen. Den lokala kontexten beskriver mer 

närgående hur etableringsprocessen kan gå till i en nära verklighet. Här ser vi exempel på 
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verkningsgrad av politiska beslut och olika perspektiv på hur fenomenet bör fungera i 

praktiken. Utifrån kunskapsläget kan vi se hur socialt företagande beskrivs på olika 

nivåer. För att uppfylla syftet med studien kommer materialet att användas i relation till 

den empiri som samlas in, för att undersöka hur rådande förutsättningar formar och 

formas av framträdande diskurser. Den lokala kontexten i Växjö och den tidigare 

forskningen utgör alltså en utgångspunkt för studiens metod, vilken kommer att beskrivas 

nedan. 

3 Diskursanalys som teori och metod 
I följande kapitel presenteras studiens metodologiska överväganden tillsammans med 

teoretiska utgångspunkter, eftersom vi har valt att göra en diskursanalys där teori och 

metod är integrerade. Vi väljer att använda diskursanalysen som både ett metodologiskt 

verktyg och ett Foucauldianskt teoretiskt ramverk för att hantera studiens insamlade 

empiri. Att integrera teori och metod hävdar exempelvis Winther Jörgensen och Phillips 

(2000) är en förutsättning för diskursanalysen då de är så nära sammankopplade. I kapitlet 

beskrivs de grundläggande teoretiska utgångspunkter som studien vilar på vilka sedan 

används för att tolka den insamlade empirin, samt metodologiska överväganden. 

3.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Socialkonstruktionismen är en grundläggande teoretisk utgångspunkt i det här arbetet. 

Detta för att utgångspunkten passar bra för den metod vi anser mest lämplig för att besvara 

våra frågeställningar. Socialkonstruktionism kan förklaras som en teoretisk tradition som 

innefattar ett flertal moderna teorier riktade åt kultur och samhälle (Winther Jörgensen & 

Phillips 2000:11). Då socialkonstruktionismen är ett så brett begrepp är det svårt att 

sammanfatta till en enhetlig grund, håller vi oss här till de karaktäristiska dragen som 

motiverat valet utifrån vår studie. Enligt Winther Jörgensen och Phillips (2000:11-12) 

kan socialkonstruktionismen uppfattas som en hållning som ställer sig kritisk till självklar 

kunskap, och utgår från att den bild vi har av verkligheten är en produkt av hur vi 

kategoriserar vår värld. De menar vidare att den sociala världen konstrueras och är alltså 

inte given på förhand, att den kan förändras i tid och rum och genom beskrivningar och 

ny kunskap.  

Magdalene Thomassen (2007:206-207) menar att målet med socialkonstruktivismen är 

diskussionen som följer genom medvetandegörandet, som till exempel genom att 

dekonstruera och ifrågasätta förgivettagna normer eller “sanningar”, sätta nya tankar i 

omlopp och öka medvetenheten om andra möjliga perspektiv. 



  
 

13 

Vi väljer denna ansats för vår studie eftersom vi särskilt intresserar oss för olika aktörers 

beskrivning av fenomenet sociala företag. Som Thomassen beskriver det så är fenomen 

inte något som färdigkonstruerat ligger och väntar på att upptäckas, utan de uppfinnes 

och formas löpande genom diskursiva praktiker (Thomassen 2011:206), vilket gör just 

studien av diskursen så intressant. 

3.2 Diskursanalys 

Diskursanalys som är den metodologiska ansats vi kommer att utgå från, är ett vanligt 

socialkonstruktionistiskt angreppssätt och de är nära sammankopplade. Diskursanalysen 

kan användas på många olika områden men samtidigt kan den inte användas under vilket 

teoretiskt ramverk som helst. Författarna förespråkar vidare att använda sig av 

diskursanalysen som en helhet där metod för analys sammanvävs med teori. Vi väljer 

därför att i följande avsnitt beskriva metod och teori som delar av en helhet (Winther 

Jörgensen & Phillips 2000:10). 

Diskursanalys är ett brett begrepp, och kan presenteras på olika sätt. En defintion av 

Winther Jörgensen och Phillips (2000:7) är att en diskurs är ”ett bestämt sätt att tala om 

och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”. I enlighet med socialkonstruktivismen 

försöker diskursanalysen inte att nå en ”sann” bild av verkligheten, eftersom en sådan inte 

finns. Däremot kan språket studeras, eftersom språket representerar och formar världen. 

En diskursanalys fokuserar därför på ordens makt och språkets roll i den sociala 

konstruktionen. Mönster och strukturer bevaras eller förändras genom diskurser, och 

därför lämpar det sig att söka i de kontexter där de pågår (Winther Jörgensen & Phillips 

2000). Detta gör valet av diskursanalys passande för att studera en lokal kontext och få 

svar på våra frågeställningar. 

3.2.1 Diskursanalys utifrån Foucault 

I arbetet med det teoretiska perspektivet av diskursanalysen har vi fokuserat på 

beskrivningar gjorda av filosofen Michel Foucault, vars forskargärning kretsat runt 

fundamentala frågor om makt att definiera fenomen och hur den makten används. 

Foucault lyfter “talet om” som skapare och befästare av fenomen men även av attityder 

till vad som kan anses vara ett socialt problem (Thomassen 2011). 

Roddy Nilsson (2008) har i sin introduktionsbok till Foucaults tankar och texter, beskrivit 

Foucault och hans koppling till diskurser. Nilsson menar att man enligt Foucault endast 

kan förstå subjektet, i vårt fall fenomenet, genom att studera diskursen (Nilsson 2008:60). 
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Samtidigt söker han inte rätta in diskurser i rätt och fel utan ämnar snarare lyfta fram 

utvecklandet och breddandet av vetandet, visa att det finns flera perspektiv av sanning.  

Nilsson (2008:182) belyser att Foucault varken arbetade efter, eller skapade någon 

särskild teori. Han menar att det hör till Foucault att snarare ställa sig skeptisk till teorier 

och fastställda resonemang och att han själv i sina studier förhöll sig prövande av olika 

hypoteser och använde sig av olika metoder i en slags induktiv process. Nilsson 

(2008:182-183) menar vidare det finns tre sätt att arbeta efter Foucault i en diskursanalys. 

I det första tematiska tillvägagångssättet väljs  olika element eller idéer som kan lyftas ut 

och användas på olika områden. Vidare beskrivs en metodisk användning vilket innebär 

en mer handfast arbetsgång efter någon av Foucaults metoder som han utvecklade. Det 

tredje användningsområdet, som också är det vi väljer att inrikta oss på, är den teoretiskt 

reflexiva användningen. Detta innebär att vi inspireras av ett foucauldianskt tankesätt och 

väljer bland hans teoretiska begrepp för att analysera vår empiri.  

En Foucauldiansk inriktning på diskursanalys brukar hålla sig till beskrivningar av det 

sammanhållna och gemensamma i diskursen och i mindre utsträckning fördjupa sig i dess 

motsättningar. Motsättningar behandlas snarare i jämförelser mellan diskurser 

(Bergström & Boréus 2012:362). Detta är även något som Foucault kritiserats för 

(Nilsson 2008) och där andra teoretiker inom fältet diskursanalys arbetat fram andra sätt 

att analysera diskurserna där motsättningar och glidningar i definitioner inom diskurserna 

givits större utrymme. Vi valde att se det som en fördel att hålla diskurserna relativt 

renodlade från motsättningar eftersom vår studie fokuserar just på olika perspektiv genom 

valet av så olika intervjupersoner i en kontext där motsättningar förekommer. Nedan 

följer en beskrivning av de begrepp som vi valt att lyfta fram efter bearbetning av vår 

empiri, vilka vi har funnit relevanta i resultat och analys samt i koppling till tidigare 

forskning. 

3.2.2 Diskursanalytiska begrepp 

Följande stycke tar upp de olika begrepp från Foucault som kommer att användas för att 

tolka resultatet. Att makt är ett ständigt inslag i alla diskurser gör diskursanalysen med 

Foucaults teoretiska perspektiv till en särskilt användbart metod för att blottlägga hur 

maktstrukturer används och konsekvenserna som följer därav. Foucault understryker 

dock att makt inte nödvändigtvis behöver vara något negativt (Nilsson 2008:63). Makt 

finns i alla samspel och är ständigt föränderligt och likt diskurser så är makt varken endast 

förtryckande eller frigörande. Diskurser kan således verka både som maktmedel men kan 
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även skapas som effekter av makt (Thomassen 2006:138-139, Nilsson 2008:87-97). 

Nilsson (2008:96) påpekar även att Foucault tydligt understryker att makt alltid 

producerar ett motstånd, vilket kan beskrivas som motmakt, i bemärkelsen av en kreativ 

process. Denna process syftar till den kraft som kan uppstå för att ta sig ur ett underläge 

genom att nya vägar och idéer formas. Thomassen (2006:138) menar att makt kan 

neutraliseras och överbryggas av samförstånd genom fritt meningsutbyte, att nå konsenus. 

Samspelet mellan makt och motmakt kan visa sig i den växelverkan som gör sig tydlig i 

en diskurs, och diskursen är inte statisk utan förändras genom dessa meningsutbyten. En 

växelverkan mellan ny kunskap och involverade aktörer kan driva utvecklingen i olika 

riktningar under rätt förutsättningar. 

Foucault beskrev begreppet gouvermentality - översatt styrningsrationalitet - som en 

beskrivning av de tekniker och processer som reglerar människors beteenden. Detta kan 

ses i ljuset av samhälleliga förändringar och handlar om styrning genom nyttjandet av 

människans frihetssträvan i vägledandet av människors handlingar snarare än 

inskränkning av frihet, vilket varit den styrningsteknik som dominerat historiskt sett 

(Nilsson 2008: 128-129). Skiftet i styrningsteknik beskriver Foucault som liberalismen 

och den ses som en förändring i form av förflyttning av styrning från stat till samhälle. 

Ett av det nya samhällets särdrag är samarbetet mellan styrning och frihet, där det optimalt 

sett bygger på att “individen styr sig själv så det gagnar både sig själv och andra” (Nilsson 

2008:133). Den liberala styrningsrationaliteten värdesätter samhälls-, och human-

vetenskap för att producera objektiv och ”sann” kunskap som kan användas till styrning, 

vilket innebär att det som kan upplevas som en ökad frihet innebär styrning på ett annat 

sätt, med mer subtila medel, snarare än mindre styrning i egentlig mening. 

Foucault betonar det nära sambandet mellan makt och kunskap, vilket tydliggörs i citatet 

“Det är inte möjligt att utöva makt utan kunskap, det är omöjligt för kunskapen att inte 

framkalla makt” (Nilsson 2008:84). Dessa faktorer menar alltså Foucault är starkt 

beroende av varandra vilket han förstärkte genom en sammanskrivning av båda 

begreppen till makt-kunskap. Hur denna makt-kunskap ser ut och de effekter som kan bli 

en följd därav, menar Foucault endast kan utrönas genom analyser av verkliga praktiker 

(Nilsson 2008:84-85). Vidare menar Foucault att vetande är kopplat till vetenskapen i den 

bemärkelsen att vetenskapen producerar vetande. Vetandet innehåller kunskapsfält som 

exempelvis medicin eller juridik och inkluderar sedermera den praktik som är en del av 

fältet. Foucault menar således att vetenskapen är en form av diskursiv praktik (Nilsson 
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2008:57).  Inom dessa praktiker finns följaktligen skapade positioner för subjekt, alltså 

personer inom fältet. Dessa positioner bestämmer vidare subjektets handlingsutrymme. 

För att citera Foucault (1975/2003:203) “Det finns ett maskineri som svarar för 

asymmetrin, skillnaden, och som förhindrar all jämvikt. Det är alltså betydelselöst att veta 

vem som utövar makten”. Foucault tillskriver alltså inte subjektet i maktpositionen någon 

större betydelse utan menar att det är positionen som utgör möjligheten att utöva makt. 

Foucault belyser också hur nära kopplat kunskap är till den sanning vi gör till våran, då 

han menar att vi inte kan tänka vidare än de diskurser som vi är del av vilket kan innebära 

begränsningar och verka upprätthållande av upprepade mönster. Foucault framhåller 

således alltså vikten av mångfalden av diskurserna, vikten att ta del av andra perspektiv 

än de som upplevs innehålla en sanning (Nilsson 2008:66). 

3.3 Metodologiska överväganden 

Detta kapitel beskriver hur arbetet med att utforma uppsatsen har gått till. Vi presenterar 

de val som gjorts när data har samlats in och bearbetats. De metodologiska övervägandena 

är gjorda utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv. En viktig faktor i en diskursanalytisk 

metod vilken Denscombe (2016:398-400) och Börjesson och Palmblad (2007:16-19) 

nämner, är att forskaren i en diskursanalys i hög utsträckning delaktig i analysen och 

avgör utfallet. Börjesson och Palmblad (2007:19) skriver också att det inte heller finns ett 

konkret sätt att genomföra en diskursanalys på utan alla val görs utifrån syftet med 

studien. Därför är syftet med denna studie högst vägledande för de överväganden som 

gjorts. 

3.3.1 Fallstudie 

En fallstudie syftar enligt Martyn Denscombe (2016: 91-93) till att undersöka ett fenomen 

inom en specifik avgränsad enhet, för att på djupet ”[…] belysa det generella genom att 

titta på det specifika”. Detta sker i vårt fall genom valet av Växjö kommun som fall där 

det förekommer olika perspektiv i en debatt mellan olika aktörer vilket vi anser ytterligare 

förstärkte valet av fallstudie med diskursanalys som metod. Att förstå ett fenomen som 

håller på att finna sin plats på välfärdsarenan blir svårt, utan att fokusera på hur det ter sig 

i verkligheten, i praktiken. En fallstudie har gjort det möjligt att se effekterna av hur olika 

aktörer väljer att förstå begreppet. Dessutom gjorde fallstudien det möjligt att se resultat 

av de beslut som fattas av makthavare, och hur dessa påverkar utfallet. Hur detta lokala 

fall hanteras ger således en större förståelse för fenomenets etableringsprocess utifrån en 
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kontextuell synvinkel, vilket gör att den även kan kopplas till ett mer generellt plan då 

förståelsen för faktorererna runt omkring socialt företagande kunnat konkretiseras.  
 
