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ABSTRACT 

Social enterprises make up one of the groups of participants that provide welfare ser-
vices financed by public funding. The object of this study is to describe and analyze 
from a theoretical point of view which conditions, in what fields, by which division of 
responsibility and finally through what decisions these social enterprises are allocat-
ed a place in the market for social welfare services. The company that has been the 
object of study offers services in the field of social welfare and in employment. In the 
study a triangulation of qualitative methods has been used: studies of literature on 
the subject, recurrent interviews and observations and also reviews of documents. 
The results have been analyzed from theories on the space available on the market 
for social services, on social economy and on social capital in the form of strong, weak 
and bridging bonds. The study indicates that it is important to analyze social enter-
prises by the help of criteria for companies, social enterprises, the characteristics per-
taining to the social entrepreneurs, available space on the market, organization, fund-
ing, production, political decisions, approval as a participant and finally choices made 
by patrons. The study also offers a general checklist with criteria that may be used for 
analysis and the explanation of social enterprises.  
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1. INLEDNING 

Privatisering och valfrihet är dagsaktuella frågor. Varken politiker eller medborgare 

verkar vara överens om den offentligt finansierade verksamheten skall bedrivas av 

offentliga myndigheter, någon annan eller både och. Idag finns ett antal aktörer på 

den sociala välfärdsarenan. Såväl offentliga, privata som mer eller mindre ideella or-

ganisationer erbjuder hemtjänst, stöd och service för personer med funktionsned-

sättning och arbete för tidigare arbetslösa, där lönen helt eller delvis finansieras med 

offentliga medel.  

Verksamheten på välfärdsarenan - däribland socialt arbete inom socialtjänsten - upp-

levs splittrad och frågor om hur verksamhetens kvalitet och den enskildes behov skall 

tillgodoses på bästa sätt tas upp i ledare, debattartiklar, insändare och bloggar så gott 

som dagligen.  

I debatten har vinster i välfärden kommit att bli en politiskt central fråga. Skall före-

tag kunna göra vinst med hjälp av skattemedel eller skall vinstförbud införas? Skall 

socialt välfärdsarbete bedrivas av andra än offentliga aktörer? De offentliga inrätt-

ningarna anses inte alltid ge likvärdig kvalitet enligt den enskildes behov och önske-

mål. Vinst anses mer acceptabelt inom traditionellt manliga verksamheter som verk-

stad, bygg och förvaltning, än på arbete inom skola, vård och omsorg.  

Samtidigt pågår inom EU och i Sverige ett omfattande arbete för att öka sociala före-

tags och social ekonomis möjligheter att vara aktörer på välfärdsarenan. Regeringen 

har gett Tillväxtverket i uppdrag att stödja utvecklingen av social ekonomi bland an-

nat genom ekonomiskt stöd i varje län för rådgivning, utbildning och information om 

social ekonomi (www.companion.coop). Det finns en nationell nätverksorganisation 

Skoopi för sociala arbetskooperativs kompetensutveckling och opinionsbildning 

(www.skoopi.coop). Flera olika projekt kring social ekonomi genomfördes inom ra-

men för tidigare perioders socialfondsprogram (www.socialaforetag.nu). Ett partner-

skap för utveckling av sociala företag PUST (www.pust.coop) driver under tre år ett 

projekt finansierat av Allmänna arvsfonden och medverkar i flera socialfondsprojekt. 

Arbetsintegrerande sociala företag anges som en möjlig lösning för att ge fler arbete 

(Blideman 2012).  

Men vad är ett socialt företag, vad är det som ger sociala företag och sociala företa-

gare utrymme på den sociala välfärdsarenan och vilka förutsättningar finns för soci-

ala företag på välfärdsarenan? Hur kan sociala företag organiseras, drivas och finani-

seras? På vilket sätt kan ett socialt företag analyseras och förklaras?  

http://www.skoopi.coop/
http://www.socialaforetag.nu/
http://www.pust.coop/
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1.1 Problemformulering 

Förväntningarna på stat och kommun när det gäller den sociala välfärden har föränd-

rats över tiden. Medborgarnas uppfattning om vad som är rätt insats och kvalitet är 

olika och inte minst om vem som ska bedöma vem som skall ha vilken insats. I den 

generella välfärdspolitiken, öppen för alla, har frågan väckts om vem som egentligen 

styr utbud och efterfrågan. I den offentliga verksamheten överlåter politiker till an-

ställda tjänstemän att fatta de dagliga besluten och genomföra insatserna.  

Svenska kommunförbundet har 1999 beskrivit tre anledningar till varför verksamhet 

skall bedrivas av andra aktörer. Det finns, för det första, ideologiska skäl att bryta 

monopolet. Privat verksamhet anses mer effektiv samt ger förtroendevalda möjlighet 

att koncentrera sig på det politiska innehållet i stället för daglig drift. En andra anled-

ning, som anges, är bättre kvalitet genom att fokusera på kund eller brukare och 

öppna för alternativ drift som ger möjlighet att fastslå kvalitetsnivå. Det tredje skälet 

är att alternativ drift ska ge minskade kostnader genom ekonomiska besparingar, 

höjd produktivitet och ett mer flexibelt system när det gäller anställda, anläggning 

och administration (Svenska kommunförbundet 1999).  

När verksamheten upphandlas på entreprenad är det företag av olika slag som tar 

ansvar för den direkta verksamheten (Rotstein & Blomqvist 2008). Institutet för nä-

ringslivsforskning har funnit följande positiva konsekvenser vid konkurrensutsätt-

ning av offentlig verksamhet: lägre kostnader, i vissa fall högre kvalitet, större valfri-

het, ökad tillgänglighet till tjänsterna samt att personal uppskattar ökat inslag av pri-

vata arbetsgivare (Jordahl 2006). Förebilden för den offentliga verksamheten har på 

senare år varit den privata marknaden, som anses erbjuda konkurrens på lika villkor. 

En fri marknad förutsätts bygga på ärlighet, där informationen mellan köpare och 

säljare skall styra utbud och efterfrågan (Rotstein & Blomqvist 2008).  

I den dagsaktuella debatten är det privata företag (riskbolag eller andra aktiebolag) 

som ställs mot den offentligt drivna verksamheten, sällan sociala företag eller koope-

rativ. 2012 var det Kooperationens år enligt FN. EU - Europeiska ekonomiska och so-

ciala kommittén har i oktober 2011 antagit ett yttrande för att medlemsstaterna skall 

utveckla stöd och säkerställa finansiering av socialt entreprenörskap och socialt före-

tagande. Vi lever i ett föränderligt samhälle, med föränderliga problem. Ansvaret men 

inte finaniseringen flyttas från offentlig verksamhet till alternativa aktörer (jämför 

Dellgran & Höjer 2005; Johansson S. 2005; Lundquist 1998).  
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Denna studie skall utifrån det studerade fallet – Mångfald Kunskap ekonomisk Före-

ning – MKEF – ge underlag för att analysera sociala företag som verkar i det sociala 

välfärdsarbetets tjänst. 

I studien analyseras hur ett socialt företag kan vara organiserat och i vilken företags-

form. Vad är det som ger sociala företagare utrymme på välfärdsarenan, är det beslut, 

förutsättningar och förändrad ansvarsfördelning eller är det något annat? Hur kan 

sociala företag finna sin plats i välfärdssystemet? Är det de sociala företagarnas kapa-

citet, egenskaper eller kontaktnät? Hur kan sociala företag analyseras och förklaras?  

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att utifrån ett antal valda teoretiska ansatser beskriva och ana-

lysera under vilka förutsättningar, på vilka arenor, med vilken ansvarsfördelning och 

vilka beslut som ger sociala företag utrymme på välfärdsarenan.  

Genom att ta ett helhetsgrepp inte bara kring vinst, konkurrens och den sociala nyt-

tan utan även kring finansiering, organisering, de beslut och agerande av aktörer på 

olika nivåer, som ger utrymme på välfärdsarenan, skall studien bidra till fördjupning 

av forskningen kring sociala företag. Aktörerna kan vara beslutsfattare på nationell, 

regional och lokal nivå men även kunder eller brukare. De sociala företagarnas egna 

förutsättningar är ytterligare en analysnivå. 

Avsikten är att studien skall leda fram till en generell checklista med kriterier som 

kan ligga till grund för att analysera sociala företag i det sociala välfärdsarbetet. 

Det sociala företaget, MKEF, som är studiens illustrerande fall, bedriver verksamhet 

inom välfärdsområdet inom offentlig verksamhets ansvarsområde och finansiering.  

1.3 Frågeställningar  

* Vad kännetecknar sociala företag och sociala företagare utifrån exemplet MKEF 

och dess sociala företagare? 

* Vad är det som gett utrymme åt sociala företag och sociala företagare inom väl-

färdsarbetet? I utrymmet ingår ansvar, finansiering och produktion. 

* Vilka förutsättningar finns för sociala företag och sociala företagare på välfärdsa-

renan? I förutsättningarna innefattas lagstiftning, politiska beslut och den enskil-

des val. 

*   Vilka kriterier behövs för att analysera och förklara ett socialt företag? 
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1.4 Vetenskapligt perspektiv 

Samhällsvetenskaplig forskning har förkastat möjligheten att exakt och pålitligt av-

spegla verkligheten. Sociala fenomen påverkas av historia, förändring och även publi-

cerad forskning. Denna studie bygger på teorier om utrymmet på sociala välfärdsare-

nan, social ekonomi och socialt kapital för att ge ny innebörd och öka förståelsen för 

att erbjuda nya handlingsalternativ för det sociala välfärdsarbetet.  

Genom en kvalitativ ansats studeras betydelsen, den djupare meningen i fallet, genom 

att fråga: vad betyder detta? (Alvesson & Sköldberg 2008; Asplund 1970). Empiriska 

fakta har använts tillsammans med teori som inspiration för att upptäcka nya möns-

ter. Teorin har varit viktig som inspiration i studien men det fanns inte en tillämpbar 

teori och var inte heller meningsfullt att studera en mängd fall då det snarare var 

sammanhanget och kontexten kring fallet som var intressant (Alvesson & Sköldberg 

2008). 