3.3.2 Datainsamlingsmetod 

En diskursanalys lägger enligt Börjesson och Palmblad (2007) fokus på alla typer material 

där den språkliga användningen kan analyseras, och valet av insamlingsmetod baseras på 

studiens syfte. Vi har därför valt att använda intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Denscombe (2016:293) beskriver intervjun som en metod där människor själva berättar 

och pratar om sina tankar, upplevelser och åsikter. Det är därför lämpligt att använda 

intervjuer för att undersöka komplexa fenomen och situationer utifrån människors 

uppfattning om dem. Det kan också vara lämpligt med intervjuer när studien söker efter 

information från nyckelpersoner som kan antas inneha värdefull information (Denscombe 

2016:264-265). Med hänvisning till detta anser vi att intervju som datainsamlingsmetod 

var väl passande för studien. Eftersom syftet med studien är att identifiera vilka diskurser 

som blir synliga i konstruerandet av fenomenet socialt företagande inom en lokal kontext, 

har intervjuerna använts för att samla in erfarenheter och uppfattningar, vilket inte hade 

kunnat göras med samma precision med andra metoder. 

Intervjuerna i studien har varit semistrukturerade, vilket Denscombe (2016:266) beskriver 

som en metod där intervjuaren har en förberedd lista med ämnen, men är flexibel och 

sätter den intervjuade och dennes berättelse i fokus. Vi har med hjälp av denna struktur 

ställt frågor utifrån våra förutbestämda ämnen men intervjupersonerna har kunnat 

utveckla och fördjupa sina svar.  

3.3.3 Utformning av intervjufrågor 

I konstruktionen av intervjufrågorna har vi utgått från Jönsons (2011) perspektivanalys-

schema. Jönson (2011) lyfter själv möjligheterna med att integrera analysschemat med en 

diskursanalys då det grundläggande förhållningssättet är detsamma. Detta schema baseras 

på ett antal områden som studerar ett problem ur olika perspektiv, och de områdena har 

vi använt oss av för att istället studera vårt fenomen. Frågorna har från början haft samma 

struktur och grund  (Bilaga B) men har inför varje intervju formulerats om något eftersom 

intervjupersonerna haft olika yrken, roller och perspektiv. Vi valde denna mall för att den 

förenar visst fokus på nyckelfrågor, till exempel orsaker till fenomenets uppkomst och 

karaktär, men också var öppen för intervjupersonernas synpunkter och berättelser så att 

de fritt kunde beskriva sin bild av fenomenet socialt företagande. Vi ville ha en 
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strukturerad grund där vi kunde jämföra olika personers svar inom samma område för att 

identifiera likheter och skillnader i svaren, vilket sedan ledde oss till avgränsning av 

diskurser. 

3.3.4 Urval 

Inför denna studie har ett antal överväganden gällande urval och urvalsmetod gjorts, vilka 

presenteras nedan. Med hänvisning till studiens omfattning har valet gjorts att intervjua 

åtta personer. För att välja ut dessa personer har en en subjektiv urvalsprocess använts. 

Denscombe (2016:74-75) beskriver denna typ av urval som att personerna som 

undersökningen utgår från väljs specifikt utifrån sin kunskap och erfarenhet inom ämnet, 

och eftersom de anses relevanta. Urvalet grundar sig därför på att en viss förkunskap om 

ämnet kan skapa grund för vilka personer som tillfrågas (Denscombe 2016:74-75). Vi har 

därför läst relevant forskning på ämnet samt lokala debatter i media, för att få en bild av 

vilka personer som kan ha kunskap inom ämnet socialt företagande i Växjö kommun. För 

att svara på studiens frågeställningar har urvalet gjorts genom att tillfråga de personer 

som kan förutses ha kunskap om ämnet socialt företagande och aktivt har arbetat för att 

påverka synsättet på fenomenet. Vår strategi var därför att bland annat kontakta de 

personer som valt att framföra sina åsikter i media, samt att fråga ytterligare personer vi 

såg kunde tillföra relevant information. En risk med detta tillvägagångssätt skulle kunna 

vara att det kan finnas fler personer på det lokala planet som har stor kunskap men som 

inte uttryckt sig i debatten. Vi har dock ansett det vara strategiskt rimligt att avgränsa oss 

till de personer som uttryckt sig i frågan eftersom dessa personer är delaktiga i 

konstruerandet av diskurser, och vi har betraktat materialet med en medvetenhet över att 

intervjupersonerna är subjektivt utvalda. 

De personer som utifrån sin medverkan i den lokala debatten deltagit i studien är en 

person i regional projektledarroll med samordningsansvar, en politisk nämndsordförande, 

en förvaltningschef, och en lektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Vidare har en 

person från Arbetsförmedlingen i Växjö deltagit, eftersom de placerar deltagare på sociala 

företag. Ytterligare intervjupersoner har varit tre representanter från två sociala företag i 

Växjö, vilka vi sett som betydande för att samla in detta perspektiv. De två personerna 

som kom från samma företag intervjuades tillsammans. 

Utöver de personer vi intervjuat har förfrågan även skickats till fler sociala företag, med 

olika typer av inriktningar, samt till politiker från andra politiska partier än det som blivit 

representerat i denna studien. Av dessa personer har vi antingen inte fått svar eller fått 
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avböjande svar. Det bör därför tas i beaktande att uppsatsen kunde inkluderat fler 

perspektiv  om dessa personer deltagit. Styrkeförhållanden mellan olika synsätt kanske 

inte har kunnat blottläggas i samma utsträckning utan deras medverkan. 

3.3.5 Analys av materialet 

Börjesson och Palmblad (2007:16) framhäver att diskursanalysen är en analytisk process 

istället för att vara ett tillvägagångssätt där datainsamling kommer först och analys sedan. 

Winther Jörgensen och Phillips (2000:10) menar också att man kan skapa sitt eget 

tillvägagångssätt genom att kombinera element från olika diskursanalytiska perspektiv. 

Som ett tillägg till att vi har analyserat löpande under processen, har vi utifrån just denna 

studie sett behovet av att uppföra en struktur för analys av materialet. Detta eftersom vi 

använt intervjuer där transkriberingen föranlett en stor mängd text vilket skapat ett behov 

av att sortera upp materialet för att se mönster i det. Utifrån att vi som ovan nämnt 

utformat intervjufrågorna till datainsamlingen i enlighet med Jönsons (2011) perspektiv-

analysschema (Bilaga B), har detta schema även utgjort ett verktyg för analys av den 

insamlade empirin. Detta genom att vi ställt upp de olika perspektiven som framkommit 

i intervjuerna bredvid varandra enligt Jönsons (2011) analysschema och jämfört utifrån 

de teman som intervjufrågorna konstruerades utifrån (Bilaga B). Genom detta har vi 

kunnat tematisera och strukturera vårt material inför arbetet med avgränsningen av 

diskurser. 

3.3.6 Studiens tillförlitlighet 

Denscombe (2016:400) skriver att en diskursanalys kan innebära svårigheter för 

verifiering av studiens resultat eftersom det sätts en stor tillit till forskarens insikter och 

intuition vid bearbetning av data. Hade andra forskare gjort samma studie kan vi inte 

garantera att de fått samma resultat. Detta faktum är någon vi varit medvetna om i arbetet 

med uppsatsen, och vi är också medvetna om att de generaliserande slutsatser vi drar är 

bundna vid den kontext vi studerar dem i och vid oss själva i vår analys. Vi anser att 

denna medvetenhet, i kombination med att vi så utförligt som möjligt redogjort för 

studiens metodologiska tillvägagångssätt, stärker studiens tillförlitlighet. 

3.3.7 Arbetsfördelning 

Denna uppsats har två författare, vilka båda har deltagit aktivt i arbetsprocessen. Det 

innebär att båda står bakom allt som står i uppsatsen och att vi båda två har bearbetat 

materialet. Vi har båda deltagit i samtliga intervjuer. Visst arbete har delats upp, 

exempelvis inläsning av bakgrundsmaterial, transkribering och skrivarbete i uppsatsens 
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olika delar. Det har framkommit att vi kompletterar varandra och har olika stilar och 

intresse i skrivarbete. Vi tycker oss ha använt dessa olikheter till vår fördel då varje detalj 

i denna uppsats noggrant bearbetats flertalet gånger utifrån två synvinklar. 

3.4 Etiska överväganden 

Här redovisas de etiska överväganden som gjorts samt övervägningar om det föreligger 

ett behov av etikprövning. Lagen om etikprövning (Hermerén 2011) tillämpas på mer 

avancerad nivå men skall vara vägledande även för en C-uppsats. Vi finner inte att det 

förelegat någon uppenbar risk att våra intervjupersoner riskerar att ha skadats fysiskt eller 

psykiskt av vår studie i enlighet med vad Göran Hermerén (2011:21) diskuterar är ett gott 

etisk tillvägagångssätt. Även om vi inte enligt lagen funnit vår studie riskabel att 

genomföra har vi ändå gjort en etisk avvägning kring huruvida personerna i fråga 

möjligen kan ha berörts i negativ bemärkelse. 

Det grundläggande individskyddskravet konkretiseras till punkterna informations-, 

samtyckes, konfidentialitets- och nyttjandekraven (Vetenskapsrådet 2002:4) För att 

säkerställa att dessa krav uppfylls har vi noggrant informerat tilltänkta intervjupersoner 

om syftet med studien och deras roll i informationsinhämtningen, informerat om att 

deltagandet är frivilligt och att möjlighet finns att avbryta deltagandet, om eller när de 

önskar. Vi har också varit särskilt noga med att poängtera att vi inte kommer att kunna 

säkerställa anonymitet eftersom vi valt att utföra en studie på en mellanstor ort. Utifrån 

vårt syfte har vi valt intervjupersoner med framskjutna positioner i den lokala kontexten, 

vilket skapar en svårighet kring att säkerställa att intervjupersonerna inte kan identifieras 

trots att de inte nämns vid namn. Det kan alltså finnas möjlighet för läsaren att förstå vem 

som deltagit. För att undvika att intervjupersonerna kommer till skada har vi därför 

beskrivit dessa risker innan intervjuerna börjat. Trots att flertalet av intervjupersonerna 

uppgett att de gärna framträder med namn, har vi valt att konsekvent dölja samtliga 

intervjupersoners namn, för att undvika att vissa av personerna framträder mer än andra.  

Personerna har valt att medverka efter att de blivit väl informerade, vilket uppfyller 

samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet har vi tillgodosett genom att inte använda 

material som riskerar skada någon inblandad person, och vi kommer inte heller att 

publicera material av känslig karaktär eller som inte är av betydelse för studien. Den 

inhämtade datan har hanterats utifrån säkerhetssynpunkt och ljudfiler och transkriberad 

text kommer att förstöras efter studiens avslut. Nyttjandekravet tillgodoses genom att 

intervjupersonerna försäkrats om att det inhämtade materialet endast kommer användas i 
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forskningsändamål och uppgifterna som vi inhämtat inte kommer lämnas vidare till annan 

part förutom genom publicering av sammanställd uppsats. 

3.5 Studiens teoretiska och metodologiska upplägg 

Utifrån att denna studie är en fallstudie har urval gjorts inom ramen av Växjö kommun. 

Diskursanalysen har genomförts genom intervjuer med aktörer som utifrån det aktuella 

kunskapsläget haft en lokal betydelse för fenomenet. Intervjufrågorna baserades på 

Jönsons (2011) perspektivanalys. Intervjuerna har sedan transkriberats, varpå den 

transkriberade texten utgjort grunden för identifiering av diskurser. Vi har gjort en 

språknära läsning av denna text, för att fastställa vilka ord och begrepp som återkommer, 

hur orden används och vilken innebörd det får. I detta arbete användes samma 

kategoriseringar från Jönson (2011) som intervjufrågorna utformats efter. Genom läsning 

av den transkriberade texten och kategorisering utifrån perspektivanalysen har vi 

identifierat två begrepp inom det sociala företagandet som representerar två 

förhållningssätt till fenomenet; ett med fokus på sociala aspekter och ett med fokus på 

företagsamma aspekter. Med utgångspunkt i dessa två förhållningssätt fortsatte 

inläsningen av texten med att undersöka hur språket används och hur de två 

förhållningssätten på så sätt representerades i texten. Detta sammanställdes till två 

diskurser som presenteras nedan och relateras till de teoretiska begrepp som valts ut 

utifrån Foucaults diskursanalytiska perspektiv.  
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4 Resultat och analys 
I genomgången av det insamlade materialet identifieras en enighet om att det sociala 

företagandet i Växjö är ett positivt fenomen. När det sedan kommer till hur det ska 

fungera i praktiken och på vilket sätt de är bra, har intervjupersonerna olika 

förhållningssätt till vilka funktioner sociala företag kan och bör fylla. Dessa olika 

beskrivningar har kunnat avgränsas till två diskurser. Vi inleder detta kapitel med en 

beskrivning av den gemensamma utgångspunkten, och beskriver sedan de två separata 

diskurserna. Resultatet presenteras i förhållande till teoretiska begrepp och forskning.  

De ord i texten som skrivits med kursiv stil är de nyckelord som framkommit i 

intervjupersonernas språkanvändning. Markeringen ”[…]” innebär att ord uteslutits ur de 

citat som texten hänvisar till. Vi har valt att använda en beskrivande titel för varje 

intervjuperson istället för att ange ett fingerat namn för att läsaren ska förstå vilken roll 

personen har i kontexten. 

4.1 Den tredje sektorn 

Socialt företagande ses enligt studiens insamlade empiri som ett positivt fenomen i Växjö. 

Det finns en enighet kring de sociala företagens syfte, och hur intervjupersonerna 

definierar vad ett socialt företag bör vara. I likhet med vad Regeringen 

(Näringslivsdepartementet 2018) och Levander (2011) nämner, upplevs det dock svårt att 

definiera vad ett socialt företag är. Intervjupersonerna har vidare uttryckt sig på ett 

liknande sätt som Regeringen när de identifierar kännetecken hos de sociala företagen. 

Definitionen som framkommer i empirin är att företagen ska drivas med samhällsnytta i 

fokus för att minska utanförskapet och att de ska återinvestera vinsten i företaget. En 

punkt som dock inte nämns, men som förekommer i regeringens definition, är att 

företagen skall stå organisationsmässigt fristående från offentlig sektor. 

Universitetslektor: Jag skulle definiera det som så att det är ett företagande 

som har just dom sociala värdena i fokus i någon mening. Man kan absolut 

göra vinst men vinsten skall gå tillbaka i återinvesteringar i verksamheten. 

  

Förvaltningschef: Dom ska ta in människor som av olika anledningar står 

långt ifrån arbetsmarknaden för att egentligen rehabilitera och jobba tillbaks 

dom till någonting annat. [...] Men också att dom eventuella vinsterna 

oavkortat går in till företaget igen och att man inte liksom har något 

vinstintresse för eget syfte. 