Ansatsen i studien är diskursiv, dvs. utsagor i intervjuer, observationer och dialogmö-

ten har granskats och tolkats utifrån kontexten (den situation och i det sammanhang 

utsagan har gjorts) och språkliga sammanhang liksom variationer i uttryckssätt och 

mening. Motsägelser och vagheter har studerats, analyserats och gett möjlighet till 

reflektion, målet är att generera intressanta och genomtänkta tolkningar (Alvesson & 

Sköldberg 2008).  

1.5 Avgränsning  

Studien har avgränsats till att gälla sociala företag och sociala företagare på välfärdsa-

renan och vad som möjliggör utvecklingen av ett socialt företag inom socialt arbete. 

En fallstudie av Mångkulturell kunskap ekonomisk förening (MKEF) skall illustrera och 

ge fördjupad syn på frågeställningen utifrån de här använda teoretiska redskapen. 

MKEF:s kunder, anställda och konkurrenter berörs inte av studien och inte heller 

andra organisationsformer än sociala företag. 
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2. BAKGRUND 

Kapitel 2 anknyter välfärdsarbetet till ett socialpolitiskt perspektiv och gällande lag-

stiftning på området. Definition och kriterier för sociala företag och sociala företagare 

klargörs. Betydelsen av och möjligheterna med EU:s socialfond beskrivs liksom fon-

dens syfte. 

2.1 Socialpolitiskt perspektiv på välfärden 

Välfärd handlar om att ”fara väl i livet”. Välfärdsarbetet bygger, enligt Harald Swedner 

(1996), på etik, konst och kunskap i vardagen, praktiken och forskningen. Swedner 

beskriver välfärdsproblem som sociala problem som uppstår när människor inte ”le-

ver ett variationsrikt och meningsfullt liv, som ger dem tillfälle att förverkliga sina in-

neboende möjligheter” (Swedner 1996:43). Sociala problem finns på samhällsnivå 

men skapar problem på individnivå. Problemen beskrivs dels som bristproblem som 

uppstår när människor inte har tillgång till resurser och dels som destruktionspro-

blem som innebär att människor förstör för sig själva eller sin omgivning (Swedner 

1996).  

Samhället har åtminstone sedan medeltiden på ett eller annat sätt kompletterat de 

enskildas egna möjligheter att försörja sig. Över tiden har ansvaret för stöd till dem 

som inte har arbete och egen försörjning fördelats mellan stat och kommun. Redan i 

början på 1900 talet var grunden för arbetsmarknadspolitiken ”arbetslinjen” den som 

kunde skulle arbeta (SOU 1933:20 Utredning rörande kostnaderna för vissa genom 

statens arbetslöshetskommissions utförande arbeten i jämförelse för motsvarande i an-

nan ordning utförda arbeten).  

Aktiveringspolitiken bygger enligt Håkan Johansson (2006) på varje medborgares 

ansvar för sin egen försörjning, sysselsättning och kompetensutveckling som också är 

villkor för ekonomisk ersättning. De arbetsmarknadspolitiska programmen skall öka 

produktiviteten, konkretisera arbetslinjen, samt användas som medel för att sätta 

press på arbetslösa (Johansson S. 2006). 

I en rapportserie ”Välfärdsprojektet” (Palme & Stenberg 1998) studeras olika synsätt 

på att bryta arbetslöshet. Av betydelse för att få ett arbete är kön och ålder samt här-

komst. Det är arbetsgivaren som väljer och väljer bort bland de arbetssökande: att 

vara invandrare och att ha en funktionsnedsättning hindrar, liksom yrkeserfarenhet 

och utbildning underlättar anställning (Åberg 1998). 
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Nu gällande arbetsmarknadspolitik baseras på den nationella strategin för regional 

konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning som tar sin utgångspunkt i EU:s 

riktlinjer för sammanhållningspolitiken (Näringsdepartementet 2007).  

I socialtjänstlagen (SFS 1980:620) som trädde i kraft den 1/1 1982 ingick att den en-

skilde skall tillförsäkras en skälig levnadsnivå och att stärka den enskildas resurser 

för ett självständigt liv. Kommunerna gavs möjlighet att erbjuda arbetsträning, ut-

bildning och kompetensutveckling. En ändring i socialtjänstlagen 1998 medförde 

ökade krav på aktivering av unga (den så kallade utvecklingsgarantin) och enskilds 

ansvar för sin egen försörjning. Översynen under 2000 ledde till ändringar i social-

tjänstlagen. Rätten till bistånd stärktes samtidigt som kommunerna kunde kräva att 

den enskilde sökte arbete, deltog i åtgärder och sökte andra bidrag som bostadsbi-

drag, studiebidrag och arbetslöshetskassa (prop. 2000/01:80 Ny socialtjänstlag m.m.). 

I socialtjänstlagens portalparagraf 1 § fastställdes att 

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 
människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och 
aktiva deltagande i samhällslivet.  (SFS 2001:453, Socialtjänstlagen) 

Samhället skall erbjuda god utbildning, äldreomsorg, sjukvård samt god levnadsstan-

dard och stöd när de egna resurserna inte räcker till. Alla medborgare skall garante-

ras en grundläggande ekonomisk trygghet (Lundström & Svedberg 1998; Rotstein & 

Blomqvist 2008). 

Förutom socialtjänstlagen reglerar en rad lagar enskildas rättigheter och offentliga 

myndigheters skyldigheter inom socialpolitiken och samhällets välfärdsservice. Of-

fentliga myndigheter, som kommuner och stat, skall följa lagen om offentlig upphand-

ling [LOU](SFS 2007:1091) vid köp av bl.a. tjänster. Tanken är att göra goda affärer 

när det gäller kvalitet, genomförande och kostnad.   

Lagen om valfrihetssystem [LOV] (SFS 2008:962) möjliggör för kommuner att ge 

kommuninvånare med rätt till hemtjänst möjlighet att välja utförare. Enskilda har 

enligt socialtjänstlagen möjlighet att välja utförare av hälsovård och socialtjänster om 

kommunen så beslutar. Lagen om valfrihetssystem gäller leverantörer som godkänts 

av den aktuella kommunen. Utförare utses efter ett upphandlingsförfarande där ett 

företag ansöker om att bli utförare antingen inom hemtjänst och hemsjukvård eller 

enbart hemtjänst (serviceinsatser).  

Enskilda ges möjlighet till skatteavdrag för hushållsnära tjänster, som rengöring, 

tvätt, trädgårdsarbete m.m. så kallat HUS-avdrag (innefattar även reparation och un-
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derhåll samt ombyggnad och tillbyggnad). Avdraget gäller hälften av arbetskostnaden 

(Skatteverket 2009).  

Personer med omfattande och varaktig funktionsnedsättning, en särskilt beskriven 

personkrets, skall genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade [LSS] 

(SFS 1993:387) garanteras goda levnadsvillkor. Garantin gäller också att den enskilde 

får den hjälp han eller hon behöver i det dagliga livet och kan påverka vilket stöd och 

vilken service han/hon får. Målet är att den enskilde skall få möjlighet att leva som 

andra. En av insatserna är hjälp och stöd som ges av en personlig assistent. Kommu-

nen eller försäkringskassan prövar behov av stöd av personlig assistans [LASS] (SFS 

2010:110 Socialförsäkringsbalken). Den som beviljats insats kan välja vem eller vil-

ken organisation som skall verkställa beslutet. De som anordnar personlig assistans 

skall ha tillstånd från Socialstyrelsen. Prövningen gäller företagets formalia, registre-

ring hos Bolagsverket och Skatteverket, företagets och dess ledares kompetens, ut-

bildning och erfarenhet, hur verksamheten skall organiseras, bedrivas samt doku-

menteras och följas upp. Rutiner för verksamheten, kvalitet, bemötande samt den 

enskildes möjlighet till inflytande m.m. skall redovisas (SFS 2010:110 Socialförsäk-

ringsbalken). 

Den offentliga verksamheten får inte gynna eller missgynna någon. Valfriheten med 

flera alternativ att välja på utgår från att medborgaren har förmåga att själv fatta be-

slut och innebär respekt för den enskildes önskan. Konkurrensen mellan såväl offent-

liga som privata alternativ förväntas ge effektivitetsvinster. Genom att införa valfrihet 

får både de som vill ha hjälp av offentlig service och de som vill välja en alternativ 

aktör möjlighet att ta del av den allmänna välfärden. Genom konkurrens och när en-

skilda efterfrågar vissa utförare skall en dynamik uppstå i välfärdsproduktionen. 

Motståndarna hävdar att konsekvenserna av valfrihet kan bli ojämlikhet och social 

segregation genom att inte alla kommer att, eller kan, använda valmöjligheten 

(Rotstein & Blomqvist 2008). 

Tjänster som omsorg om gamla är grundläggande för samhällets sätt att fungera (In-

gelstam 2005) och är viktiga inom politik, näringsliv och det privata livet. Ingelstam 

beskriver självbetjäningssamhället som affärsidé att var och en skall kunna välja själv, 

t.ex. i snabbköpet, tvättmaskiner, information, banktjänster och myndighetskontakter 

på internet (Ingelstam 2005). 
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2.2 Sociala företag och sociala företagare 

Det finns inte någon särskild företagsform för sociala företag i Sverige. Sociala  

företag kan verka inom flera formella organisationsformer: ekonomisk förening, ide-

ell förening, stiftelse eller aktiebolag.   

Företag är varje organ inom samhällsekonomin som genom samordning av produkt-

ionsfaktorer utför en självständig verksamhet. Ett företag som inte är kommunalt 

eller statligt har ett vinstintresse. Det finns tre former av företag: privatägda (en-

skilda, handelsbolag, aktiebolag osv.), kooperativa (ekonomisk förening) och offent-

liga (statlig och kommunal förvaltning eller aktiebolag). En ekonomisk förening bildas 

av minst tre personer eller företag/organisationer, medlemmarna skall betala en 

medlemsinsats och en årlig avgift. Medlem kan ställas till ansvar och riskerar bara 

insatsen. Ekonomiska föreningar regleras i en särskild lag (SFS 1987:667) och måste 

anmälas till bolagsverket (Bolagsverket 2011).  