  

Projektledare: Ja kärnan handlar mycket om samhällsnytta o att på något sätt 

lösa samhällsutmaningar och i det här fallet framförallt då utanförskapet på 

arbetsmarknaden. […] Här är själva syftet att hjälpa människor in i arbete 

och då har man det som ett fokus på ett helt annat sätt. 
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Företagare 1A: Arbetsintegrerande sociala företag är ju att komplettera och 

möjliggöra integration för de som stått utanför arbetsmarknaden väldigt länge. 

 

Intervjupersonerna talar om samhällsnytta och sociala värden, och är på en övergripande 

nivå överens om vilket syfte de sociala företagen har i teorin. Det gemensamma 

användandet av begreppen speglar en lokal förståelse för fenomenets syfte och karaktär, 

men skulle likväl kunna spegla en nationell uppfattning. 

4.1.1 Behovet av den tredje sektorn 

Ett spår som framkommer i intervjuerna är att sociala företag fyller en funktion som ingen 

annan aktör på välfärdsarenan fyller, och att det finns ett behov av att komplettera den 

modell som välfärden är organiserad enligt idag. I talet om behovet av den tredje sektorn 

framkommer till exempel följande citat: 

Förvaltningschef:  Jag tror, om vi ska klara välfärdsuppdraget i Sverige så 

måste vi ha ett starkt civilsamhälle, vi kommer inte klara det själva. [...] Vi 

kommer inte klara uppdraget om vi inte effektiviserar kommunal verksamhet 

och hittar digitala lösningar precis som man jobbar med, och den andra delen 

är, hur kan vi få den tredje sektorn eller vad vi kallar den för, civilsamhället, 

sociala företag, att faktiskt fungera på den här marknaden för att hjälpa oss? 

  

Sociala företag beskrivs här som en positiv aktör på välfärdsarenan, främst i dess roll som 

möjlig sysselsättnings- eller arbetsplats åt personer som den reguljära arbetsmarknaden 

inte önskar anställa. Förvaltningschefen understryker vikten av en stark tredje sektor och 

då sociala företag som en del av den, som ett måste för att det ens skall vara rimligt att 

möta välfärdsbehovet i framtiden. Hen beskriver det som att den offentliga sektorn inte 

kommer att klara det på egen hand. Kopplat till tidigare forskning skulle likheter kunna 

dras till Jensons (2017) beskrivningar av sociala företag som en del av ett paradigmskifte. 

Ett paradigmskifte som i svenska mått mätt innebär ganska stora förändringsprocesser då 

både invånare, företagare, tjänstemän och politiskt system är djupt förankrad i traditionen 

av den starka offentliga sektorn. Att förändra invanda mönster tar tid. Något som 

Förvaltningschefen dock antyder i sin beskrivning ”för att hjälpa oss” är att den tredje 

sektorn bör vara ett komplement till den offentliga strukturen. Hen menar att de sociala 

företagen ska vara en hjälp och ett alternativt sätt, och att kommunal verksamhet behöver 

bli mer effektiv, men det framstår fortfarande som att hen ser offentlig verksamhet som 

en utgångspunkt. Detta är något som Gray, Healy och Crofts (2010) också framhåller som 

viktigt, att den tredje sektorn bör vara just ett komplement. 



  
 

24 

En annan tendens i talet om behovet av den tredje sektorn är en mer allmän önskan om 

ett “bättre” samhälle. 

Projektledare: Ja, alltså idealiskt sätt skulle man ju önska att det (sociala 

företag) inte ens skulle behöva finnas överhuvudtaget, utan att människor 

kunde liksom hitta arbete och sin väg in i arbete ändå. Men nu är det ju liksom 

en sån värld vi lever i där det är några som särskilt behöver ha den inriktningen 

för människor som av olika anledningar inte kommer in på arbetsmarknaden. 

  

Detta sätt att uttrycka sig syftar både till det behov som finns på arbetsmarknaden med 

lösningar för de utsatta grupperna, men också till den otillräcklighet de nuvarande 

systemen uppvisar. Uttrycket ”nu är det ju liksom en sån värld vi lever i”  kan tyckas 

spegla en uppgivenhet för det utanförskap som skapats hittills i samhället. Denna 

uppgivenhet kan ses även i andra intervjuer. På en fråga om ansvarstagande och vad 

företaget fyller för funktion svarar Företagare 1A följande:   

Företagare 1A: Ja vi är medvetna om att vi skulle inte varit så många invånare 

i Växjö som det är idag.. [...] någonting i systemet är ju fel när man inte hittar 

någon plats där man kan va. 

  

Det som framkommer i dessa citat går också att koppla till Pestoffs (2014) och Jensons 

(2017) resonemang om behovet av den starka civila sektorn och sociala företags placering 

i mitten av modellen av välfärden. Det framkommer både av dessa författare och av 

intervjupersonerna att det finns brister i de nuvarande systemen, och att sociala företag 

skulle kunna bidra som en möjlig lösning på detta problem i och med sin hybridisering 

och anpassning efter behovet. Företagare 1A antyder rentav att de som företag räddar liv 

i och med dess existens. 

Incitamentet bakom viljan att skapa en stark tredje sektor från ett makthavande perspektiv 

skulle också kunna ses som en del av den samhällsförändring som Foucault lyfter som 

styrningsrationalitet och liberalism. Styrning och makt riktas mer från stat till samhälle. 

Den liberala styrningsrationaliteten syftar till ett ökat individuellt ansvarstagande där 

invånarna styrs och motiveras att bli självständiga, då helst också på ett sätt som samtidigt 

ger goda effekter för samhället (Nilsson 2008:133). Strävan att utvecklas vidare från den 

starka offentliga sektorn till ett ökat samhällelig socialt engagemang gör sociala företag 

till attraktiva aktörer. 
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Nämndsordförande: Dom spelar ju en stor roll eftersom dom har personer 

som jobbar där. Dom är arbetsplatser, precis som många andra är som inte 

kallar sig för just sociala företag men som bidrar till inkludering för personer 

och att fler faktiskt får egen försörjning och får arbetsgemenskap och sådana 

saker som vi menar är väldigt viktigt och den rollen spelar dom ju… 

  

Nämndsordföranden talar här om att de sociala företagen spelar en stor roll i Växjö 

kommun. Intervjupersonens sätt att uttrycka detta på syftar till att placera de sociala 

företagen på samma nivå som kommersiella företag, genom att hen uttrycker sig som att 

de gör samma sak som de företag som inte kallar sig sociala företag. Det framstår som att 

hen menar att de är viktiga och att det finns ett behov av sociala företag, men att just 

utvecklingen av den tredje sektorn inte är det viktiga utan snarare i första hand mängden 

av arbetsplatser. Genom beskrivningen av sociala företag definieras således den vikt som 

de inte har.  

4.1.2 Välfärdsstatliga förändringar 

I detta avsnitt har vi samlat de beskrivningar som redogjorts för vilka orsaker som kan 

tänkas ligga till grund för sociala företags uppkomst. Varför förekommer det ett ökat 

intresse för sociala företag just nu? 

Ett återkommande begrepp är klyftan eller glappet på arbetsmarknaden, kopplat till en 

förändring som intervjupersonerna sett i samhället. Detta glapp beskrivs som en 

konsekvens av att arbetsmarknaden delats itu, där den ena gruppen är väl etablerade på 

arbetsmarknaden och den andra befinner sig i ett utanförskap och har svårt att få ett jobb. 

Företagare 1A: Ja det är ju att avståndet är alldeles för stort, för vår del från 

sjuksäng till inträdet på arbetsmarknaden, det är ett alldeles för stort glapp som 

inte arbetsförmedlingen genom sina redskap och stimulanspaket lyckas dra 

ihop. 

Arbetsförmedlingen: Jag tror ju att den enklaste förklaringen är att det finns 

så många människor i utanförskap idag, som riskerar att fastna där helt enkelt 

om det inte finns andra alternativ än dom vanliga traditionella privata 

företagen. [...] Det har ju varit, och ÄR, en väldigt god arbetsmarknad, så är 

det ju. Men vi har ju inte de där jobben som fanns när jag började, dom allra 

enklaste industrijobben eller kontorsjobb. 

Nämndsordförande: Jag tror att uppkomsten hänger ganska nära ihop med 

att det finns personer som ser och upplever och de facto har svårt att bryta sig 

in på, så att säga, den reguljära arbetsmarknaden. 

Flera av intervjupersonerna menar alltså att den målgrupp som de sociala företagen riktar 

sig mot står långt från den reguljära arbetsmarknaden samt riskerar fastna i utanförskap 

och att detta är en anledning till att det sociala företagandet har vuxit den senaste tiden. 
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Detta resonemang överensstämmer alltså inte helt med vad Sepulveda (2015) skriver om 

att orsaken till det stora intresset för sociala företag idag bland annat beror på ett ökat 

intresse för hållbarhet och social rättvisa snarare än lågkonjunktur. 

Vi kan också koppla intervjupersonernas sätt att tala om de välfärdsstatliga 

förändringarna till Foucaults begrepp styrningsrationalitet. Talet om klyftan på 

arbetsmarknaden kombineras med andra kommentarer om förändringar som har haft 

betydelse för de sociala företagens framväxt, vilket kan ses som en förändrad 

styrningsteknik. 

Universitetslektor: ..det har också skett neddragningar i de offentliga 

arbetsmarknadspolitiska åtgärderna och systemen som öppnat upp ett rum kan 

man väl säga för dom här företagen att verka. Man kan också se att EU-

medlemskapet haft betydelse. [...] Hela välfärdsstatens projektifiering i någon 

mening. [...] Det är ju i någon mening en konsekvens av både ett mer 

marknadsliberalt klimat, för att i någon mening så spelar ju dom sociala 

företagen på dom villkoren, den diskursen, alltså det här med entreprenörskap 

och så vidare. [...] Traditionellt sett så har de sociala företagandet inte varit så 

starkt i Sverige, vi har haft en så pass stark offentlig sektor. 

Universitetslektorn beskriver här olika strukturella förändringar i välfärdspolitik som 

erbjudit det sociala företagandet och liknande rörelser att spela en större roll. 

Styrningsrationaliteten kretsar kring framväxten av nya former av praktiker och 

institutioner som konsekvens av människans strävan efter frihet. Intervjupersonens sätt 

att beskriva förändringarna i välfärden visar på att styrningen flyttas från stat till samhälle, 

till medborgarna genom dessa nya former av organisationer, till exempel det sociala 

företagandet. Universitetslektorns sätt att beskriva sociala företag som en del av 

välfärdsstatliga förändringar tar ett annat perspektiv än övriga aktörer. Hen tar ett 

helhetsperspektiv med beskrivningar av Sverige som en del av ett större sammanhang där 

socialt företagande tar plats eller ges plats på grund av samhällsförändringar. Detta skulle 

återigen kunna kopplas till Jensons (2017) beskrivning av socialt företagande som en del 

av ett paradigmskifte, en del av en större förändringsprocess och inte något som kan 

förstås som en lokal, eller enbart nationell företeelse. 

Foucault menade att styrningsrationaliteten som mentalitet är det som formar människors 

tänkande och handlande (Nilsson 2008). Exempel på betydande faktorer som nämnts är 

EU-satsningar, en mer marknadsinriktad välfärd och en arbetsmarknad med högre krav. 

Dessa förändringar skulle kunna vara bidragande till det positiva talet om sociala företag, 

och det som styr diskursen om behovet av dem, det vill säga att intervjupersonernas sätt 
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att beskriva sociala företag är påverkat av de styrningar som sker i det organiserade 

sociala arbetet. De pågående förändringarna kan å ena sidan ses som anledningen till att 

de talar om det på det sätt de gör, men å andra sidan skulle det lika gärna kunna vara 

sådana här typer av tal som föranlett förändringarna. 

4.1.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis ser vi ett gemensam positivt laddat tal kring syftet med de sociala 

företagen och kring den tredje sektorn på välfärdsarenan. De olika intervjupersonerna 

beskriver hur välfärdens uppbyggnad har förändrats och behöver förändras ytterligare, 

och att sociala företag är en aktör som kan spela en viktig roll i den förändringen. De olika 

aktörerna är övervägande eniga om vad sociala företag bör vara. 

Det gemensamma språket mellan de olika deltagande aktörerna tar här sedan olika 

riktningar, den ena till vad vi kallar företagsdiskursen och den andra till vad vi kallar den 

sociala diskursen. Det  uppstår alltså skilda meningar om hur sociala företag skall 

utformas och agera i praktiken för att uppnå det gemensamma syftet som alla är eniga 

om. Dessa skilda meningar och uppfattningar kan sammanfattas till två olika diskurser 

som presenteras i kommande avsnitt. 

4.2 Den sociala diskursen  

Den sociala delen av det sociala företagandet är en av de diskurser som tydligt 

framkommit i talet om socialt företagande. I denna diskurs dominerar det socialt inriktade 

synsättet på vad sociala företag är och bör vara, samt hur det bör organiseras i Växjö 

kommun. I diskursen beskrivs företagen utifrån ett synsätt som enligt Pestoffs 

(2014:1414) välfärdstriangel (Bilaga C) skulle placera företagen i delen av den tredje 

sektorn som är mer sammanlänkad med den offentliga sektorn, då de samarbetar med 

kommunen och arbetar med samma individer.  

4.2.1 Talet om eldsjälar 

Begrepp som återkommer genom empirin vid beskrivningen av de huvudpersoner som 

driver sociala företag är eldsjäl och entusiast. 

Projektledare: ...ofta handlar det ju om eldsjälar på nåt sätt som har en 

drivkraft för att hjälpa människor, det är ju på nåt sätt att man har något slags 

socialt patos och en slags drivkraft att förändra samhället på något sätt. 

  

Företagare 1A: Det är ju egentligen det som driver mig och X det är ju att vi 

vill ha en tillvaro som är bra och välkomnande för andra, vi vill inte exkludera 

människor eller diskriminera människor utan vi vill ha en god värld för hela 

mänskligheten.   
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Nämndsordförande: .. jag tror att det är syftet också att dom har vuxit fram 

är att de eldsjälar som driver dom har upplevt att här finns ett behov av att ha 

en mer skyddad del av arbetsmarknaden för vissa grupper som har det tufft på 

den vanliga arbetsmarknaden. 

  

Arbetsförmedlare: Dom (sociala företag) som finns idag, dom lever ju i stort 

sett enbart på att det är riktiga entusiaster. Så är det. Det krävs någon som är 

oerhört drivande och entusiastisk, annars rasar det ihop. Det tror jag. 