Företagaren skall reglera produktionsfaktorerna genom att tillgodose kundernas be-

hov och sträva efter vinst. När företagaren reglerat kostnader för personal, försäk-

ringar och gjort avsättning till reserver skall vinst uppstå (Castell 1938). Förutsätt-

ningarna för vinst är att ha en säker kundkrets, en omtyckt vara eller tjänst och goda 

kontrakt över lång tid. Ett övertag behövs mot konkurrenterna när det gäller att ha 

goda förbindelser, väl organiserad stordrift samt förfoga över kapitaltillgångar. Per-

sonliga faktorer som påverkar företagets affärsverksamhet positivt kan vara ledare, 

anställda som presterar mer och bättre samt en organisation som delar intresset för 

helhetens utveckling (Castell 1938). 

Sociala företagare tar till skillnad från andra företagare inte ut vinst för egen räkning 

utan återinvesterar vinsten i verksamheten. Den sociala företagaren drivs av att om-

sätta sina idéer och nå sociala förbättringar i stället för ekonomisk vinst. Muhammad 

Yunus, professor i Nationalekonomi som fick Nobels fredpris 2006 anför att sociala 

företag först och främst är en affärsverksamhet som har ägare som kan ordna finan-

siering. Ett socialt företag skall göra en affärsplan, har anställda, chefer, kunder, leve-

rantörer och erbjuda tjänster och/eller varor till det pris som marknaden vill betala. 

Syftet med verksamheten är att leverera social nytta. Det sociala företaget drar nytta 

av och lär både av ideella verksamheter och av vinstgivande verksamheter. Intäkter-

na i det sociala företaget investeras i företagets tillväxt (Yunus 2010). 

Till skillnad från Yunus menar Tillväxtverket att sociala företag utmärks av medarbe-

tarnas delaktighet i den dagliga driften, sin egen utveckling och företagets utveckling. 
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Sociala företag skiljs från andra företag genom att förutom de affärsmässiga målen, 

produktion av varor och tjänster, har det sociala företaget sociala mål. Tillväxtverket 

särskiljer arbetsintegrerande sociala företag som har som ändamål att integrera per-

soner som har svårigheter att få jobb. De anställer personer med funktionsnedsätt-

ning eller utländsk bakgrund (Svensson & Herlitz 2007; Tillväxtverket 2012). OECD1 

definierar sociala företag som en verksamhetsform som kan ta nya grepp och ut-

märks av att de inte är vinstdrivande utan privata organisationer med allmännyttiga 

intressen (OECD 2009). 

Regeringen antog 2007 en handlingsplan för att underlätta för arbetsintegrerande 

sociala företag.  Sociala företag förväntas bryta utanförskap, skapa arbete och integ-

ration på arbetsmarknaden och i samhället samt ge ökad livskvalitet och delaktighet i 

arbetslivet. Sociala företagare beskrevs ha särskilda utmaningar när det gäller ka-

pitalförsörjning (det tar längre tid att starta upp ett socialt företag), projektering, 

start och utveckling. Projektfinansiering för att utveckla idéer anges ofta vara en för-

utsättning för att finansiera det sociala företaget i uppstartskedet (Tillväxtverket 

2008) som alternativ till det riskkapital som andra företag kan få del av. Svårigheten 

är att gå från projekt till företag och inte bli beroende av projektfinansieringen. Pro-

jektfinansieringen erhålls i efterhand vilket kan ge problem med likviditeten (Svens-

son & Herlitz 2007). I regeringens handlingsplan identifierades viktiga insatsområ-

den för att öka antalet sociala företag: stöd till metodutveckling, affärsutveckling, 

samverkan och metoder för överföring av erfarenheter och kunskaper mellan sociala 

företag och sociala företagare (Tillväxtverket 2008). 

Det finns inte någon sammanställd statistik som visar hur omfattande den sociala 

ekonomin eller den verksamhet som drivs av sociala företag är. Den sociala ekonomin 

bedöms omfatta fem procent av den totala ekonomin (Svensson & Herlitz 2007). En 

förteckning med kontaktuppgifter till 271 sociala arbetsintegrerande företag med 

totalt 2 592 anställda inkluderar studiens MKEF (Tillväxtverket 2012). 

  

                                                                 

1
 OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development – samarbete mellan 34 medlemsländer 

för utvärdering, jämförelse och utveckling. 
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2.3 EU och socialfonden  

Målet med Europeiska unionen och EU:s sammanhållningspolitik är att bidra till eko-

nomisk och social sammanhållning. Socialfonden har funnits sedan 1957 i Europeiska 

Gemenskapen och i Sverige sedan 1995. Syftet är att minska skillnaderna i välstånd 

och levnadsstandard mellan EU:s länder samt skapa fler och bättre jobb i Europa (Nä-

ringsdepartementet 2007). I linje med att medverka till EU:s mål att bli världens mest 

dynamiska och kunskapsintensiva ekonomi där alla känner sig delaktiga, har rege-

ringen tillsatt regionala partnerskap för EU:s strukturfonder. I partnerskapen ingår 

förtroendevalda från regioner och länsstyrelser samt representanter för social eko-

nomi (Näringsdepartementet 2007).  

Det nu aktuella nationella socialfondsprogrammet (ESF-rådet 2009) gäller åren 2007-

2013 och innefattar två åtgärder: kompetensutveckling för sysselsatta och kompe-

tensutveckling för att öka arbetskraftsutbudet. Rådet för Svenska Europeiska social-

fonden, ESF-rådet, som prövar ansökningar har särskilt att beakta missgynnade 

gruppers sociala integration, lärande miljöer och samverkan. I programmet nämns 

samverkan med social ekonomi som framgångsrik. I den regionala planen för Små-

land och öarna anges att den sociala ekonomin och sociala företag kan skapa arbeten 

åt grupper i utanförskap (Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna 2009). So-

cialfonden skall inkludera de som står längst från arbetsmarknaden och prioritera 

unga samt underlätta etablering av personer med utländsk bakgrund på arbetsmark-

naden (ESF-rådet 2009). 
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3. TIDIGARE FORSKNING 

I studien är forskning kring social ekonomi och socialt företagande samt socialt kapi-

tal av intresse. Forskning kring dessa områden har främst förekommit inom före-

tagsekonomi, entreprenörskap, nationalekonomi samt sociologi och endast sparsamt 

inom socialt arbete. Internationell litteratur om sociala företag inom socialt arbete 

har sökts i universitetsbiblioteket och databaser med vetenskapliga artiklar (med 

stöd av universitetsbibliotekarie) med ett magert resultat. Här redogörs för ett urval 

av den forskning som anknyter till studiens syfte och socialt arbete.  På senare år har 

två avhandlingar i socialt arbete behandlat sociala företag och social ekonomi - Ulrika 

Levander (2011) och Stig Linde (2010). Sociala företag bedriver en del av det sociala 

arbetet. Den vetenskapliga granskningen av olika typer av sociala företag är viktig för 

utvecklingen av det sociala välfärdsarbetet. 

3.1 Forskning inom social ekonomi och socialt företagande 

Hösten 2011 presenterade Ulrika Levander sin doktorsavhandling i socialt arbete vid 

Göteborgs universitet med titeln Utanförskap på entreprenad, diskurser om sociala 

företag i Sverige. Sociala företag beskrivs som nya välfärdsaktörer och syftet är att 

beskriva hur sociala företag konstrueras och förstås i en svensk kontext. Materialet i 

avhandlingen är dokument från myndigheter och sociala företag samt empiriskt 

material och intervjuer från tre verksamheter som har eller har haft som mål att ut-

veckla sociala företag. Levander konstaterar att det enda gemensamma hos sociala 

företag är att de har sociala mål och driver handel med varor och service. Sociala före-

tag rör sig både på offentlig och privat marknad. Två former av sociala företag - dis-

kurser - identifierades. Självstyrelsediskursen bygger på de enskildas delaktighet och 

makt, en metod för demokratiskt ägande där deltagarna återtar makten över sina liv 

och vinstintresset är underordnat. Företagen ägs och drivs av de som arbetar i dem 

(Levander 2011). Utanförskapsdiskursen är koncentrerad på företaget som problem-

lösare, inte individen, tillsammans med idéer om självförverkligande och individuell 

utveckling samt att göras delaktig i arbetslivet, ha ett jobb och försörja sig själv. Det 

sociala företaget ses som ett effektivt arbetsmarknadspolitiskt instrument som skall 

vara lönsamt och effektivt. Det sociala företaget skall tillgodose samhälleliga behov 

samtidigt som de driver affärsverksamhet. Det är företagsformen i sig som ger legiti-

mitet och förtroende (Levander 2011). Sociala företag beskrivs som mer självständiga 

än svenska traditionella frivilliga organisationer då de har egna ekonomiska medel. 
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Sociala företag ses som en universallösning som förväntas ta sig an generella och 

allomfattande och samtidigt djupa och svårartade samhällsproblem (Levander 2011).  

Peter Dellgran och Staffan Höjer, professorer i socialt arbete vid Göteborgs universi-

tet, har i en artikel (2011) studerat avhandlingar i socialt arbete från 1980 – 2009 och 

funnit att organisationsstudier är ovanliga, enbart tio procent av avhandlingarna be-

handlar organisering eller socialrätt. De har i en annan studie (2005) redogjort för att 

organisering av offentlig tjänsteproduktion är beroende av samspel mellan yttre och 

inre faktorer, kortsiktiga och långsiktiga skeenden samt aktörers övervägande strate-

gier för att bemästra strukturella och resursmässiga villkor. En avvägning mellan po-

litisk styrning och professionalisering är beroende av samspel mellan stat, andra pro-

fessioner och allmänhet. De har också studerat varför socionomer väljer att starta 

eget (sju procent driver egen verksamhet, tre procent arbetar i privat verksamhet 

eller ideella organisationer och 90 procent har offentliga arbetsgivare, Dellgran & 

Höjer 2005). Den främsta orsaken till att starta eget, som socionomer som startar 

eget angav, var att kunna påverka det egna arbetets organisering. En individuell stra-

tegi för ökad handlingsfrihet, självständighet och kontroll spelade roll. Det fanns ut-

tryck för missnöje, önskan om förändring och reaktioner på kommunal byråkrati 

samt begränsning i utveckling och professionskompetens. Speciella program och mo-

deller eller metoder i arbetet som tidigare genomförts i den offentliga verksamheten 

uppgavs att det inte längre fanns plats för (Dellgran & Höjer 2005). 