  

Att sociala företag drivs av personer med ett socialt patos, entusiaster, eller eldsjälar är 

formuleringar som återkommer bland alla intervjupersoner. Detta beskrivs både som en 

fördel i den mening att de engagerade egenskaperna är det som möjliggör blotta 

existensen av det sociala företaget, men även som en nackdel i den bemärkelsen att det 

kan leda till att verksamheten fallerar om nyckelpersonen försvinner. Det beskrivs som 

att det optimala är om nyckelpersonen lyckas göra sig själv utbytbar i verksamheten. 

Kopplat till Foucaults beskrivningar av motmakt (Nilsson 2008:96) skulle fenomenet 

kunna beskrivas som en motreaktion till de hårda värdena i samhället, där det som 

eftertraktas i en kommersiell värld skulle kunna ses som något “fult” i en socialt 

idealistisk värld. I sociala företag återtas makten över den egna situationen genom att 

använda traditionellt kommersiella tankespår för att istället gynna den egna situationen 

eller den utsatta gruppen. Marknadskrafterna används till företagets fördel genom att till 

exempel erbjuda tjänster eller varor för en köpstark marknad och samtidigt sätta 

exkluderade personer i arbete. Samtidigt som man ser till att de kommersiella värdena 

blir “fina” genom den återinvestering som sker i den verksamhet och till de individer som 

bedriver den, snarare än att låta vinster går till “fula” aktieägare som inte har med 

verksamheten att göra. Detta skulle kunna ses som ett exempel av det Foucault menar 

med motmakt och det är ett resonemang som återkommer i Sepulvedas (2015) artikel, där 

denne beskriver att det sociala företagandet, som det ser ut idag, kan ses som ett ökat 

intresse för andra typer av värden, som motvikt mot den kapitalism och individualism 

som i många stycken samhället kretsar kring idag. 

 
4.2.2 De sociala aspekterna som gör sociala företag unika 

Beskrivningarna som framkommer om de sociala företagen kretsar kring dess unika 

egenskaper. Vad är det som de har som inte andra har, vad är det som egentligen gör dem 

unika gentemot andra aktörer? 
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Företagare 1A: Delaktighet är ju någonting, ett begrepp som jag skulle vilja 

trycka på där. [....] Något som säkerställer det här och där just X särskiljer sig 

från alla andra, det är att vi har en medlemsvald styrelse som rår och vägleder 

själva verksamheten. 

Företagare 1B: alla är lika mycket värda. Det är också en sådan grundbult, 

alla blir lyssnade på. Det är ingen skillnad heller om man är assistent, 

handledare eller verksamhetsledare, det är ingen hierarki kan jag tycka. Det är 

väldigt platt, ingen som sitter på några höga hästar. Sedan har vi 

personalrepresentanter som sitter på styrelsemötena också. 

Arbetsförmedlingen: plus att det då fyller den funktionen att man kan, man 

kan bli stärkt av att få vara där även om man inte får ett arbete. [...] Om man 

får möjlighet att vara på socialt företag arbetstränande, så kan man växa 

väldigt mycket. Det finns fler funktioner som dom här sociala företagen har 

skulle jag säga. Och man får nya vänner och man får en tillhörighet i ett socialt 

sammanhang, man har nån att fika med, och ja. Det finns ju massor av positiva 

effekter av det. 

Värdeord som delaktighet, att bli lyssnad på, bli stärkt och att känna tillhörighet är 

begrepp som återkommer och som laddar diskursen med känslor om hur man önskar att 

samhället skulle vara men som det enligt beskrivningar inte är, vilket förespråkarna menar 

ytterligare belyser behovet av denna särskilda genre inom arbetsmarknaden. När det 

kommer till konkretisering kan det dock emellanåt bli svårare att sätta fingret på egentliga 

skillnader mot kommunala verksamheter och privat sektor. 

För att ta ett exempel framkommer begreppen delaktighet, att bli lyssnad på och känna 

tillhörighet. Det kan dock vara problematiskt att enbart tillskriva denna målgrupp som 

har dessa behov på en arbetsplats. Dessa behov skulle likväl kunna tillskrivas alla 

individer oavsett grad av psykisk  eller fysisk hälsa, på vilken arbetsplats som helst. 

Delaktighet lyfter förespråkarna för den starka sociala delen av socialt företagande som 

något som kan stärka individen, som en del av en rehabiliteringsprocess. Detta 

återkommer i Levanders (2011) studie och belyses enligt henne i diskursen som något av 

de sociala företagens största förtjänster, men beskrivs även som ett begrepp använt i 

generaliserande termer. Den form av delaktighet som lyfts av våra intervjupersoner 

handlar bland annat om medbeslutande. Både i den dagliga planeringen men även i form 

av rösträtt i beslutande av styrelsemedlemmar, samt genom representation i styrelsen men 

en så väl tilltagen typ av delaktighet i form av brukarstyrning är alltså inte ett 

genomgående drag hos alla sociala företag.  

De sociala företagen framställs som väsensskilda från privat sektor med kommersiella 

företag. Det framhålls att det i många stycken beror på den målgruppen man riktar sig 

mot, att det just är målgrupperna som utgör företagets huvudsakliga drivkraft till skillnad 
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från kommersiella företag, där det beskrivs råda en annan kultur. I kommersiella företag 

krävs det att individerna inom organisationen formar sig efter företagets krav medan det 

i ett socialt företag snarare beskrivs som att de involverade individerna formar företaget. 

Då kan de ovanstående begreppen bättre förstås i vidare bemärkelse. För att känna 

delaktighet och tillhörighet måste man först och främst ha någonstans att vara, vilket 

dessa personer enligt utsagorna alltså inte erbjuds på den reguljära arbetsmarknaden men 

som framhävs som de sociala företagens huvuduppgift.  

Projektledare: Och det är ju det egentligen som är själva drivkraften, det är 

ju företag det här, men drivkraften är att se till att människor inkluderas i 

samhället och att vi kan på det sättet bidra till ett hållbart samhälle. Så att det 

är det som är själva grundkärnan egentligen, och det är ju också viktigt att 

förstå tror jag, när man jämför med andra företag till exempel att det finns ju 

många människor som kan ta emot människor på arbetsträning, arbetspraktik, 

men då måste det ske inom ramarna för vad det företaget ska tjäna pengar på 

och liksom hur det ska fungera. 

Universitetslektor: Man har ju också en personalkarda som ser helt 

annorlunda ut där man måste ta hänsyn till dom sociala problem och den 

speciella problematik som dom har. Många av dom här skulle inte vara 

gångbara i ett traditionellt företag, så som arbetsmarknaden ser ut idag 

iallafall. Man tog liksom ett större ansvar tidigare, alltså idag är 

organisationerna så slimmade och präglade av någon slags prestationskultur 

som gör att många av dom här människorna slås ut och kan inte verka på den 

traditionella arbetsmarknaden. 

Konkreta skillnader gentemot kommunal verksamhet är svårare att påtala. I många 

stycken ser verksamhetsidén ganska lik ut. 

Universitetslektor:  […] verksamheterna kan vara ganska lika. […] många 

tycker att det är mer på riktigt i ett socialt företag. Det känns mer som ett riktigt 

jobb. Det ställs lite högre krav, även om det inte ställs orimliga krav. 

Förvaltningschef: […] det vill jag verkligen ge dom cred för. Dom har ett 

annat sätt att se på det, [...] så man kan ju säga att dom har ju ändå där 

människor kan landa lite mer och mjukna lite mer och kunna liksom få andas 

lite och kunna utvecklas i sin takt. Och det tycker jag är väl det som är bra 

med sociala företag att det ändå finns en idé att det är det här vi ska göra. [...] 

när man landar in där så handlar det mer om att man kanske ska få växa på 

lång sikt, och det tycker jag är det som dom har som företagsätt. 

Här får vi en lite tveeggad beskrivning av vad som kan skilja mellan kommunal 

verksamhet och verksamhet inom sociala företag. Å ena sidan lite mer på riktigt, mer 

krav, å andra sidan kunna landa och andas, utvecklas i sin egen takt och växa på lång 

sikt. Även om det i sammanhanget kan tolkas som att Lektorn syftar till att krav och att 

något är på riktigt, under rätt förutsättningar kan ha goda effekter för arbetsförmågan. 

Förvaltningschefen visar vidare i citatet på viss reflexivitet i sitt resonemang kring att det 
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system hen själv står bakom har egenskaper som kanske inte alltid passar alla genom att 

ge cred till de sociala företagen för att de ger deltagarna tid, att få växa på lång sikt. Något 

som följaktligen då alltså inte alltid uppnås i kommunal verksamhet. 

Sociala företag beskrivs huvudsakligen skilja sig från privat sektor just på grund av 

företagets sociala mål; att de helt enkelt bereder plats för dem som privata företag inte 

önskar anställa. Samtidigt beskrivs skillnaden gentemot offentlig sektor handla om att 

individerna får en möjlighet att växa på sikt, samtidigt som det blir mer på riktigt eftersom 

verksamheten just bedrivs i företagsform. 

4.2.3 Finansiering 

De förutsättningar som diskursen är formad utifrån består till viss del av politiska beslut, 

vilket intervjupersonerna talar utifrån (Bilaga D). De sociala företagen beskrivs i detta 

sammanhang som säljare av tjänster till bland annat offentlig sektor. De jobbar med en 

specifik målgrupp och menar att de måste behandlas efter valet av denna  målgrupp. De 

pålyser vidare att de inte kan arbeta som, eller jämföras med, kommersiella företag i den 

bemärkelsen, utan är beroende av offentlig finansiering i olika omfattning. 

Företagare 1B: Vi har ett avtal med kommunen om att ordna sysselsättning 

för Växjö kommuns invånare då, som vi nyligen har fått ändra sedan förra 

året. Tidigare fick vi betalt per person och då visste man ju att den summan 

får vi.. Nu får vi per timme, och det gör ju att eftersom våra deltagare inte 

klarar av att göra så mycket så får vi inte så mycket pengar heller, så det har 

ju blivit ett dilemma för oss givetvis. 

Företagare 1A: Incitamenten motsätter ju egentligen behovet i vår målgrupp. 

Vi har möjlighet att öka våra intäkter genom att driva på, och pressa på olika 

sätt så att de kan överträffa sig själva, medan vi är medvetna om, och det är 

all annan expertis också väl medvetna om egentligen, att det är lugn och ro 

och individuell anpassning som är lösningen och framgångsreceptet för vår 

målgrupp. Så tyvärr har politiken valt en riktigt galen väg för vår målgrupp 

och vår verksamhet. [...] Och det är ju också lite konstigt för vi lägger ju ner 

exakt lika mycket arbete på varje person som kommer till oss. Men pengen vi 

får ser väldigt olika ut. Det är någonting som jag önskar att man skulle kunna 

förändra. 

Företagare 2: Utestängt flera aktörer som önskade vara med. […] Det 

offentliga kommunicerar ut att de ger stöd eller ska ge stöd. Dock är det här 

tungrodda långsamma system. Ännu har vi inte direkt skördat frukten av något 

externt stöd. Det har snarare blivit svårare och svårare att existera. Mycket 

handlar om olika partipolitiska linjer som drivs. 

De sociala företagen beskriver sina perspektiv. Här framkommer två olika uppfattningar 

av den konkurrenssituation som uppstått efter införandet av auktoriseringsmodellen. Hos 

företag 1 nämns ingenting om någon försvagad ställning på grund av konkurrens, det 



  
 

32 

beskrivs snarare vara kö in till deras verksamhet. Det problem företaget beskriver ligger 

i ekonomin. Aktörerna menar att det är orimligt att bedriva verksamheten med 

timpengssystem eftersom deras målgrupp sällan når höga timtal. De menar vidare att man 

inte kan förväntas “öka våra intäkter genom att driva på, och pressa på” dessa deltagare 

för att de ska jobba längre endast för att företaget skall få in mer pengar. Det gynnar inte 

individerna, denna målgruppen hör enligt aktörerna inte till en målgrupp som går att 

forcera fram. Kopplat till hur förvaltningschefen beskriver ett av de sociala företagens 

stora fördelar i avsnittet under föregående rubrik, så får verksamheterna här stöd i detta 

resonemang. Förvaltningschefen beskriver att deltagarna i ett socialt företag får möjlighet 

att landa och växa på lång sikt till skillnad från kommunal verksamhet där det ligger mer 

fokus på att ta sig från A till B. Ändå menar företrädarna för sociala företag att besluten 

innebär att de förändras så att de arbetar mer likt kommunal verksamhet. Företagaren 

menar att trots tal om stöd och hjälp från kommunen och de nationella satsningarna, så 

har inte sådant setts till, samt att det faktiskt upplevs svårare nu än tidigare att bedriva 

verksamheten. Företagaren syftar till att det klimat som de sociala företagen befinner sig 

i har att göra med olika partipolitiska linjer och hur dessa tar sig uttryck. Talet om 

partipolitiska linjer återkommer i tidigare forskning där det framkommer att det föreligger 

positiva tongångar gentemot socialt företagande över partipolitiska gränser, dock går det 

att härleda olika ideologiska infallsvinklar till det positiva förhållningssättet (Sepulveda 

2015, Levander 2011). 

Den här typen av politiska åtgärder som skett inom Växjö kommun är inte något som vi 

kan återkoppla till den tidigare forskning som vi utgått ifrån. Så här detaljerad information 

framkommer och förstås främst vid dessa typer av närgående studier vilket inte varit fallet 

i den forskning vi tagit oss an. Där handlar det mer om nationella och internationella 

övergripande förändringar och strukturella tongångar. Hedin et al. (2015) beskriver dock 

vikten av samarbete och kommunalt engagemang som avgörande för de sociala 

företagens etablering och dess möjlighet att bli en stabil aktör på marknaden. Kommunens 

inställning är alltså av mycket stor betydelse för möjliggörandet av de sociala företagens 

existens.  

Det framgår således att de intervjuade sociala företagens handlingsutrymme påverkas av 

politiska beslut, dessa politiska beslut har i sin tur att göra med vilka ideologiska 

riktningar de styrande nämnderna antar. 
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Företagare 1A: den största näringsverksamhet som vi genomför, det är ju just 

försäljning utav sysselsättningsplatser, arbetsträningsplatser, rehabplatser. 

Problemet i den änden, och det är ju en nisch som så att säga vi har hamnat i, 

det är ju att kommunen inte vill betala vad det egentligen kostar. 

Projektledare: det blir väldigt svårt att lägga upp ett hållbart, alltså långsiktigt 

arbete när man bara får pengar för enskilda individer [...] där skulle man ju 

behöva en annan trygghet och långsiktighet eftersom detta är själva affärsidén 

för dom sociala företagen. Man är beroende liksom av att ha en långsiktighet 

i det arbetet, och det gör det svårare när man bara får pengar för enskilda 

individer. 

Företagarna visar här sitt missnöje över den brist på förståelse de upplever från politiskt 

håll genom att understryka att näringsverksamhet i form av försäljning av exempelvis 

sysselsättningsplatser är lika mycket näringsverksamhet som vilken annan som helst men 

att deras problem är att kommunen som största kund inte vill betala vad det kostar samt 

att de själva har lite och säga till om i den frågan. Man talar om verksamhetens 

samhällsnytta och samhällsvinst och kontrar med att deras tjänster snarare innebär att 

kommunen sparar pengar. Projektledaren understödjer beskrivningen av de svårigheter 

som kan uppstå med en timbaserad ersättningsmodell. 

Universitetslektor:  I och med att vi har den välfärdsmodellen som vi har så 

får man en ganska känslig situation i och med att man ofta är beroende av 

finansieringen från det offentliga. Och när den försvinner av olika skäl så går 

ofta företagen omkull. [...] det kan vara liksom politiska förändringar eller 

ekonomisk kris eller maktskiften eller något sådant som gör att ett avtal sägs 

upp, då är det svårt för många av dom här företagen, för många.. Det finns ju 

många som gått i konkurs. 

Universitetslektorn menar att det är på grund av den svenska välfärdsmodellens 

utformning som vissa sociala företag blir beroende av ett samarbete med offentlig sektor. 

Alltså att problemet inte ligger hos de sociala företagen utan snarare systemets 

utformning. Då bör man också ha förståelse för dess känslighet på marknaden menar 

lektorn. Det framkommer vid ett flertal tillfällen genom empirin beskrivningar om hur 

situationen för de sociala företagen snarare försämrats under de senare åren, de nationella 

satsningarna till trots. Detta härleds främst till partipolitisk ideologi, vilket ytterligare kan 

kopplas till Foucaults teoretisering kring subjektsposition och makt. Den position som 

har makten att styra över fenomenets handlingsutrymme - till vilken grad beror främst på 

det sociala företagets inriktning. Positionen är i sin tur beroende av demokratiska val och 

tongångar i både lokal och nationell debatt. Platsen i positionen är utbytbar vilket stämmer 

överens med Foucaults ovilja att tillskriva själva subjektet som besitter positionen någon 

särskild betydelse. Foucault ämnar snarare beskriva hur positionen används och vilka 

konsekvenser det ger (Nilsson 2008:57). Kopplat till detta skulle vi då kunna härleda en 
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politisk påverkan utifrån en makthavande position i alla fall utifrån hur ett flertal aktörer 

inom fältet beskriver det inom den sociala diskursen om sociala företag. 

4.2.4 Framtiden 

Den beskrivna situationen som den ser ut just nu i Växjö kommun är alltså enligt den 

sociala diskursen relativt pessimistisk. Detta har till synes sin grund i vilket klientel man 

valt att basera sin verksamhet på, vilket vi tidigare nämnt. Det som framstått mest i 

empirin har handlat om de företag som har haft närmare samarbete med kommunen därför 

är det även främst hit fokus har kommit att riktas även i detta avsnitt. Hur ser då 

framtidsvisionerna ut? 

Företagare 1A: det närmaste prognostänk jag närmar mig är att vi ska kunna 

greja 2019…  vi är satta i ett sådant ekonomiskt dilemma att vi vågar inte 

tänka längre. Kommer vi att avvecklas under 2019 eller kommer vi få rejält 

fotfäste med bättre förutsättningar. [...] ..gå från sju nischer där vi kan erbjuda 

något för alla till två nischer eller en nisch och sen kommer den nischen att 

specas på så att enbart dom mest lönsamma deltagarna och dom mest 

lönsamma kunderna som kommer prioriteras så till slut är vi som vilket företag 

som helst som enbart har vinstintresset för ögonen. Och dit vill vi inte. 

Med viss uppgivenhet talas här om risken att måsta avveckla hela eller delar av 

verksamheten. Här görs också tydligt att man inte ämnar göra avkall på det som anses 

vara verksamhetens kärna vilken är inkludering och att alla ska kunna få en plats. Ett mer 

effektivt arbetssätt menar företagaren skulle innebära att de minst lönsamma deltagarna 

alltså inte kan beredas plats hos dem, vilket skulle göra dem till “vilket företag som helst”. 

Förvaltningschef: ...vi har ju gått från det kollektivistiska samhället till ett 

mer individualiserat, [...] då tror jag också att kunna gå in som förening eller 

en individ och kunna göra en insats då måste det offentliga kunna vara väldigt 

bra på att kunna hantera det... där har vi en jätteläxa att göra, hur kan vi bädda 

för sociala företag inte bara ekonomiskt men också genom en organisation 

som gör att vi faktiskt kan ta hand om det engagemang som människor har. 

Förvaltningschefen lyfter att förvaltningen behöver bli bättre överlag på att ta tillvara 

socialt engagemang. Något som återigen skulle kunna kopplas till Foucaults teori om den 

liberalistiska styrningsrationaliteten (Nilsson 2008:133). Här frammanas den sam-

hälleliga vinkeln, att locka fram individuellt ansvar för att lösa samhällsutmaningar. Hen 

beskriver “vi har gått från ett kollektivistiskt till ett mer individualiserat samhälle” och 

syftar vidare till att vi egentligen skulle behöva återgå till ett mer gemensamt 

kollektivistiskt tänk som det offentliga måste lära sig att svara upp mot. Detta resonemang 

återfinner vi i Gray, Healy och Crofts (2010) studie som menar att det är viktigt att 

socialarbetare förstår hur de ska förhålla sig till sociala företag, samt att de som 
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professionella skall lära sig att vara behjälpliga vid organisering och samordning av de 

sociala företagen för att detta skall bedrivas på bästa sätt gentemot brukarna. 

Projektledare: Alltså, en allmänt positiv relation gör ju att man kan ha en 

bättre dialog för att se vilka behov har vi och vad kan kommunen göra för att 

stimulera liksom. Till exempel använda sig av social hänsyn i upphandlingar 

eller till och med reserverade upphandlingar för att man ska kunna komma in 

liksom. [...] och att kunna dela upp upphandlingar för att det ska va möjligt 

för mindre företag som de sociala företagen handlar om. [...] Ja, det kan finnas 

ganska många sätt på hur en kommun kan ge startbidrag till nya sociala företag 

för att också visa, även om det kanske är en mindre summa så är det ett 

symboliskt värde att visa detta aktivt. 

Projektledaren beskriver vidare de diskussioner som uppstått som att de handlar om 

bristande förståelse för den samhällsnytta som de sociala företagen gör. Ett annat begrepp 

hen framhäver är okunskap från politiker och att det till viss del är en partipolitisk fråga 

där vissa anser att företagen bör vara fristående och vissa att kommunen ska bedriva 

verksamheten. Hen fortsätter med att ta upp att det förekommer ett stort behov av 

samverkan, något som poängteras av fler aktörer genom empirin. Det beskrivs som viktigt 

att man har en samsyn kring, att det här är någonting positivt för att det handlar om en 

samhällsutmaning som vi behöver lösa tillsammans. 

Projektledaren poängterar i citatet vikten av en bättre dialog mellan aktörerna. 

Projektledarens tips om framtida möjliga arbetssätt för att utveckla de sociala företagen i 

Växjö är i samklang med de nationella riktlinjerna som redovisas i “Regeringens strategi 

för sociala  företag – ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social 

innovation” (Näringslivsdepartementet 2018). Hen betonar även det symboliska värdet 

som kan finnas i stödinsatser från kommunen och att relationen alltså är av stor betydelse. 

Vilket skulle kunna förstås i motljus av den pågående något haltande relationen. 

4.2.5 Sammanfattning av diskursen 

Den sociala diskursen kan vi alltså placera och förstå utifrån välfärdstriangelns offentliga 

hörn (Pestoffs, 2014:1414). Sociala företag beskrivs ha en unik kapacitet och det viktiga 

som fokus läggs på i talet är individer och deltagare samt, att den största 

näringsverksamhet som bedrivs är kopplat till arbetstränings- och sysselsättningsplatser. 

I diskursen lyfter intervjupersonerna att det handlar om målgruppen individer med 

psykisk funktionsvariation, och den näringsverksamhet som bedrivs är i större 

utsträckning praktik och sysselsättningsplatser vars huvudsakliga köpare alltså är 

kommunen. De sociala företagen bedriver utöver detta verksamheter som allmänheten 
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kan ta del av i reguljärt utformad kommersiell verksamhet. De personer som utför arbetet 

är alltså är på arbetsträning eller sysselsättning, det är således två tjänster i en som 

verksamheten kan ta betalt för. Eftersom en viktig inkomstkälla dock kommer från 

offentlig sektor som köpare av sysselsättningsplatser, är dessa företag beroende av det 

samarbetet för ekonomisk bärighet. Därav inriktningen mot offentlig sektor i triangeln. 

Beroende är således ömsesidigt mellan kommun och sociala företag. Kommunen räknar 

med ett väl utfört arbete vad gäller sysselsättning och rehabilitering till kommunens 

invånare vilket gör att de också har en rad krav som måste uppfyllas likt alla andra tjänster 

som kommunen köper av olika utförare – men i den sociala diskursen är det inte detta det 

läggs fokus på utan mer på de sociala värdena, på det faktum att sociala företag kan rädda 

liv och att de har en viktig roll i välfärdssamhället. Vidare beskrivs hur samverkan och 

kommunikation mellan olika aktörer är en bristvara och möjlig orsak till att parterna inte 

förstår varandras perspektiv. 

4.3 Företagsdiskursen 

Den andra diskursen som vi urskiljer i intervjupersonernas tal om sociala företag kretsar 

kring affärsmässighet och företagsamhet. Sett utifrån Pestoffs (2014:1414) 

välfärdstriangel (Bilaga C) skulle diskursen skjuta placeringen av företagen mot delen av 

den tredje sektorn som är mer sammanlänkad med den privata sektorn. Dominerande i 

denna diskurs är beskrivningar av utmaningen, och i vissa fall kravet, att fungera mer som 

ett kommersiellt företag för att kunna utvecklas som socialt företag. Den tidigare nämnda 

beskrivningen av eldsjälen som en viktig faktor för de sociala företagen, ses här snarare 

som dess svaga punkt eller utmaning, eftersom det inom denna diskurs anses svårt att 

driva både de sociala och de affärsmässiga aspekterna av företaget i lika stor utsträckning. 

4.3.1 Behovet av affärsmässighet 

Projektledaren: I en ideal värld så ska man ju också ha en bra o tydlig 

koppling till affärslivet i sin verksamhet och att man är en entreprenör även 

på det planet liksom, för att få det att fungera på ett bra sätt. Och det är ju 

många gånger utmaningen att det är ju mycket lättare att man har den här 

sociala biten och är duktig med människor men kanske inte alltid lika mycket 

kunskaper i hur man bedriver ett företag o så, och det är också själva 

utmaningen att balansera dom två bitarna där. 

Projektledaren använder sig av orden i en ideal värld vilket skulle kunna visa på att hen 

anser att kopplingen till affärslivet är viktig, men att hen också förstår att det inte är enkelt 

för de sociala företagen, att det oftast är den sociala förmågan som är övervägande. 

Liknande tankar återkommer i andra intervjuer: 
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Förvaltningschef: Alltså jag tänker mig att det har en del o göra med.. Alltså 

där har ju de sociala företagen lite att göra och fundera på, hur kan vi öka 

intäktssidan, hur kan vi bli affärsmässiga? [...] Men det är tufft, o jag fattar att 

dom tycker det är tufft. Jag har respekt för det. [...] men jag tänker mig att det 

måste professionaliseras, utan att.. Ja vad ska jag säga, utan att ta bort det som 

på något sätt är signifikativt för branschen nämligen det humana och den inre 

glöden och liksom ändå måna om människor när man har det uppdraget. 

Nämndsordförande: det är väl just den här affärsmässigheten man behöver 

försöka utveckla om man ska hålla som socialt företag. Om man ska hålla i en 

konkurrensmodell till exempel så kommer det antagligen kräva en viss grad 

av affärsmässighet och erfarenhet av den andra delen av begreppet, alltså 

företagande- inte bara socialt. 

Det framkommer alltså att de sociala företagen skulle behöva satsa mer på att bli mer 

ekonomiskt självständiga och stärka den företagsamma sidan av det sociala företaget. 

Ansvaret läggs på företagen, även om det uttrycks en förståelse för att det är en utmaning. 

Begrepp som nämns är behovet av att utvecklas och professionaliseras. Nämnds-

ordföranden hävdar att det till och med är ett krav med affärsmässigheten för att hålla på 

marknaden, den marknad som hen syftar till är således i enlighet med den privata sektorn 

och består av kommersiellt drivna företag som bereds plats under fri konkurrens. Det 

framstår också som ett dilemma att just kunskapen om företagsamheten saknas och att 

den sociala aspekten blir övervägande. Utifrån Foucaults tankar om kunskap i relation till 

vetande; kunskap-makt, skulle det kunna vara så att den kunskap som enligt ovanstående 

citat saknas, är det som saknas för att de sociala företagen ska få mer makt. Ett annat 

perspektiv är att de personer som gjort dessa uttalanden om behovet av affärsmässighet, 

har mer kunskap eller anser sig ha mer kunskap om vad som behövs för de sociala 

företagen, varpå de tillskansats makten att definiera detta. 

4.3.2 Finansiering och mätbarhet 

En annan aspekt av affärmässigheten som framkommit i diskursen, är frågan om vem som 

ska finansiera de sociala företagen, samt problematiken med bristen på mätbarhet. 

Förvaltningschefen kopplar avsaknaden av affärsmässighet till de sociala företagens 

beroende av den kommunala finansieringen, medan företagen å sin sida hävdar att de är 

beroende av offentlig finansiering främst på grund av dess målgrupp. Förvaltningschefen 

menar dock att med offentlig finansiering medföljer också krav på att kommunen behöver 

få visst inflytande över verksamheten. Det finns en önskan om att de sociala företagen 

ska vara självstyrande samtidigt som de ekonomiska aspekterna gör att kommunen också 
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kräver makt och kontroll, i form av krav på kvalitet. Hen beskriver diskussionen som sned 

- att det är mycket tal om pengar, hen vill inte att det blir för mycket; att kommunen 

finansierar en verksamhet den inte själv har kontroll över. 