Stig Westerdahl har i sin avhandling i företagsekonomi (2001) Business and Commu-

nity: On Organisations in the Social Economy försökt reda ut olika infallsvinklar på 

social ekonomi. Utgångspunkten var organisationsteori, att social ekonomi var en 

avgränsad sektor eller ett förhållningssätt till ekonomisk verksamhet. En slutsats blev 

att det är svårt att definiera och avgränsa olika sektorer i samhället, privat och offent-

ligt är sammanvävt. Social ekonomi eller socialt ansvarstagande kan ses som ett in-

slag i alla organisationer så kallat Corporate Social Responsibility (CSR) (Westerdahl 

2001). 

I en studie för kriminalvårdens forskningskommitté har tre forskare: Ulla-Carin He-

din, Urban Herlitz och Jari Kousmanen, institutionen för socialt arbete vid Göteborgs 

universitet (2006) studerat kooperativet Vägen ut2. De beskriver civilsamhället som 

                                                                 

2
 Vägen ut! Samlar ett antal kooperativa sociala företag som säljer tjänster eller produkter samtidigt som 

jobb skapas för människor som står långt från arbetsmarknaden (http://www.vagenutsidor.se 2013-02-10) 

http://www.vagenutsidor.se/
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de aktiviteter som inte kontrolleras av stat eller näringsliv. I studien dras slutsatsen 

att den privatiseringsdiskussion som förs beror på offentlig sektors brist på demokra-

tisk styrning, effektivisering och svårigheter med att legitimera den gemensamma 

finansieringen. Sociala ekonomin sågs som ett sätt att enas, högern såg möjligheten 

att ersätta statliga insatser och vänstern sökte alternativ till det statliga överförmyn-

deriet (Hedin, Herlitz & Kousmanen 2006). 

Jan-Håkan Hansson, forskare i socialt arbete, rektor vid Ersta Sköndal högskola och 

Filip Wijkström, docent vid Handelshögskolan i Stockholm samt Anna Meeuwisse, 

professor i socialt arbete, Lunds universitet, har bedrivit forskningsprojekt kring 

Bastakooperativ – ett tecken i tiden (1998). Hansson och Wijkström tolkar Basta3 som 

en ny organisationsform i gränsen mellan marknad och stat. När det gäller företags-

delen beskriver de att ”ett traditionellt företagande kräver social kontroll och koordi-

nation av aktiviteter i tid och rum för att upprätthålla kvalitet och effektivitet i produkt-

ionen samt trygghet i leveranserna” (1998). Basta definieras som en ”organisatorisk 

amfibie” en hybridform som kan kombinera det bästa från civilsamhället och staten. 

Hansson & Wijkström analyserar Basta utifrån fyra samhällssfärer, nationalstat, nä-

ringsliv, familj, och civilt samhälle (2001). 

Stig Linde (2010) beskriver i sin avhandling i socialt arbete vid Lunds universitet För-

samlingen i granskningssamhället hur offentlig sektor ifrågasattes på 1980-90 talet 

när kyrkan skildes från staten och omvandlades till en frivillig organisation med an-

ställd personal i den ideella sektorn. Utifrån att en uppdragsrelation skapades med 

kommunerna för att utföra välfärdstjänster beskriver Linde hur idéer sprids, spän-

ningen mellan olika logiker och socialt företagande i kooperativa rörelsen, i vård och 

omsorgssamhälle, i glesbygd etc. Han behandlar också beroendet av stöd från det of-

fentliga för att skapa arbetstillfällen vilket leder till vinst i lokalsamhället (Linde 

2010).   

Jan Svensson, Coompanion och Ulla Herlitz, forskare vid Handelshögskolan i Göteborg 

(2007) beskriver tre olika typer av företag. Tillväxtföretag ger avkastning och kan 

attrahera riskkapitalister. Levebrödsföretag drivs av ägaren själv eller familjen. Soci-

ala företag skapar arbete, utan vinstintresse och bygger på engagemang och demo-

kratisk organisation. Inledningsvis när tillväxtföretaget bygger på riskkapital använ-

                                                                 

3
 Basta är ett socialt företag som ägs och drivs av personer som har erfarenhet av drogmissbruk. Basta be-

driver rehabilitering och erbjuder arbete samt förberedelse för arbetsmarknaden  
(www.basta.se 2013-02-10).   

http://www.basta.se/
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der sociala företagare i stället eget ideellt arbete, det är ett projekt som skall övergå i 

ett företag. Vanligen säljer sociala företag tjänster som inte kräver kapital, de sociala 

företagen tar ofta inte lån utan söker projektfinansiering (Svensson & Herlitz 2007). 

En företagare som drivs av lust är en entreprenör. Forskarna Lars Kolvereid, Han-

delshögskolan, Bodö, Norge och Jan Inge Jenssen, Högskolan i Agder, Norge har stu-

derat etableringsprocessen när företag startas. Forskningen gav inte stöd för att ål-

der, kön eller tidigare erfarenhet påverkade tendensen att starta företag, men det var 

positivt om det fanns företagare i familj och vänkrets (Kolvereid 2006). Inställningen 

till risk, prestationsvilja och vilja att hantera tvetydigheter, spelade roll. Det fanns en 

politisk skillnad i inställningen till att starta företag, personer med socialistisk åsikt 

var mindre positiva till att starta företag än konservativa. Det var färre kvinnor och 

invandrare som startade företag. Men dessa faktorer hade låg förklaringskraft. Det 

som påverkade viljan att starta företag var attityder: vad som upplevdes önskvärt och 

möjligt. Det var subjektiva normer: vad familjen och folk tyckte i allmänhet och upp-

levd kontroll: i vilken grad du upplever att du har kontroll och tror på att du ska lyck-

as. De som faktiskt startade företag gjorde det för att få utmaningen, den ekonomiska 

möjligheten och för att nå auktoritet, frihet och självförverkligande. För att få fler fö-

retagare bör satsas på att göra det mer attraktivt att vara självständig och att öka sä-

kerheten för företagare samt reducera arbetstrycket. Tillgång till kapital är viktigt. 

Utbildning i entreprenörskap och lärlingsplatser hos företagare har visat sig lönande. 

Kolvereid framför att behovet av utbildning kring entreprenörskap och lärlingsplat-

ser är särskilt stort bland kvinnor, unga och invandrare. Ungt entreprenörskap i sko-

lor (jämför UF – Unga Företagare i Sverige) har visat sig framgångsrikt (Kolvereid & 

Jenssen 2006). 

Forskarna Daniel Hjorth, Copenhagen Business School och Bengt Johannisson, 

Linnéuniversitetet (1998) har funnit att entreprenören ifrågasätter det etablerade 

systemet och åtar sig uppdrag inte för att det lönar sig utan för att kunna starta nya 

projekt. Betydelsefullt för företagaren är personliga nätverk och att vara aktiv i nät-

verken samt organisering och kunskapande (Hjorth & Johannisson 1998).  

Bengt Starrin, professor i socialt arbete vid Karlstad universitet och Rolf Rønning, 

professor i statsvetenskap vid högskolan i Lillehammer beskriver i Socialt kapital – i 

ett välfärdsperspektiv (2011) socialt kapital som viktigt för vår hälsa och välfärd. I 

socialt kapital ses individen som en social varelse. Detta för att förstå mötet med 

andra och våra emotionella reaktioner, i det civila samhället. Koncentrationen ligger 
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på livskvalitet och respekt i mötet i stället för att diskutera om hjälp skall organiseras 

av staten eller marknaden.  

3.2 Forskning om konkurrens och vinst inom välfärdssektorn  

I en forskningsantologi4 beskriver docenten i nationalekonomi Laura Hartman 2011 

[red] hur offentlig sektor minskat sin roll som välfärdsproducent sedan 1990 talet. 

Andelen i privat regi var 1/5 av verksamheten, vinsterna var oklara och det fanns 

stora kunskapsluckor (Hartman 2011). Stefan Wiklund, docent i socialt arbete vid 

Stockholms universitet, beskriver en marknadsorientering av offentlig sektor (NPM = 

New Public Management) innefattande ekonomistyrning och beställar-

/utförarmodeller. Privatiseringsstimulerande åtgärder antas ge effektivare resursan-

vändning vilket beskrivs som samma resultat till lägre kostnad (Wiklund 2011).  

Martin Lundin, doktor i statsvetenskap, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvär-

dering, anför att privata och ideella aktörer skall ge ökade incitament för att göra ett 

bra jobb och öka effektiviteten. Vinstmöjligheten skall öka trycket att begränsa kost-

naderna, förbättra kvaliteten och öka innovativa lösningar. Privata aktörer förväntas 

kunna dra nytta av informella nätverk, möjliggöra specialisering, minska byråkrati 

och öka flexibiliteten valfrihet, självbestämmande och möjlighet att utkräva ansvar. 

Problem som anges är att när vinst tas ut ger den mindre andel till verksamheten 

samt mister offentlig verksamhets möjlighet till stordrift. Kostnaderna ökar för inköp 

och upphandling samt för att konstruera kontrakt, övervaka och följa upp verksam-

heten (Lundin 2011).  

Professorn i socialt arbete vid Stockholms universitet och Institutet för framtidsstu-

dier, Marta Szebehely har konstaterat att kunskap om vad marknadsorienterade or-

ganisationsformer medför för brukare och personal saknas. Kommunernas kostnader 

för privatiseringen är inte heller klargjorda. Det finns inte statistik på hur stor andel 

av verksamheten som bedrivs av offentlig, vinstsyftande eller icke-vinstsyftande ak-

törer. Kommunernas uppföljning av kostnader och kvalitet samt vilka ökade kostna-

der som privatiseringen innebär är bristfällig (Szebehely 2011).  