Projektledare:.. grundtanken i detta (införandet av auktoriseringsmodellen) 

är också att det ska finnas någon slags kvalitetssäkring för att dom tjänsterna 

man erbjuder dom här individerna faktiskt ska vara bra. Så att man inte skickar 

individer till något företag som inte alls tar emot dom på ett bra sätt. [...] Man 

kanske känner att man inte alltid fått den kvalitet man har efterfrågat när man 

har haft affärer och gjort, liksom handlat från dom sociala företagen. Att man 

upplever att man ibland har kanske egentligen betalat för mer än vad man har 

fått. [....] Så där har ju de sociala företagen i sig ett ansvar liksom. 

I ovanstående citat beskrivs ett liknande resonemang om kvalitetssäkring, och 

intervjupersonen säger att de sociala företagen själva har ett ansvar för att upprätthålla 

och visa på kvalitet. Detta är en poäng som även nämndsordföranden påtalar, att 

kvaliteten inte alltid varit god nog i relation till de summor som betalats ut till olika typer 

av sociala företag inom olika satsningar. Här uppstår således ett problem när det kommer 

till bristen av utvärderingsmöjligheter inom socialt företagande i synnerhet. Hur kan 

kommunen säkerställa att skattepengarna kommer till bäst nytta genom att placera 

invånare i just ett socialt företag och inte i en annan verksamhet? Och hur mäter man 

sociala mål? Detta problem är något som både politiker och sociala företag själva 

beskriver att de önskar finna en lösning på. Problemet när det kommer till mätbarhet inom 

socialt företagande har att göra med att sociala mål inte alls låter sig mätas på samma sätt 

som ekonomiska mål, detta är ju dock ett problem som återkommer inom allt socialt 

arbete. Behovet av utvärdering är också något som återkommer i Pärensons (2011) studie, 

där hon menar att ett utvärderingsverktyg är en förutsättning för att socala företag ska 

kunna tillskrivas en legitimitet. 

De intervjuade personerna från de sociala företagen uttrycker sig inte i enlighet med den 

protektionistiska diskursen som Pärenson (2011) lyfter i sin studie, som menar att de 

sociala företagen inte skulle behöva utvärderas eller studeras ytterligare. De beskriver 

snarare att de gärna ser ett sätt att lyfta de sociala förtjänster som de är övertygade om att 

de åstadkommer, men än har de inte funnit ett effektivt sätt att göra detta på. 

Utifrån begreppet makt kan vi se denna del av diskursen från lite olika perspektiv. Kan 

talet om kvalitet vara ett maktmedel för att underbygga argumenten om att sociala företag 

behöver bli mer affärsmässiga? Detta på så sätt att det uttrycks som självklart att socialt 

arbete ska hålla en god kvalitet - vilket framhävs utan att man går in på hur effekter ska 
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kunna mätas. Vi kan också se det som att talet om minskad finansiering och ökade krav 

på kvalitet skapas som en effekt av makten som styr de sociala företagens 

handlingsutrymme, bland annat i form av auktoriseringsmodellen. Kommunen har i det 

här fallet ansvar över de offentliga medlen, vilket också innebär både makt och ansvar att 

fördela medlen på bästa sätt. Ansvaret och makten som utifrån välfärdssystemet “ska” 

finnas hos politiker och tjänstemän har på så sätt en stor påverkan på diskursen och de 

sociala företagens handlingsutrymme. 

Nämndsordförande: .. målen som var uttalade för att göra förändringen var 

två; det ena var att vi skulle ha fler aktörer, alltså innan hade vi då en. Vi ville 

att det skulle bli fler. Det andra målet var det att eftersom vi blev fler aktörer 

bedömde vi också skulle göra att det också fanns plats för fler, alltså så att fler 

Växjöbor skulle få delta i sysselsättning, [...] och det har vi lyckats med. Dels 

är det fler idag som har sysselsättning så dom två målen vi hade, dom har 

också blivit verklighet. 

Nämndsordföranden beskriver här hur hen anser att det gått efter införandet av 

auktoriseringsmodellen. Hen beskriver att de uppsatta målen blivit uppfyllda och att hen 

är nöjd med resultatet i den bemärkelsen. Hen tycks lägga stor vikt vid att få in fler 

aktörer, att aktörsantalet även skulle kunna öka sysselsättningsplatserna. Den fristående 

projektledaren som har ett slags utifrånperspektiv uttrycker sig i liknande termer. 

Det framkommer i intervjun att Nämndsordföranden önskar en större ruljans bland 

deltagarna, att sysselsättningen skall fungera mer som en språngbräda, att 

timpengssystemet kan bidra till ökad motivation hos de sociala företagen att öka takten 

på språngbrädet alternativt se till att intäkter inkommer annanstans ifrån. Att öka 

motivationen åsyftar ofrånkomligen till att man anser att motivationen varit bristande 

tidigare. Ur en maktvinkel kan detta förstås som att här har ansvaret för att lösa den 

ekonomiska frågan bollats över till de sociala företagen samtidigt som de fastställda 

spelreglerna minimerat handlingsutrymmet. 

Ett annat sätt för sociala företag att finansiera verksamheter är via olika typer av fonder. 

Ett av EU´s sätt att motivera till ökat socialt företagande är just via fonder som är ett 

vanligt finansieringsmedel att söka. Detta kommenterar Nämndsordföranden så här: 

Nämndsordföranden: Det växer fram mer och mer med europeiska stöd och 

sådär eh, det bidrar ju tyvärr ytterligare till att flera av dom som är, eller 

beskriver sig som sociala företag, just får sin verksamhet nästan uteslutande 

stående på offentliga medel.[ …] dom behöver lägga väldigt stor del av sin tid 

på att nästan så att säga ansöka om pengar för sin egen existens.[...] och det är 

kanske inte en utmärkt konstruktion. [...]  snarare än att det vi gör är så bra att 

vi borde nog kunna göra det på riktigt liksom. 
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Nämndsordföranden vidhåller att sociala företag är för beroende av offentlig sektor och 

syftar till att de sociala företagen istället måste lära sig stå fristående. De satsningar som 

sker nationellt och genom EU för att stärka det sociala företagandet menar hen, snarare 

stjälper den processen, att de sociala företagen riskerar fastnar i ett system av att löpande 

behöva ansöka om pengar för sin egen existens snarare än att faktiskt göra det på riktigt. 

Vad det innebär att göra något på riktigt återkommer som ett genomgående tema i 

Nämndsordförandens beskrivningar som något nära förknippat med traditionell 

företagsamhet, att jämföra med den som bedrivs i privat sektor. Här återkommer 

beskrivningar om riktiga jobb, riktig anställning, vanliga arbetsmarknaden med mera, i 

kontrast mot sociala företag. Dessa sätt att avgränsa sociala företag från vad som beskrivs 

som riktigt och vanligt hade kunnat ses ur ett maktperspektiv som ett sätt att förminska 

dess roll, men samtidigt förekommer dessa beskrivningar hos alla intervjuade aktörer. Få 

talar om sociala företag som möjliga aktörer att skapa riktiga jobb, utan nämner istället 

fenomenet som ett steg på vägen mot det riktiga. Ingen ifrågasätter de riktiga jobbens vikt 

eller existens.  Kopplat till Sepulveda (2015:857) i den tidigare forskningen, som tar upp 

hur den positiv tonen från makthavare gentemot sociala företag egentligen skulle kunna 

handla om en typ av rökridå för att istället öppna upp för utökad privatisering. Då skulle 

Nämndsordförandens beskrivningar snarare kunna ses som att denne talar klarspråk. Hen 

väljer att tydligt beskriva hur hen anser att sociala företag bör utvecklas mot riktningen 

privat sektor och avser inte dölja denna ståndpunkt. Detta blir också tydligt i följande citat 

när frågan ställs om skillanderna mellan sociala och kommersiella företag . 

Nämndsordföranden: Det är min huvudsakliga ingång att målet är att man 

inte ska behöva göra det utan man väljer ju att vara ett socialt företag, alltså 

man väljer om man vill vara ett företag som vill göra den typen av 

affärsöverväganden. Exempelvis att vara arbetsintegrerande och det är ju upp 

till en själv och vill man göra det då får man jättegärna göra det. Och jag 

tycker, jag uppmuntrar det, jag tycker det är bra, och då i den bemärkelsen så 

konkurrerar man då med dom som kanske inte valt att göra det. Och menar 

man då att dom inte är sociala företag, ja då är det klart att då, att det kanske 

finns en konkurrens. 

4.3.3 Sociala företag – som vilket företag som helst 

Ett av de stora problemen med sociala företags legitimerings- och etableringsprocess har 

enligt vår insamlade empiri att göra med hur sociala företags syfte ska uppnås i praktiken. 

Likt tidigare forskning uppstår skiljaktigheter mellan olika aktörer i deras sätt att definiera 

de sociala företagen när det kommer till dess utformning i praktiken. Likt hur Levander 

(2011) belyser svepande och generella beskrivningar kring sociala företags definition och 

innehåll i sin studie, har även vi i vår empiri kunnat fastställa sådana tendenser. Inom 
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denna diskurs blir det tydligt redan vid beskrivningen av sin inställning till vilken roll 

man anser sociala företag bör spela, till exempel genom att Nämndsordföranden talar om 

sociala företag som “aktörer som beskriver sig som sociala företag”, samt säger att “just 

sociala företag har inte en särskild ställning för att dom kallar sig för sociala företag”. 

Sett ur ett Foucauldianskt maktperspektiv skulle sättet att återkommande beskriva att de 

sociala företagen är företag kunna ses som ett sätt att försöka avdramatisera betydelsen 

av att kalla sig just för ett socialt företag. Detta sätt att uttrycka sig ligger i linje med hur 

Nämndsordföranden beskriver sin hållning till sociala företag i stort, vilket även 

framkommit i föregående stycke. Det föreligger alltså inte i detta fall en dold agenda där 

språket styr under radarn utan Nämndsordförandens sätt att tala om sociala företag har 

snarare den följd att det understryker hens redan påtalade poäng. Nämndsordföranden 

anser helt enkelt inte att ordet socialt i socialt företagande är av särskild betydelse, eller 

innebär att de skall behandlas på annat vis än vilket företag som helst. 

Detta sätt att tala om sociala företag är att gå i annan riktning än den vi sett i tidigare 

forskning eller det som uttrycks i till exempel Regeringens strategi. Visst finns det 

skiljaktligheter kring huruvida sociala företag är så bra som de själva påstår men just 

ifrågasättandet av namnet har vi inte uppmärksammat i tidiare forskning. Att 

Nämndsordföranden väljer att gå en annan väg har ytterst att göra med den 

konkurrensneutrelitet som denne hävdar står högst på prioriteringslistan och inte med att 

de sociala företagen missaktas på något vis, enligt hens utsagor. Men sättet att tala skulle 

ändå kunna tillskrivas ett symbolisk ställningstagande. Om det politiska arbetet skulle ses 

som en praktik i Foucauldiansk mening så skulle sättet att tala om sociala företag kunna 

kopplas till Nämndsordförandens position. Hen besitter den maktposition som gör det 

möjligt att bestämma sig för en definition och det som följer därav. Det 

handlingsutrymme som hör till subjektets ordning menar Foucault är positionsbundet, 

alltså är det positionen som ger subjektet makten att föra sin talan, hen fokuserar därför i 

liten utsträckning på individen och dess personlighet i fråga – utan menar att personlig-

heter i sig har väldigt begränsad makt att göra sin röst hörd utan att faktiskt befinna sig i 

en maktposition (Nilsson 2008:87). Foucault menar att den som befinner sig i en 

maktposition oftast har ett tydligt rationellt mål med sin handling, däremot kan denne 

aldrig förutse och inte heller kontrollera de konsekvenser som blir tydliga med facit i hand 

(Nilsson 2008:87). Något som skulle kunna förstås när man ser till beskrivningarna av de 

följderna vissa politiska beslut har gett. 
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4.3.4 Framtiden 

Vad gäller framtiden beskrivs företagsdiskursen som att fokus ligger fortsättningsvis på 

utformning av politiska åtgärder som gynnar företagande i stort snarare än sociala företag 

i synnerhet. Det lyfts även ett behov av en dialog för att kunna nå samstämmighet. 

Nämndsordföranden:  jag upplever att vi har en positiv utveckling nu, det 

har varit lite kärvt och kämpigt... Jag upplever att nya har börjat ta mer plats… 

vi har flera stycken sådana exempel, vi har X som växer kraftigt sen behöver 

vi också överväga hur vi kan underlätta. 

Vidare lyfter Nämndsordföranden exempel på andra typer av politiska beslut som haft 

positiva effekter för ett socialt företag. Med detta menar hen att det finns andra 

marknadsunderlättande åtgärder som kan antas istället för riktade insatser. Detta i linje 

med att de sociala företagen bör utveckla företagsamheten. Intervjupersonen beskriver 

nedan ett politiskt beslut som påverkade en verksamhet positivt. 

Nämndsordföranden: Sådana saker behövs det ju mer, vad kan vi mer göra 

som gör att dom sociala företag som är sociala företag kan verka på en 

ordinarie marknad. 

Vidare beskriver nämndsordföranden att det sociala ansvarstagandet är stort bland många 

av Växjös företag i den privata sektorn, men att det kan utvecklas ytterligare. Hen 

beskriver också en övertygelse om att en ekonomisk hållbarhet för sociala företag är 

möjlig, även i konkurrensposition och syftar då åter till att det är under förutsättning att 

affärsmässigheten ökar. Det beskrivs inte önskvärt med en framtid där sociala företag 

befinner sig på en egen marknad vilket hen menar skulle vara fallet om de som kommun 

tänkte annorlunda vad gäller konkurrensneutraliteten. Målet beskrivs istället vara att ge 

företagen förutsättningar att finnas på dagens marknad, vilket Nämndsordföranden menar 

även hjälper de sociala företagen att bli fria som aktörer. 

Nämndsordförande:  Alltså det är inte bara sociala företag som anställer 

människor som står långt från arbetsmarknaden. Det är ju också något som 

dom sociala företagen har valt. Dom hade givetvis kunnat välja att ha delvis 

social verksamhet. Eller hel och göra den på ett sätt som håller mer, men jag 

tror att det går att få hållbarhet även om du väljer att ha rakt igenom ett socialt 

företag. Alltså även på en marknad. 