Nationalekonomerna Magnus Henrekson och Henrik Jordahl beskriver välfärdssek-

torn som en kvasimarknad, där privat produktion och offentlig finansiering har öpp-

nat upp för stora koncerner som tar för sig på skattebetalarnas bekostnad. Genom att 

                                                                 

4
 Ingår i SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) fleråriga forskningsprojekt för att ”förstå konsekven-

ser av vad konkurrensen på välfärdsmarknaden leder till och föra in resultaten i samhällsdebatten” 
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tjänsterna är komplexa är de svåra att upphandla. Formaliserade upphandlingar gyn-

nar stora aktörer. Henrekson och Jordahl inför begreppet ”trovärdighetsvaror” - det 

är svårt för konsumenten att själv avgöra att de behöver tjänsten, producenten vet 

mer än konsumenten om att denne behöver t.ex. specialiserad vård. God kvalitet och 

effektiv produktion skall för trovärdighetsvaror kompletteras med korrekt informat-

ion om det verkliga behovet. Det går inte heller att verifiera om tjänsten – omsorg 

eller utbildning t.ex. – har utförts eller att ställa ansvarig till svars (Henreksen & Jor-

dahl 2012). Staffan Johansson, docent vid förvaltningshögskolan vid Göteborgs uni-

versitet, reder ut de ideella organisationernas bidrag till välfärdsproduktionen, som 

komplement, ersättning och/eller förstärkning. De icke vinstgivande organisationer-

na ska kunna bidra till välfärdssektorns förnyelse, men också kunna förstärka 

och/eller komplettera den offentligt bedrivna verksamheten (Johansson S. 2005).   
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4. TEORI 

Utgångspunkten för studien är socialt välfärdsarbete på välfärdsarenan, vilken roll 

sociala företagare och sociala företag spelar på välfärdsarenan och hur sociala företag 

organiseras. De valda teoretiska ansatserna i studien bygger på teorier om utrymmet 

på den sociala välfärdsarenan, en beskrivning av fördelningen mellan privat och of-

fentlig verksamhet (Lundquist 1998) samt samhällets fyra sektorer. Social ekonomi 

används som begrepp och analys av sociala företag. Betydelsefullt är också begreppet 

socialt kapital, i form av företagarnas svaga och starka band (Coleman 1988; Grano-

vetter 1973; Henning & Svensson 2011; Putnam 2001) men även överbryggande nät-

verksband (Eklinder Frick 2011). Teorierna har valts som grund för att analysera so-

ciala företag och dess verksamhet inom det sociala välfärdsarbetet, vad som ger det 

sociala företaget och de sociala företagarna möjlighet och utrymme på välfärdsare-

nan. I studien används organisering, ansvarsfördelning och finansiering inom och 

gränsdragningen mellan offentlig och privat sfär men också ideella organisationer 

inom civilsamhället och social ekonomi för att analysera socialt företagande. 

4.1 Välfärdsarenan 

Privatisering av välfärdsarbetet är inte ensidigt en fråga om att verksamheten i sin 

helhet bedrivs i privat regi eller offentlig regi. Statsvetaren, professor Lennart Lund-

quist (1998) har i forskning om offentlig förvaltning och demokrati funnit åtta olika 

varianter på privatisering av offentligt finansierad verksamhet. För att en verksamhet 

skall vara helt privat, skall den arrangeras, finansieras och produceras av en privat 

aktör. Lundquist räknar all verksamhet som inte bedrivs av offentlig aktör som privat, 

d.v.s. såväl privata företag som föreningar och sociala företag. De olika varianterna av 

ansvarsfördelning mellan offentlig och privat sektor illustrerar Lundquist (1998) i 

följande modell som kommer att ligga till grund för kommande analys.  
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Figur 1. Illustration av ansvarsfördelning mellan offentlig och privat sektor (Lundquist 1998:157) 
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Ett exempel på en verksamhet som arrangeras, finansieras och produceras offentligt 

är ett kommunalt servicehus. Verksamhet som arrangeras, finansieras och produce-

ras privat är t.ex. en livsmedelsbutik. Exempel på en verksamhet som arrangeras och 

produceras privat men finansieras offentligt är ett servicehus i privat regi. 

Välfärdsområdets aktörer kan beskrivas agera inom tre sektorer som överlappar 

varandra, därutöver beskriver några forskare en fjärde sektor som innefattar den 

privata familjen, vänner och anhöriga. 

 
Figur 2. Samhällets fyra sektorer  

Inom offentlig verksamhet verkar offentlig service genom förtroendevalda och an-

ställda inom kommun, landstingskommun och stat. Den andra sektorn, marknaden 

består av näringsliv och privata företag, enskilda firmor, handelsbolag och aktiebolag 

som förutsätts ha vinstintresse. 

Den tredje sektorn, civilsamhället, ovan benämnd ideella5 organisationer, innefattar 

folkrörelser, föreningar, församlingar och frivilliga som gör olika sociala insatser där 

inte staten räcker till. Den kallas också medborgarsamhället eller social ekonomi. 

Några av forskarna räknar även sociala företag till tredje sektorn (jämför Hansson & 

Wijkström 2001; Johansson M. 2007; 2011; Olsson 1998; Starrin & Rønning 2011; 

Trägårdh 1995). Civilsamhället utgår från vårt gemensamma bästa och är en del i 

                                                                 

5
 Ideell = icke materiell, osjälvisk, altruism, utövas utöver sin familj och sitt arbete, kring en idé, behov eller 

problem utan att vinna ekonomiska fördelar, ej firma eller aktiebolag, ej politisk (SOU 1993:82) 
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allmänmänskliga drivkrafter, där respekt för varandra, självbestämmande och auto-

nomi gäller (Aronsson m.fl. 2001).  

De forskare som avgränsar en fjärde sektor innefattar i denna familj, släkt och vänner.  

En stor del av de sociala insatserna görs i fjärde sektorn av familj och informella nät-

verk (Lundström & Svedberg 1998).  Welfare pluralism, används för att beskriva när 

välfärdsbehov tillgodoses av flera, utöver staten och offentlig sektor, informella, frivil-

liga och privata aktörer (jämför Pestoff 2009; Schartau 2009). Detta mixade system 

(mixed economy of welfare) beskrivs olika beroende på vilken utgångspunkt och vil-

ken roll offentlig sektor har. 

Gränsen mellan de olika sektorerna är inte självklar, småföretag och familjeföretag 

t.ex. ingår i både marknaden och civilsamhället (Bergqvist 2006; Zetterberg 1995). 

Den ideella sektorn påverkas också av den offentliga sektorn genom att skattemedel 

anslås för idrott, hembygd, välgörenhet, kultur m.m. (Zetterberg 1995). Till det civila 

samhället räknas frivilligt socialt arbete (Meeuwisse & Sunesson 1998). Civilsam-

hället kan innefatta organisationer som driver ekonomisk verksamhet för att främja 

ändamålet. Nykooperationen (med sociala målsättningar) har t.ex. bildats för att till-

godose behov som tidigare tillgodosetts inom offentlig verksamhet. Ett aktiebolag 

med begränsningar i sin vinstutdelning kan också omfattas av civilsamhället (prop. 

2009/10:55 En politik för det civila samhället). 

Stat, kommun och landstingskommun förväntas bedriva den gemensamma verksam-

heten effektivt med respekt för medborgarna och brukarna. För att välfärdspolitiken 

skall vara tillgänglig även för de som vill välja har lagstiftningen anpassats och möj-

liggjort att privata aktörer tar över bl.a. social verksamhet som finansieras av offent-

liga medel (Rotstein & Blomqvist 2008). 

Rotstein och Blomqvist (2008) har funnit att det finns kritik mot välfärdsstaten när 

det gäller legitimitetsproblem med brist på inflytande, självbestämmande och flexibi-

litet samt oförståelse för grupper och individer med särskilda behov. Välfärdsstaten 

beskrivs också hierarkiskt organiserad, expertstyrd och brukarfientlig. Den ökade 

materiella välfärden i samhället, högre utbildningsnivåer bland invånarna och ökad 

jämställdhet har bidragit till förändrade samlevnadsmönster, ökad individualisering 

och kulturell mångfald. Medborgare vill ta egna beslut. Ett argument som förts fram 

för flera producenter av välfärdsservice är att de som vill välja kommer att välja bort 

det offentliga systemet om inte valfrihet införs. Valfriheten skall ge möjlighet att välja, 

även om många inte väljer skall de ha möjligheten att välja. Producenterna skall stim-
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uleras till kreativitet, innovation och variation som ger ett dynamiskt utbud (Rotstein 

& Blomqvist 2008). Det finns också en kritik mot samhällets institutioners förmåga 

att lösa viktiga uppgifter (Henning & Lieberg 1997). 

Det sociala arbetet inom välfärdsområdet beskrivs som verksamhet som står på den 

enskilda människans sida och gör gemensam sak med människan (Börjeson 2009).  

4.2 Social ekonomi 

Castell beskrev på 1930 talet socialekonomi som ett sätt att se samhället i sin helhet 

på lång sikt till skillnad från privatekonomi och nationalekonomi som såg pengarna, 

inte verkligheten bakom (Castell 1938). 

I samband med EU medlemskapet på 1990-talet anammade Sverige begreppet social 

ekonomi (Westerdahl 2001). Beslutsfattande politiker såg möjligheten med ett mel-

lanting mellan privat vinstmaximerad och offentlig skattefinansierad verksamhet. En 

arbetsgrupp tillsattes av den svenska regeringen 1997 för att klargöra villkoren för 

den sociala ekonomin. De betonade att social ekonomi är ett nytt sätt att definiera 

verksamhet som funnits länge och har en stark tradition i Sverige. Det finns enligt 

Westlund (2001) flera sätt att beskriva social ekonomi, som en egen sektor, genom 

dess syfte att ge samhällsnytta eller demokratiskt inflytande, men också som ett poli-

cyinstrument för EU eller en egen metod. Den sociala ekonomin består av organise-

rade verksamheter som primärt har ett samhälleligt ändamål och är organisatoriskt 

fristående från den offentliga sektorn (Westlund 2001).  

Ytterligheter i den sociala ekonomin är frivilligorganisationer med delaktighet, brett 

ansvarstagande, demokrati och frivilligt oavlönat arbete som den ena och storföretag 

i kooperationen (t.ex. Konsum, OK) som den andra ytterligheten. Det gemensamma 

kan sägas vara att de ”syftar till ett gott liv för den enskilde”. Kännetecknande för or-

ganisationer i social ekonomi är att det ekonomiska inslaget, erbjudandet av varor 

och tjänster, gör att organisationerna närmar sig traditionella privata företag (Wes-

terdahl 2001). 

Social ekonomi baseras på en ömsesidighet och sociala värden snarare än monetära 

värden. Social ekonomi innefattar socialt kapital som gemenskap mellan människor, 

organisationer, företag och det övriga samhället (Westlund 2001). Ett synsätt är att 

betona det sociala och se ekonomi som något nödvändigt ont, ett annat är att se hel-

heten, att social ekonomi är produktion av mänskliga och materiella resurser som 

bearbetas och utbyts för att konsumeras (jämför Castell 1938; Westlund 2001). Som 

jämförelse ses familjeekonomi – utbyte av tjänster mellan släkt och marknadseko-
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nomi – där vinsten är i centrum. Till skillnad från offentlig sektor – som har liknande 

mål – baseras social ekonomi på intresse och värdegemenskap snarare än lagstift-

ning, skatter och avgifter (Westlund 2001). 

I den sociala ekonomin ingår ideella organisationer som t.ex. idrottsföreningar med 

anställda, lokala utvecklingsgrupper, kyrkan, kooperativ (Westlund 2001). Samhällets 

insatser inom social ekonomi som självständig sektor kan enligt Westerdahl (2006) 

innefatta finansieringshjälp, rådgivning, lagstiftning och forskning samt statistik 

(Westerdahl 2006). 

Flera europeiska konferenser har försökt definiera begreppet social ekonomi. EU an-

vänder beteckningen CMAF som står för Co-operatives, Mutuals, Associations and 

Foundations. De fyra typerna av organisationer (Westlund 2001) innefattar: koopera-

tiv, ömsesidiga företag, föreningar och stiftelser. Det som utmärker den sociala eko-

nomin är ett öppet och frivilligt demokratiskt medlemskap, solidaritet och gemen-

skap, social kompetens, sociala relationer, nätverk och kapital samt ekonomi (Inri-

kesdepartementet, Ds 1998:48). 

Utgångspunkten för social ekonomi som den används i denna studie är en organise-

rad verksamhet som har ett samhälleligt ändamål samt bedriver någon form av in-

täktsfinansierad verksamhet. Vinsten återinvesteras i verksamheten. Styrelseskicket i 

social ekonomi är demokratiskt och bygger på ömsesidig gemenskap och sociala vär-

den. Social ekonomi är inte organisatoriskt knuten till offentlig verksamhet. 

4.3 Socialt kapital 

Socialt kapital bygger på ömsesidiga sociala relationer, respekt, tillit, förtroende och 

samhällsengagemang i mer eller mindre fasta nätverk. Det kan handla om grann-

sämja, formella och informella organisationer som är sammanbindande och över-

bryggande. Socialt kapital, så kallade starka band, som byggs upp genom kontakter 

och engagemang i föreningslivet påverkar regionens ekonomiska utveckling (Putnam 

2001). Coleman (1988) utgår från fysiskt kapital (maskiner m.m.) och humankapital 

(kunskap och erfarenheter hos den enskilde) och ser socialt kapital som sociala band 

till andra (Coleman 1988). Sammanhållande kitt är starka sociala normer i en väl fun-

gerande demokrati (Rotstein 2002). 

Förmågan att samarbeta för att nå gemensamma syften, att räkna med andra är en del 

i socialt kapital.  
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”Dygder är … en god vana något som är gott i sig för den som följer dem, och 
som efterhand skapar goda cirklar och skapar gemenskaper i samhället. För 
kommunaltjänstemannen är vanan att inte ta emot personliga gåvor från pri-
vatpersoner i utbyte mot gynnsam handling en dygd. För företagaren är ambit-
ionen att inte köpslå med kvalitetskrav och leveranstider trots möjlighet till till-
fällig extraförtjänst” (Aronsson m.fl. 2001:22).  

Det handlar också om social kompetens, familjens kärlek, omsorg, trohet, respekt och 

lojalitet. I en nätverksorienterad ekonomi är personliga relationer avgörande och ger 

utrymme för tolerans för olikheter (Aronsson m.fl. 2001). John Field (2008) menar att 

ju fler du känner, ju mer delar du med dem, ju rikare är du på socialt kapital. 

Socialt kapital handlar om enskilda och gruppers kontakter och nätverk och summan 

av resurser. Socialt kapital har använts för att beskriva regional utveckling (Putnam 

2001; Forsberg, Höckertin & Westlund 2002) och förklara varför kontakter och nät-

verk har betydelse när unga får eller inte får arbete, ett stort kontaktnät ökar deras 

trovärdighet (Coleman 1988; Granovetter 1973; Håkansson 2011).  

Socialt kapital, att ha tillit till varandra och förtroendefulla relationer, är viktigt för 

vår hälsa och välfärd. I arbetet med sociala problem ser Starrin och Rønning (2011) 

att en förutsättning för det sociala arbetet är att professionella har en förståelse för 

situationen hos grupper och individer, som kan lära känna, bygga förtroende för 

varandra och samarbeta. En informell social struktur behövs som skapar samarbete 

och tillit (Norrby 2011) där socialarbetaren förstår att socialarbetaren och klienten 

har skilda perspektiv och olika förståelse för situationen. Grunden för samarbetet är 

att upparbeta ett samspel mellan individer i deras sociala miljöer.  Det sociala arbe-

tets uppgift är att stärka det sociala kapitalet med fokus på individers relationer till 

andra och ömsesidiga beroende (Meeuwisse & Swärd 2011). Nätverksresurser före-

nar invånarna i ett samhälle. I barndomen grundläggs kopplingen till det civila sam-

hället utanför familjen genom tillit, nätverk och ömsesidiga normer i familj, skola, 

kamratgrupper och samhället (Meeuwisse & Swärd 2011). 

Det finns forskare som hävdar att socialt kapital snarare är lösligare och tillfälliga 

nätverk som påverkar regional utveckling. Florida (2006) menar att Putnams studier 

visar att människor nuförtiden vill leva sitt liv och vara sig själva, de vill ha gemen-

skap men föredrar svaga mer effektiva stärkande band med varierande relationer. 

Florida hävdar att socialt kapital i form av starka band i gamla sociala strukturer är 

begränsande och exkluderande. De nya svagare banden underlättar mångfald och 

öppnar för nyinflyttade vilket starka band begränsar. Florida förordar öppna nätverk, 

med svaga band som är mer tillgängliga och ger nya kombinationer av resurser och 
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idéer, det han kallar kreativt kapital, och är viktigare på arbetsmarknaden för att mo-

bilisera information. Varje person har en kärna med starka band till livspartners och 

nära vänner. Var och en har kapacitet för att ha starka band med 5-10 personer. De 

svaga banden är viktiga när människor skall hitta jobb, lösa problem, lansera nya 

produkter och starta nya företag. Många svaga band kan hanteras samtidigt, de krä-

ver mindre engagemang och bygger på slumpmässiga, tillfälliga kontakter. Dessa 

svaga band är nödvändiga för en stads eller regions kreativa miljö och ger utrymme 

för nya idéer och nya människor. Fler företag kan verka i ett människovänligare kli-

mat där erfarenhet, kunskap, intelligens och energi tas till vara i en miljö attraktivare 

för människor (Florida 2006). 

Eklinder Frick (2011) beskriver i sin licentiatavhandling vid Mälardalens högskola 

socialt kapital som bindande band: ett tätt samarbete i små homogena grupper som 

på lång sikt kan leda till likartat tänkande eller överbryggande band: med öppet för-

hållningssätt som gör det lättare att etablera nya kontakter, främjar nytänkande och 

kreativitet, men kan ge flyktiga kontakter, som gör det svårt att utveckla ömsesidigt 

förtroende. Eklinder Frick drar slutsatsen att det finns för- och nackdelar med båda. 

Socialt kapital i bindande existerande nätverk riskerar bidra till en mindre innovativ 

miljö än de överbryggande nätverken som välkomnar nya medlemmar för att skapa 

nytänkande. 

Teorier om nätverksband har vidareutvecklats av Henning (Henning & Lieberg 1997; 

Henning & Lövgren 2004; Henning & Svensson 2011) som har utvecklat begreppet 

tunna band. Utgångspunkten var Granovetters (1973) forskning kring strong, weak 

och absent ties som beskriver styrkan i nätverksbanden som beroende på en kombi-

nation av tid, känslomässig intensitet, närhet och ömsesidighet (Granovetter 1973; 

Henning & Svensson 2011). Tunna band, innefattar att känna igen varandra och kan 

utvecklas till att hjälpas åt (utvecklat av Henning & Lövgren 2004; Henning & Svens-

son 2011).  