Förvaltningschef: [...] just nu skulle jag nog vilja säga att våra relationer 

kanske inte är dom allra bästa, för att vi ser lite olika på hur man ska använda 

och hur man ska göra. [...] arbetsintegrerande företagen är ju då en del av 

civilsamhället som är en del, som jag sa innan som är jätteviktig, så vi kommer 

aldrig kunna säga att vi är inte överens så nu skiter vi i det, utan vi är inte 

kanske överens om allt idag, men vi måste hitta vägar att gemensamt öka 

samverkan kring dom här frågorna, men också kring de förutsättningar som 

råder inom svensk lagstiftning, inom upphandlingar och andra delar som finns. 
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Förvaltningschef:  jag tänker mig att man någon gång skulle ha en diskussion 

också kring hur man ska göra utan att hamna i en finansieringsdiskussion varje 

gång utan mer prata om vad är det vi faktiskt vill ha ut, vad är det vi kan se 

för gemensamma värden i detta. [...] Istället för att prata om vad är det ni 

faktiskt kan utföra åt kommunen som kommunen inte gör bra eller inte kan 

utföra och som ger mervärde för kommuninvånarna och det tycker jag vore 

liksom bättre utgångspunkt. Men vi har aldrig haft dom diskussionerna för vi 

landar alltid i att de tycker vi är för tuffa, vi ställer för höga krav, vi har för 

lite pengar, och vi har inte råd att ro runt verksamheten. 

Förvaltningsschefen beskriver att det må föreligga vissa oenigheter men hen återkommer 

till det faktum att civilsamhället och offentlig sektor måste hitta ett sätt att samarbeta. 

Däremot hänvisar hen till behovet av en mer nationell strukturell organisering, att till 

exempel förenkla och klargöra kring lagar om exempelvis upphandling som det ser ut 

idag. Det måste finnas övergripande förutsättningar för ett korrekt samarbete menar hen. 

Vidare lyfter förvaltningschefen behovet av att verkligen jobba på kommunikationen 

mellan aktörerna och samtala om långsiktiga mål. Förvaltningschefen talar om hur hen 

skulle vilja se en framtidsdiskussion som inte alltid hamnade i finansieringspratet utan 

mer kunde fokusera på vad de gemensamma värdena kan vara och framförallt vad de 

sociala företagen faktiskt kan göra för kommunen och invånarna. Genom denna 

beskrivning sätter Förvaltningschefen dagordningen över vilka frågor hen själv anser mer 

eller mindre viktiga, samtidigt som agendan sätts om vem som ska bevisa sin förmåga för 

vem. De sociala företagens dagordning kan således se helt annorlunda ut men inte få 

samma genomslag eftersom deras position inte är densamma. Beskrivningen; vi landar 

alltid i att de tycker vi är för tuffa, vi ställer för höga krav, vi har för lite pengar, och vi 

har inte råd att ro runt verksamheten, förstärker bilden av att parterna har olika dagordning 

inför sammanträden och att parterna står en bit ifrån konsensus. 

Företagare 1B: [...] vi försöker ju att höja våra försäljningssiffror varje år 

men det är ju skillnad där, om du driver ett socialt företag där problemet är att 

man inte kan språket men du är fysiskt och psykiskt frisk men du kan inte 

språket. Här pratar vi om allvarligt sjuka människor och då är det svårare att 

driva näringsverksamhet, då måste det till något annat också, så är det. 

Företagarna ställer sig positiva till att utveckla en företagsamhet men menar att det 

handlar inte om en vilja, utan enbart om den målgrupp man valt att arbeta med. Därför 

hävdar de, kan inte jämförelser göras med företag som arbetar med andra målgrupper. 
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4.3.5 Sammanfattning av diskursen 

I denna diskurs ligger fokus på behovet av att utveckla den företagsamma delen i det 

sociala företagandet. Här framträder maktpositionerna i större utsträckning och det är 

dessa företrädare som förespråkar ökad affärsmässighet hos de sociala företagen för att 

uppnå dess syfte. Här talas det även om ökad självständighet och frigörelse från offentlig 

sektor. Här uttrycks en önskan om att företagen behöver professionaliseras, dock utan att 

göra avkall på sin signifikanta humana sida. Man gör det tydligt att sociala företag bör 

vara ekonomiskt oberoende av offentlig sektor. En fråga i sammanhanget handlar om 

mätbarhet och kvalitet och behovet av att finna ett effektivt men rättvist 

utvärderingssystem. I diskursen hävdas det att de sociala företagen inte alltid håller den 

kvalitet som man från offentlig sektor önskar, och att det bland annat är därför som man 

har utvecklat auktoriseringsmodellen (Bilaga D), vilken gör det möjligt för kommunen 

att bättre ställa krav på aktörerna. Den beskrivs även göra det möjligt att bjuda in fler 

aktörer som kan erbjuda samma tjänster, vilket också skulle kunna motivera de sociala 

företagen till ytterligare utveckling. Slutligen lyfts behovet av samtal mellan parterna för 

att överbrygga de skiljaktigheter som föreligger och för att utveckla ett gott och 

nödvändigt samarbete. 
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5 Diskussion 
I detta kapitel sammanställer vi resultatet och analysen och jämför de olika diskurserna 

samt diskuterar innebörden av dem. I diskussionen utgår vi från syftet med 

undersökningen och de frågeställningar vi sökt svar på. Studiens syfte har varit att 

identifiera vilka diskurser som blir synliga i konstruerandet av fenomenet socialt 

företagande inom en lokal kontext, och på så sätt belysa förutsättningar och villkor för 

det sociala arbetets organisering. 

Utifrån resultatet kan det konstateras att det finns en övergripande enighet där alla 

informanter uttrycker sig i liknande termer, på ett positivt sätt, om socialt företagande i 

allmänhet. Talet om syftet med sociala företag kopplas till förändringar i samhället, och 

ett ökat behov av en stark tredje sektor. När det sedan kommer till vilken roll sociala 

företag faktiskt ska spela i praktiken och hur fenomenet ska få etableras på välfärdsarenan 

framkommer två konkurrerande diskurser; en där fokus ligger på det sociala i socialt 

företagande, och en där fokus ligger på företagsamhet.  

Å ena sidan har vi den sociala diskursen, som kretsar kring talet om att det är just de 

sociala aspekterna som gör sociala företag unika och att det är med hänsyn till detta som 

fenomenet ska få inrymmas som välfärdsaktör. Det beskrivs som att det är drivna och 

engagerade eldsjälar som leder verksamheterna, vilket anses vara en styrka. 

Intervjupersonerna talar om att den samhällsnytta som sociala företag utför är en viktig 

aspekt. Det framkommer att målgruppen som företagen riktar sig mot är av betydande 

vikt för företagets inriktning och marknadskraft. Beroende på vilken målgrupp företaget 

riktar sig mot anses det offentliga ha mer eller mindre ansvar att bidra till att 

verksamheterna ska fungera, detta främst genom finansiering. Här hävdas att andra 

kommuner lyckas bättre med stöd till sociala företag genom att lyfta exempel på 

upphandling med social hänsyn och olika typer av partnerskap. 

I företagsdiskursen å andra sidan, uttrycks det som att de sociala aspekterna kan bli en 

svaghet, att det saknas kunskap om företagande och entreprenörskap hos de sociala 

företagen. Det framhävs att sociala företag måste uppnå en självständighet, främst 

finansiellt sett, för att stå fri från offentlig sektor. Det framhävs att det finns goda exempel 

på sociala företag som både klarar att hålla sociala värden men som också lyckas med 

marknadsmässighet och kan stå sig i konkurrens med vanliga företag. Företagsamheten 

kopplas också till mätbarhet och kraven på att socialt arbete ska hålla en god kvalitet. I 
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denna diskurs ligger tonvikt på att kommunen måste hålla sig konkurrensneutral och inte 

särbehandla sociala företag gentemot vanliga företag.  

I undersökningen av vilka innebörder de dominerande diskurserna får för det sociala 

företagandets organisering och etablering har vi i relation till Pestoffs (2014:1414) 

välfärdstriangel (Bilaga C) kunnat se hur olika parter väljer att beskriva sociala företag. 

Olika aspekter i diskurserna skjuter de sociala företagens placering inom 

välfärdstriangeln åt olika riktningar. Å ena sidan kan en sådan aspekt vara politiska 

ställningstaganden som konkurrensneutralitet eller det sociala arbetets krav på mätbarhet 

och effektivitet, vilket skjuter dem mot den privata sektorn. Å andra sidan kan det vara 

de sociala värdena som lyfts som en fördel, där målgrupper med särskild problematik som 

till exempel personer med psykisk funktionsvariation hamnar i fokus, vilket skjuter dem 

mot den offentliga sektorn eftersom den står som huvudsakligt ansvarig för dessa 

gruppers sysselsättning. Var i välfärdstriangeln de sociala företagen kan placeras är av 

stor betydelse för faktorer som finansiering, självständighet och målsättning, men det har 

också tydligt framgått att var företagen i realiteten kan befinna sig är särskilt kopplat till 

den målgrupp som det sociala företaget väljer att arbeta med. Detta är en aspekt som 

hamnar i skymundan av problematiken att försöka samla socialt företagande under en och 

samma definition. 

Utifrån jämförelser mellan diskurserna framträder målgruppen som den stora variabeln 

men utan att egentligen vara det som aktörerna lägger störst vikt vid när det kommer till 

beskrivningar av den problematik som uppstått. Detta har istället framkommit vid 

jämförelser som gjorts gentemot andra sociala företag, sådana som lyckas bättre. För vad 

är det egentligen som gör att vissa företag lyckas bättre än andra? De som lyckas har 

entreprenörsanda och företagsdriv menar företagsdiskursen å ena sidan. Den sociala 

diskursen å andra sidan menar att det är förståelse för målgruppen och få individen att må 

bättre som är vad som får företagen att lyckas. Utifrån dessa aspekter tycks målgruppen 

viktigare att definiera för att förstå innebörderna av sociala företag, snarare än att 

definiera ett gemensamt samlingsnamn för alla sociala företag.  

Vidare kan vi utifrån empirin konstatera att de sociala företagens villkor formas av de 

diskurser som får en ledande position. Det framkommer att maktpositioner är av betydelse 

när det kommer till vems definition som får genomslag, vilket just nu skapar förändringar 

på den lokala arenan genom politiska ställningstaganden. Den som besitter 

maktpositionen att definiera innebörden av sociala företag har således också makten att 
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styra dem åt olika riktningar på välfärdsarenan, men makt framkommer också i olika 

former i diskurserna. Den sociala diskursen innefattar ett motstånd, trots att majoriteten 

av intervjupersonerna där anser sig vara i ett underläge – något som kan kopplas till kraft 

genom motmakt. Exempelvis genom nya satsningar och en tro på att det offentliga ska 

inse sociala företags betydelse. Det går också att utläsa att trots de sociala företagens 

beroendeställning rent ekonomiskt gentemot kommunen, så är också kommunen 

beroende av dem i form av sysselsättningsplatser till sina kommuninvånare vilka de är 

ytters ansvariga för, något som också innebär att dessa sociala företag tillskansa sig en 

annan typ av makt. 

Fenomenet socialt företagande genomgår alltså en etableringsprocess och i förhållande 

till andra europeiska länder ligger Sverige efter utvecklingsmässigt, mycket på grund av 

den traditionellt starka offentliga sektorn. Det pågår dock en uppluckring av denna 

traditionella välfärdsstruktur och det sociala arbetets organisering som vi förstår den i 

dag, vilket de sociala företagens uppkomst kan ses som en del, eller en följd utav. Vi 

valde alltså att söka oss ner på lokal nivå för att förstå fenomenets etableringsprocess i en 

specifik kontext, där förståelsen för faktorerna som omger sociala företag kan 

konkretiseras. Som närings- och innovationsministern Damberg beskriver i arbetets 

inledande citat står samhället inför stora utmaningar som sociala företag innovativt skulle 

kunna bidra till att lösa. Detta återkommer även i vår empiri, där kan vi utläsa att sociala 

företag anses vara en positiv kraft för att bemöta välfärdsstatliga utmaningar. Hur de ska 

göra detta, på vilka villkor och i vilken utsträckning är frågor som varken Damberg eller 

våra intervjupersoner tycks kunna ge konkreta svar på eftersom det finns flera olika 

förhållningssätt till detta. Vad vi kunnat härleda i denna studie är just att de nationella 

bristande riktlinjerna innebär att Växjö, precis som andra kommuner, hittar egna lokala 

förhållningssätt gentemot sociala företag. De följder vi kan se av detta tydliggörs genom 

de diskurser som framträtt i vår studie.  

En slutsats som vi drar utifrån resultatet av studien är att sociala företags hybriditet och 

unika egenskaper inte kan ses ur bara ett perspektiv. Utifrån det kunskapsläge som rådde 

innan studiens genomförande sågs sociala företag som en effektiv aktör som i sin hybrida 

form kunde hitta nischer och lösa problem som det offentliga inte kunde lösa. I de 

diskurser som vi nu presenterat framträder att detta till viss del är fallet, och att sociala 

företag anses vara viktiga i Växjö. Samtidigt verkar den hybrida karaktären ha skapat ett 

utrymme för tolkningar där ingen riktigt vet vilken roll fenomenet ska fylla, varpå de 
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olika diskurserna formats utifrån två helt olika inställningar till hur sociala företag ska 

uppnå sina syften. Detta har skapat och skulle kunna fortsätta skapa en problematik i 

fenomenets etablerings- och legitimitetsskapande process. Generellt skulle det kunna 

innebära att sociala företag får det svårt att etablera sig som välfärdsaktörer trots att de 

beskrivs ha en mycket viktig roll för att lösa samhällsutmaningar. Kanske kan tiden vara 

en faktor, att Sverige behöver tid på sig för att förstå fenomenet, att det skall finna sin 

plats på markanden, att jämföra med andra länder som haft lång tid för en 

etableringsprocess och där det ofta fungerar väl. Dit kanske vi kan nå när tiden är mogen, 

och kanske innefattas varje etableringsprocess av en tids trevande.  

En viktig faktor som framkommer i vårt resultat är saknaden av  utvärderingsinstrument 

– för hur kan ett gott socialt arbete säkerställas när vi inte vet om insatserna fungerar? Det 

sätt som det sociala arbetet är organiserat på idag saknar konkreta instrument men anses 

ändå vara effektivt, varpå nya former av organisationer och välfärdsleverantörer inte 

enkelt kan etableras. Detta faktum är något som skulle kunna påverkas av övergripande 

diskurser om socialt arbete och till exempel sociala företag genom att kunskap sprids. Vi 

kan också koppla detta till socialt företagande som forskningsområde – eftersom det i 

Sverige är ett nytt akademiskt område kanske det kan dröja innan legitimitet uppnås. Då 

vetande producerar makt kan mer kunskap i frågan innebära större makt för fler aktörer 

att utveckla socialt företagande. 