Svaga band beskrivs som tillfälliga, ytliga kontakter som kan bidra till en känsla av 

tillhörighet och trygghet som förstärker människors identitet (Henning & Svensson 

2011). Svaga band beskriver de också som överbryggande mellan starka band för att 

ge information och inflytande.  
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Figur 3. Socialt kapital som starka, svaga och överbryggande band (jämför Coleman 1988, Eklinder Frick 
2011, Florida 2006, Granovetter 1973, Henning & Lövgren 2004, Putnam 2001)  

I denna studie används socialt kapital som utvecklas i nätverk mellan människor och 

grupper. Begreppen används i följande betydelser. Starka band – nära, ofta återkom-

mande kontakter med stark intensitet och förtroende (Granovetter 1973; Henning & 

Svensson 2011; Putnam 2001; jämför Eklinder Frick 2011 – bindande), svaga band – 

öppna nätverk mellan personer och grupper, med ömsesidigt tillit som utvecklas i 

lokala sammanhang i fysisk närhet (Florida 2006; Henning & Svensson 2011) samt 

överbryggande band – brobyggande mellan olika starka och svaga nätverk (Eklinder 

Frick 2011; jämför Granovetter 1973 – svaga band).  
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5.    METOD, EMPIRISKT MATERIAL OCH GENOMFÖRANDE 

Avsikten med avsnittet är att beskriva den metod som använts i insamlingen av det 

empiriska materialet, hur insamlingen genomförts, förförståelse och etiska  

dilemma samt hur det empiriska materialet har analyserats. 

5.1    Forskningsdesign 

Denna studie utgår från sociala företagares och sociala företags förutsättningar att 

bedriva social verksamhet utanför offentlig regi. Utgångspunkten är tre sociala före-

tagares uppgift, roll och förutsättningar i det sociala företaget MKEF. Studien har ett 

organisations- och ledningsperspektiv.  

Utifrån syftet med studien, att beskriva sociala företag, sociala företagare, deras ut-

rymme och förutsättningar på välfärdsarenan används kvalitativa metoder som ger 

insikt, upptäckt och möjlighet till tolkning (Merriam 1994). Den kvalitativa under-

sökningen används för att ge möjlighet att upptäcka så många olika kvaliteter, med 

bredd och variationer, som möjligt, inte som i en kvantitativ metod pröva eller mäta i 

vilken grad en viss kvalitet finns (Eneroth 1984).   

Denna studie bygger på ett fall, det sociala företaget och de sociala företagarna i 

MKEF, vilket ger möjlighet att förstå och tolka ett fenomen.  Metoden ger möjlighet att 

studera en eller flera företeelser med valfri kvalitativ metod t.ex. observation, inter-

vjuer och dokument som använts i denna studie (Merriam 1994). Fallstudien ger svar 

på frågor som: på vilket sätt och varför. Studien av ett fall är som mest användbar där 

statistik är svag, fallstudien används för att empiriskt beskriva och teoretiskt analy-

sera händelser eller variabler för teori- eller idéutveckling (George & Bennet 2005).  

När det är en komplex fråga som kräver en detaljerad beskrivning är fallstudien enligt 

Flyvbjerg (2006) nödvändig. I fallet letas mönster för att se skillnader och likheter i 

den sociala kontexten och för att uttala rimligheten i ett påstående. Teorigenerering 

eller teoriutveckling används för att testa, förstärka eller begränsa en teori. Utifrån ett 

fall kan en noggrann förklaring generaliseras till en klass av fall eller liknande fall un-

der förutsättning att klassificeringen har definierats. Förklaringarna i fallets data tes-

tas mot andra källor och mot andra förklaringar, ett avvikande fall kan leda till att nya 

typer identifieras (Flyvbjerg 2006). 

Avvikande fall är viktiga för att utveckla forskningen och kan leda till en ny teori som 

kan generaliseras i olika kontexter. Det gäller att hitta den bästa förklaringen av fallet, 

studien av ett fall kan innebära att avslöja en ny sambandsmekanism som visar att 
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inga andra förklaringar finns. Metoden process tracing användes för att beskriva en-

staka fall i detalj och teoriutveckling genom att kombinera flera olika metoder för att 

förklara ett fall (Fairclough & Fairclough 2012; George & Bennet 2005).  

I denna studie görs en beskrivning av ett fall, MKEF, ett socialt företag i en process 

och ett socialt system för att ge en helhetsförståelse. Studien skall ge förståelse, klas-

sificering, identifiering och analys av sociala företag och sociala företagares förutsätt-

ningar och roll i det sociala välfärdsarbetet (Halvorsen 1992; Holme & Solvang 1997).  

5.2  Tillgängligt empiriskt material  

Det empiriska materialet samlades in 2009 – 2011 i en utvärdering av MKEF, ett soci-

alt företags socialfondsprojekt där 100 personer kompetensutvecklades för en an-

ställning inom hemtjänst. En del av det material som samlades in i utvärderingen an-

vändes inte i samband med utvärderingsrapporten men används i denna studie. En 

del av materialet som användes i utvärderingens slutrapport (men inte allt) har an-

vänts i denna studie. Intervjuer och insamlat material från deltagarna i kompetensut-

vecklingen och från handläggarna i de aktuella kommunerna var inte relevanta för 

denna studies frågeställning och har därför inte att använts i studien. Figur 4 nedan 

ger en schematisk bild av vad som samlades in i utvärderingen och vad som har an-

vänts i denna studie. 

Empiriskt material i utvärderingen av  
projektet Hemtjänst på hemspråk  

 
Empiriskt material i studien av det  

sociala företaget MKEF  
Lärande utvärdering under projektets gång  I efterhand användes utvalda delar av intervjuer,  

observationer och mötesnoteringar 

Projektet Hemtjänst på hemspråk genomfö-
rande, måluppfyllelse, jämställdhet 

 Återblick på delar av materialet som rör de sociala 
företagarna och - det sociala företaget MKEF  

Intervjuer  
- projektledningen 
- deltagarna (12 personer) 
- handläggare på kommunerna (18 personer) 
- AF handläggare (1 person) 
- arbetsledare på kommunerna (3 x 2) 

 Intervjuer 
- de sociala företagarna individuellt och i grupp 

Enkäter besvarade av deltagarna i projektet  - 

Deltagande observation 
- projektgruppsmöten (styrgrupp) 
- träff med ESF-revisionen 
- återträffar med utbildningsgrupperna (4) 
- dialogmöten (30/11-09, 2/10-10) 

 Deltagande observation 
- projektgruppsmöten (styrgrupp) 
- dialogmöten (30/11-09, 2/10-10) 

Observation – utbildningsgruppsmöten  Observation – utbildningsgruppsmöten 

Dokument 
- Årsredovisningar 2007, 2008, 2009 
- Informationsbroschyrer 
- Minnesanteckningar från projektgruppsmöten  
- Projektbeskrivning i ansökan till ESF 
- Projektinformation i upphandling 
- Tidningsartiklar 

 Dokument 
- Årsredovisningar 2007, 2008, 2009 
- Informationsbroschyrer 
- Minnesanteckningar från projektgruppsmöten  
- Projektbeskrivning i ansökan till ESF 
- Projektinformation i upphandling 
 

Figur 4. Empiriskt material i utvärderingen av projektet och empiriskt material i denna studie av MKEF 



31 (63) 

5.3   Studiens genomförande 

Inledningsvis gjordes en genomgång av forskningsläget och hur andra beskriver soci-

ala företag och sociala företagare verksamma inom välfärdsområdet. Sökbegrepp har 

varit välfärd, social ekonomi, socialt företag, socialt entreprenörskap, socialt kapital 

samt projekt och privatisering. 

Studiens empiriska material består av intervjuer med de tre sociala företagarna som 

driver MKEF samt företagets arbete i ett socialfondsprojekt som följdes under ett och 

ett halvt år. Den kvalitativa forskningsintervjun användes för att ta reda på så mycket 

som möjligt om ett fenomen (Robson 1993). Intervjuerna var kvalitativa och icke-

standardiserade med utgångspunkten att vi från början inte visste vad som var viktigt 

(Svensson 1996). De halvstrukturerade intervjufrågor (figur 6 sidan 35) som har an-

vänts gav utrymme för nya frågor och problemställningar utifrån intervjupersoner-

nas svar. Ämnesområden och teman gav ram för frågeområdena för att få den inform-

ation som behövdes utan att exakt i förväg formulera frågor och bestämma i vilken 

ordning frågorna skulle ställas (Svensson & Starrin 1996; Kvale 1997). 

Utvärderingen som var utgångspunkt för denna studie gjordes som en processutvär-

dering, en lärande utvärdering, där material och intervjuer samlades in och återför-

des till verksamheten under projektets gång för att bidra till projektets lärande 

(Svensson & Sjöberg 2009). Till grund för studien ligger också dokument i verksam-

heten, verksamhetsberättelser, årsredovisningar, informationsmaterial samt obser-

vationer i verksamheten och på möten.  

År 2009 2010 2011 
Individuell 
Intervju 

jun  sep     feb     sep     

Gruppintervju jun   okt   jan   mar  jun   okt   jan  

Dialogmöte    nov         dec 
 

 

Projektgrupp 
(styrgrupp) 

 sep 
 

    mar 
 

maj       

Deltagande 
observation  

jun  sep  okt   jan     jun 
 

  dec  

Figur 5. Översikt över intervjuer och observationer som använts i utvärderingen och i studien av MKEF 

Intervjuerna med de tre företagarna individuellt och i grupp som används i studien 

inriktades på företagarnas bakgrund, starten i företaget, hur det började och vad som 

hade hänt sedan starten. Avslutningsvis ställdes frågor om förändringar och fram-

tidsutsikter samt vilka mål de intervjuade företagarna såg fram över. Frågeområdena 

framgår av figur 6 sidan 35. Vid två möten, dialogmöten, tog de sociala företagarna, 
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tillsammans med handläggare och arbetsledare från kommunerna och arbetsför-

medlingen, del av material och information som insamlats i utvärderingen och disku-

terade vad detta innebar och hur erfarenheterna kunde tas tillvara. 

Observation användes för att ta del av handlingar och reaktioner mellan gruppers 

medlemmar i studien av det sociala företaget och de sociala företagarna (Holme & 

Solvang 1997). Observationerna var öppna och accepterade av företagarna och övriga 

närvarande. Observationerna gjordes i projekt-/styrgruppsmöten när företagarna 

stämde av sitt arbete med ESF-projektet med kommunernas, arbetsförmedlingens 

och vid ett tillfälle ESF-rådets handläggare. Observationerna i utbildningsgrupperna 

gällde företagarna, inte övriga deltagare. Vid samtliga observationstillfällen gjordes 

noteringar kring vad som skett under mötena (processen) och vilka uppgifter och 

erfarenheter som beskrivits. 