Vi uppfattar otydligheten i begreppet sociala företag som ett nationellt problem, samt 

något som överensstämmer med tidigare forskning. Definitionen av begreppet är otydligt, 

likaså regelverk kring samarbeten, vilka ännu inte synkroniserats med den rådande 

situationen. Samtidigt förekommer en övergripande positiv inställning till att sociala 

företag ska finnas men inga svar på frågan “hur?”, vilket leder till att olika lösningar 

skapas lokalt. De två diskurserna som vi identifierat  genom vår fallstudie av Växjö skulle 

kunna ses som en följd av en sådan lokal lösning. De beskrivningar som görs i respektive 

diskurs tar helt olika sikte; Den sociala diskursen beskriver att risken med de beslut som 

genomförts i Växjö är att de blir som vilket företag som helst, medan företagsdiskursen 

lyfter att de bör bli mer som vilket företag som helst. Ytterligheterna i beskrivningarna 

symboliserar förhållningssätten, där den ena partens önskan är den andres värsta tänkbara 

scenario.  

Diskurserna formar hur vi förstår sociala företag, lyssnar man bara till en så blir detta ens 

sanning, tar man del av fler vidgas vyn av ens förståelse och likt Foucault (Nilsson 2008) 
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genom sin teoretisering påtalar finns ingen universell sanning utan bara olika 

beskrivningar av perspektiv som beroende på vilken maktposition som hävdar vad får 

olika genomslag. Det vi kan utläsa genom diskurserna är kampen om definitionsmakten. 

Vem som vinner denna på kort och lite längre sikt, lokalt och nationellt, återstår att se. 

5.1 Metoddiskussion 

Genom valet av metod har vissa överväganden varit nödvändiga eftersom alla metoder 

har sina begränsningar, så även denna. Vid valet av teoretisk ingång i diskursanalysen 

övervägde vi andra teoretiker än Foucault men då maktperspektivet fick en framträdande 

roll i och med valet av våra intervjupersoner, fick detta stå som fokus i teori och metod.  

Vi har även under studiens gång upplevt det som problematiskt att vi går över huvudet på 

de grupper som faktiskt är de som berörs direkt. Alltså att vi tar ett samhällsgrepp utan 

att göra nedslag på individnivå hos klienter och de som benämns som exkluderade av de 

valda intervjupersonerna. Nu hade inte detta varit möjligt för just vår studie ur etisk 

synpunkt men det är en reflektion vi vill framföra är av vikt, särskilt då det i resultatet 

framstått hur viktigt det är att ta målgrupper och deltagare i större beaktande i hela 

förståelsen av fenomenet sociala företag. Men även med tanke på behovet av utvärdering 

av fenomenets effekter, hur kommer målgrupperna till tals som det ser ut idag?  

Ett annat övervägande vi gjort är att studien skulle kunna upplevas som något snedvriden 

eftersom vi endast intervjuat personer från sociala företag inom en specifik genre, alltså 

har diskurserna formats betydande därefter. Dessutom har ju företagen talat utifrån sitt 

perspektiv medan de intervjupersoner med övergripande positioner har talat om sociala 

företag generellt alternativt vissa specifika, men inte nödvändigtvis de företag som vi 

intervjuat. Det kan därför uppfattas som om det bara handlar om de företag vi intervjuat 

vilket det inte gör. Likaså kan vi se att en styrka för studien hade kunnat vara en större 

bredd i vilka personer som deltagit, exempelvis från olika politiska positioner och fler 

utomstående aktörer, vilket var ambitionen från början. Vi har istället fått se på det 

insamlade materialet med kritiska ögon och med en medvetenhet om att mångfalden 

bland intervjupersonerna kunde varit större. 

Vi har gått in i studien med relativt liten förförståelse om vad sociala företag är. Den ena 

av oss är intresserad av att arbeta inom sektorn och valde detta studieämne för att lära sig 

mer. Den andre av oss är politiskt engagerad och intresserad av välfärdsstatlig utveckling 

och förändring och fann ämnet intressant av den anledningen. Vi har märkt hur mycket 
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vi lärt oss, inte bara om sociala företag utan även om socialt arbetes organisering i stort, 

då dessa är nära förknippade. Dessutom har vi förstått vikten av att gå på djupet som i 

denna fallstudie, i en verklig praktik för att närmare förstå samband och effekter men 

också för att kunna blottlägga perspektiv som inte syns vid första anblick. 

Diskursanalysen har i det hänseendet varit ett mycket intressant tillvägagångssätt genom 

det närgående studiet av orden och makten som ligger däri samt hur formbar vår 

verklighet är. Det faktum att teoretiseringen legat invävd genom allt från inläsning av 

tidigare forskning, frågeformulering och analysering av data har inneburit att det kritiska 

tänkandet genomsyrat hela processen vilket också utvecklat vår analysförmåga ur ett 

större perspektiv. En egenskap som vi tror kommer vara användbar i vårt kommande 

arbetsliv inom socialt arbete. 

5.2 Fortsatt forskning 

I arbetet med studien har olika intressanta aspekter framkommit som inte varit möjliga att 

inkludera. En sådan aspekt är begreppet delaktighet, som beskrivs som en grundpelare 

inom socialt företagande, som en del i den stärkande processen, men det definieras inte 

hur delaktigheten skall uppnås samt hur det efterlevs. Det skulle därför kunna forskas 

vidare på känslan av att vara delaktig för att tydliggöra den personliga variationen av 

upplevelsen samt hur det delaktigheten kan mätas. Ytterligare studier av de olika 

inriktningarna och målgrupperna i socialt företagande hade också varit ett sätt att ringa in 

fenomenet.  

En synvinkel, som också lyftes i metoddiskussionen ovan, är studier med andra metoder 

skulle kunna upptäcka perspektiv som denna studie inte nått. Detta till exempel genom 

att göra en mer generell studie för att jämföra olika kommuner, eller att intervjua deltagare 

i sociala företag istället för den typ av aktörer vi valt. 
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Bilagor 

Bilaga A Informationsbrev 

 

Hej! 

Detta är en förfrågan om du är intresserad av att delta i en studie av sociala företags 

etablering och roll i kontexten av Växjö kommun. 

 

Vi heter Linn F. Meijerink och Matilda Erlandsson och är två socionomstudenter från 

Linnéuniversitetet som skriver en examensuppsats inom socialt arbete. Med syftet att 

klargöra olika perspektiv kring socialt företagande och dess roll på välfärdsarenan ämnar 

vi utföra en fallstudie i Växjö där vi ska utföra intervjuer med nyckelpersoner som på 

olika sätt arbetar med eller kommer i kontakt med socialt företagande. Då sociala företag 

är en del av en större kontext och är beroende av andra aktörer, är det av värde att 

undersöka de olika aktörernas perspektiv för att förstå helheten. 

 

Vi ämnar därför intervjua ledare inom ett antal sociala företag, talespersoner för 

involverade nätverk och myndigheter samt politiker och tjänstemän insatta i sakfrågan. 

 

Studien har som mål att bidra till en ökad kännedom kring det sociala företagandet i Växjö 

samt utvecklandet av professionen inom socialt arbete. Intervjun beräknas ta cirka en 

timme och kommer vid godkännande att spelas in. Den inspelade intervjun kommer bara 

att behandlas av oss studenter, vår handledare samt examinator, för att sedan raderas. 

Medverkan är frivillig och kan avbrytas när som helst. Den examinerade uppsatsen 

kommer att publiceras på DiVA-portalen för nationell åtkomst. 

 

Utifrån det material vi redan bearbetat ser vi att du är en nyckelperson på den lokala 

arenan och vi tror att du vill representera din roll och ditt perspektiv för att din röst skall 

medverka till en bredare förståelse av socialt företagande.  

 

Om du är intresserad av att delta får du gärna höra av dig enligt kontaktuppgifter nedan 

så kan vi bestämma ett datum för intervju. Vi ser gärna att intervjun kan ske senast sista 

april.  

 

Vi hoppas att du har ett intresse av den fortsatta utvecklingen av kunskapsläget i frågan 

och vill delta i detta projekt! 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

 

Linn F. Meijerink och Matilda Erlandsson 

 

  



  
 

II 

Bilaga B Frågeformulär 

 

Jönsons (2010:26-27) ursprungliga teman: 

Karaktär 

Orsaker 

Konsekvenser och omfattningar 

Historia och utveckling 

Lösningar 

Aktörer 

Illustrationer och exempel 

 

Egna teman och frågor utifrån urval ju Jönson (2010) 

Fenomenets karaktär 

Hur skulle du definiera vad ett socialt företag är? 

Hur skulle du beskriva skillnader från insatser för målgruppen från det offentliga? Ge 

exempel 

Hur skulle du beskriva skillnaderna gentemot privata företag?Ge exempel 

Hur skulle du beskriva skillanderna gentemot ideella organisationer? 

Vad har sociala företag för kärna/ bärande idé enligt dig? Ge exempel 

Hur skulle du beskriva de som driver sociala företagen? Vilka har nyckelroller? 

  

Orsaker till dess uppkomst 

Vilka orsaker anser du ligger till grund för uppkomsten av sociala företag och den 

aktualisering som vi kan se idag, (både lokalt och nationellt?) Ge exempel 

  

Omfattning, innebörd, resultat 

Hur många sociala företag finns det, kan du beskriva fenomenets omfattning? 

Hur ser variationerna ut? 

Hur många blir sysselsatta? 

Vad skulle du säga att sociala företag bidrar med? 

Hur påverkas marknaden av dess existens? 

På vilket sätt är fenomenet betydande enligt din mening? 

Hur skulle ni säga att effekterna kan mätas? 

  

Historia och utveckling 

Hur beskrivs uppkomst och upptäckt? 

Hur ser du på sociala företags framtida utveckling (prognos)? 

Är det något som saknas eller brister för möjlighet att utveckla verksamheterna? 

Vilka förslag på utvecklande av samarbete finns det idag? 

Vem anser du mest lämpad att driva utvecklingen (alla inblandade? Fenomenet?) 

Politikerna? Marknaden? Experterna, vilka de nu skulle vara?) 

  

Samarbete med andra aktörer? 

Hur arbetar man med samordning och samarbete (skillnad med upphandling och avtal), 

aktörer emellan? Exempel? 

  

Hur påverkas de sociala företagen av samarbeten? Exempel: Auktoriseringsmodellen 

Vad ingår i auktoriseringsmodellen? Hur bedömer man aktörer som lämpliga? Vem? 

  

Hur följer utvärdering? Har ni exempel på det? 

Hur påverkas de som inte innefattas av auktoriseringsmodellen? 



  
 

III 

Bilaga C Välfärdstriangeln 

 
(Pestoff 2014:1414) 
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Bilaga D Beskrivning av beslut 

Denna bilaga avser vara en sammanfattning av den övergripande information som 

framkommit genom empirin för att möjliggöra för läsaren att förstå sammanhanget. Detta 

återkopplar också till de tidningsartiklar som vi beskrivit under kunskapsläget. 

Sammanfattningen beskriver en viktig del i fenomenets etablerings- och 

legitimeringsprocess som är svår att frångå, och den ger en bild över hur sociala företag 

påverkas av politiska beslut och kommunens ställningstagande i stort.  

Växjö kommun införde som tidigare nämnt en “auktoriseringsmodell” år 2016 som ämnar 

fungera som så att en person inom målgruppen personer med psykisk funktionsvariation, 

som erhållit SOL-beslut om sysselsättning, själv skall kunna välja bland av kommunens 

auktoriserade utförare. Denna auktorisation är öppen för alla aktörer att ansöka om. 

Utifrån detta skedde en förändring från att ett stort socialt företag tillsammans med 

kommunens verksamhet haft övergripande ansvar att tillhandahålla 

sysselsättningsplatser, till att det nu är några fler. En viktig förändring som 

uppmärksammas är ett förändrat system för ekonomisk ersättning till utföraren, som 

upplevs ha inneburit mindre pengar för de sociala företagen genom att de tidigare fått en 

klumpsumma, vilken nu byttes mot ett timpenningsystem. 

Denna auktorisationsmodell påverkar endast de sociala företag som just riktat in sig på 

målgruppen personer med psykisk funktionsvariation. Det finns sociala företag i Växjö 

som sysslar med helt andra målgrupper såsom inriktning på integrering av nysvenskar 

eller fysisk funktionsvariation. Med detta vill vi alltså poängtera att det finns sociala 

företag som står helt fristående från den offentliga sektorn, företag som varken säljer 

tjänster till dem eller erhåller någon form av bidrag och som anställer sina deltagare direkt 

från arbetsförmedlingen eller på annat sätt. Man bör därför se de sociala företagen i ljuset 

av den målgrupp som den innefattar. Arbetar man med målgrupper som ligger under 

kommunalt ansvar och SOL-beslut så är man således låst till ett visst samarbete. 

Kritik som i datainsamlingen framkommit mot auktorisationsmodellen har handlat om 

kraven som ställts för att klara en auktorisering, till viss del innehållet i avtalet, samt det 

faktum att marknaden öppnades för alla aktörer, alltså att de sociala företagen skulle 

behöva konkurrera med vanliga kommersiella företag. Detta motiveras å ena sidan med 

att det är ett krav för att bibehålla kommunens konkurrensneutralitet, vilket å andra sidan 

ifrågasätts med hänvisning till att andra kommuner lyckas kringå samma problematik. 

Kritiken har alltså inte huvudsakligen riktats mot själva idén om att auktorisera utförare 
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och låta deltagaren välja utförare. Huruvida det verkligen förekommit någon 

konkurrenssituation framkommer inte i datainsamlingen. I samband med skapandet av 

modellen omarbetades även kommunens policy som tidigare inriktat sig fullt ut på sociala 

företag och beskrev hur man som kommun skulle arbeta för att främja dessa. Nu har denna 

policy reviderats och benämns: “Växjö kommuns policy för att underlätta samhällsansvar 

för företag och andra aktörer”, den är som den beskriver, kommunens riktlinje och 

hållning gentemot proaktivt arbete i främjandet av aktörer som väljer att ta ett socialt 

ansvar. Det är en konkurrensneutral text i den bemärkelsen att sociala företag inte är 

specifikt beskrivna utan jämställs med alla aktörer som vill ta ett samhällsansvar. Den 

praktiska innebörden av detta skulle kunna bli att vid en upphandling så får ett socialt 

företag konkurrera med vanliga kommersiella företag om dessa uppnår det satta sociala 

kravet. En möjlig positiv konsekvens som framgår vara ett mål från politiken är att fler 

företag ska välja att arbeta med sociala inriktningar. Det framkommer att en negativ 

konsekvens kan vara att sociala företag tappar sin marknad om dessa inte klarar en 

konkurrens med de reguljära företagen vilket många hävdar att de aldrig kan göra utan 

att göra avkall på just det som gör dem till vad de är. 

 