5.4  Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

I studien används flera kvalitativa metoder. Intervjupersonerna har intervjuats flera 

gånger. Metod- och datainsamlingstrianguleringen stärker studiens trovärdighet och 

ger möjlighet att utnyttja olika metoders fördelar och ha kontroll över nackdelarna 

(Johansson Lindfors 1993; Merriam 1994; Svensson 1996). 

I studier av detta slag är det viktigt att klargöra om resultatet är pålitligt, dvs. om stu-

diens resultat är valid och om en annan undersökare skulle ha kommit fram till 

samma slutsats, om studien är reliabel? (Wiedersheim-Paul m.fl. 1978).  

Intervjuerna planerades och följde en intervjuguide (figur 6 sidan 35) med tema som 

relaterades till studiens syfte. För att undvika missuppfattningar och ge intervjuper-

sonerna möjlighet att tänka efter upprepades frågor vid flera tillfällen för att en så 

stor tillförlitlighet (reliabilitet) som möjligt skulle uppnås (Kvale 1997; Svensson 

1996). Detta skall öka förutsättningarna för att olika sinnestillstånd och situationer 

inte skall påverka studiens resultat (Svensson 1996). Intervjuerna gav tillfälle att 

möta de sociala företagarna ansikte mot ansikte en fysisk närhet över tiden som gav 

tillit. Under intervjuerna noterades svar och frågor så noga som möjligt och anteck-

ningarna skrevs ut ord för ord för att underlaget till resultatredovisning och rapport 

skulle vara så korrekt som möjligt. Studien innehåller beskrivningar (deskriptiva) för 

att öka förståelsen om det som undersökts, i möjligaste mån har citat använts för att 

återge de intervjuades egna sätt att uttrycka sig (Holme & Solvang 1997). 

Mina förväntningar och det faktum att det empiriska materialet samlades in i ett an-

nat sammanhang och med ett annat syfte för en utvärdering, skulle ha kunnat på-



33 (63) 

verka studiens resultat och redovisning. Jag har varit medveten om detta och redovi-

sar öppet frågeställningar och analys för att egna uppfattningar skall kunna utläsas av 

en läsare.  Genom att materialets omfattning och hur det har använts redovisas bör 

riskerna ha minimerats. Materialet analyserades flera gånger för att ge ett så säkert 

resultat som möjligt. Det är ett tidsmässigt avstånd mellan utvärderingen som avslu-

tades i januari 2011 och användningen av samma material i denna studie under 2011 

och 2012. Detta har gett distans till materialet och det sociala företaget.  

Den stora mängden material gör att andra val av material skulle ha kunnat besvara 

andra syften och andra frågeställningar. Analys utifrån andra utgångspunkter (t.ex. 

entreprenörernas, kommunala handläggarnas eller deltagarnas) än de valda skulle ha 

kunnat ge en annan infallsvinkel på sociala företag och sociala företagare. 

Fallstudiemetodens användning har tidigare begränsats till att ge underlag för fort-

satta studier t.ex. i enkät, intervjuer eller svar på frågor om just det studerade fallet 

(Merriam 1994).  Senare års forskning har breddat fallstudiens användningsområde 

inte minst möjligheterna att dra generella slutsatser pga. de fördjupade kunskaper 

som fallstudien ger (Flyvbjerg 2006; George & Bennet 2005). 

5.5  Förförståelse 

Alla som forskar eller studerar har förförståelse kring det studerade fenomenet uti-

från sin erfarenhet och utbildning (Holm & Solvang 1997). Jag har med öppna ögon 

gått in i studien av den aktuella verksamheten. Första gången jag uppmärksammade 

social ekonomi var i samband med min uppgift som FoU-samordnare i FoU-

Kronoberg när vi i oktober 1998 anordnade en forskningskonferens kring temat soci-

al ekonomi. I mitt tidigare arbete har social ekonomi varit aktuellt, bland annat i arbe-

tet med regional utvecklingsplanering. Min kunskap om socialt arbete, utvärderingar 

och utredningar inom offentlig verksamhet sträcker sig tillbaka till 1982 när jag var 

färdig socionom samtidigt som den nya socialtjänstlagen trädde i kraft. Socionomut-

bildningen och arbete i kommunal och regional offentlig verksamhet har gett mig 

kunskap om hur socialt arbete bedrivits under 30 år och präglar givetvis också min 

förförståelse. Genomförandet av en mängd utredningar, projekt, utvärderingar och 

studier av verksamheter har både fördjupat kunskapen om socialt arbete inom väl-

färdssektorn och öppnat mina ögon för olika aktörers möjligheter att verka på väl-

färdsarenan. Ett antal frågor har väckts t.ex. om på vilket sätt, med vilka metoder och 

organisering socialt arbete bedrivs på bästa sätt. 
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Det aktuella fallet har jag följt under ett och ett halvt år på uppdrag av MKEF med 

finansiering av Svenska Europeiska socialfonden, vilket har gett mig kunskap om de-

ras sätt att bedriva sin verksamhet. Dock anser jag mig inte ha tagit ställning till själva 

det sociala företagandet och dess för- och nackdelar. I studien har jag varit observant 

på riskerna med att använda material som jag samlat in för ett annat syfte. Genom att 

återkomma till intervjupersonerna flera gånger, göra observationer samt bearbeta 

materialet i dialogmöten och ha ett kritiskt förhållningssätt till materialet bör risker-

na för att min förförståelse har påverkat studiens resultat ha minimerats.   

5.6   Analys 

Analysen av materialet, för att strukturera vad som framkommit i studien, startade 

redan vid den första intervjun. Insamlandet av dokument och löpande insamling och 

analys av materialet, skedde jämsides, förhållningssättet har varit avgörande för håll-

barhet och trovärdighet i resultatet (Merriam 1994). Intervjuerna har skrivits ut så 

noggrant som möjligt utifrån det som sagts vid intervjutillfällena. Frågor har ställts 

till innehållet i det empiriska materialet för att utveckla, klargöra och vidga det som 

framkommit i intervjuer och granskning av dokument. Tanken var att hitta mening, 

lyssna till den intervjuade och det material som vuxit fram i det sociala samspelet 

mellan intervjuare och den intervjuade. I en fortsatt dialog med texten har tema sökts 

med hjälp av narrativ struktur och intervjuerna som berättelser har använts för att 

spegla och berätta runt omkring syftet med studien (Kvale 1997).  

Utifrån frågeområden och teman (se figur 6 s. 35) ställdes frågor till materialet för att 

identifiera teoretiska uppfattningar i det empiriska materialet kring socialt kapital, 

socialt företag och social ekonomi på välfärdsarenan. Konkreta problemområden och 

nya frågeställningar formulerades: Vad kännetecknar de sociala företagen och de so-

ciala företagarna, vad har gett utrymme åt de sociala företagen och vilka förutsätt-

ningar har de sociala företagen på välfärdsarenan? Vad skiljer de sociala företagarnas 

arbete från offentlig verksamhet å ena sidan och privat verksamhet (enskild firma, 

aktiebolag) å andra sidan, Hur ser de sociala företagarna på framtiden? Därefter un-

derstryks viktiga påståenden, som bekräftar eller avviker från frågeställningarna i 

studien i en systematisk analys (Holme & Solvang 1997). Mening och innebörd i på-

ståendena har klarlagts (Svensson & Starrin 1996). 
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Fråga 
Tema Social 

företa-
gare 1 

Social 
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företa-
gare 3 
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n

d
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 t
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ta
rt
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e 

M
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EF
? 

 

 

Sociala företagares kompetens 
Sociala företagares sociala kapital 

     

 
Beslut och lagar – utrymmet 
- sysselsättning 
 
 
 
 

     

 
Beslut och lagar – utrymmet 
- service till och omsorg om äldre 
och handikappade 
 
 
 

 

     

Hur 
förbe-
redde 
ni er? 

 
Förberedelse, realism i affärsidén 

     

Hur 
start-
ade 
före-
taget? 
 

 
Styrelse, finansiering, registrering 
 

     

 
Rekrytering av personal 
Kundkontakter 

     

Hur 
ut-
veck-
lades 
före-
taget? 

 
Marknadsföring 
Produktutveckling 
Kvalitetsutveckling 

     

Fram-
tiden 

Kunder, kvalitet      

 
Figur 6. Översikt över frågor och teman i relation till genomförda intervjuer och tillgängliga dokument 

Inventering och kartläggning i kommuner, 
invandrarföreningar, handikappföreningar. 

Anställda i MKEF, kommuner, kunder och 
tidningsartiklar ger marknadsföring. LOV-, 
personlig assistans-, serviceavtal med 
hyresbostäder samt HUS-avdrag. 

Tidigare erfarenhet, kunskap, utbildning. 
Nätverk och kontakter i tidigare uppdrag. 

Undersysselsättning för personer som inte 
etablerats på arbetsmarknaden, utländsk 
bakgrund, kvinnor. Språksvårigheter. Lång-
tidsarbetslösa. Tillgänglighet för personer 
med funktionsnedsättning. Konkreta ar-
betsuppgifter.  

Saknas resurser för att tillgodose hem-
tjänstbehov hos äldre med annan etnisk 
bakgrund. Komplement till kommunernas 
vård och omsorg. 

Vård och omsorg svårt att anpassa sig efter 
individer och grupper som önskar något 
som inte är brukligt. 

Styrelsen bildas, ekonomisk förening regi-
streras, lån. Förprojektering ESF-projekt. 
Personal anställs timme för timme. 

Personal utbildas internt. ESF-projekt for-
muleras utifrån inventering. Kontakter 
med hyresbolag och kommuner. 

Nöjda kunder är bästa reklam. Kvalitets- 
och produktutveckling. Möjligheter och 
problem med sociala företagandet. 
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5.7   Etiska överväganden 

Intresset för att beskriva och analysera sociala företag och sociala företagare växte 

fram under tiden jag arbetade med utvärderingen av ett socialfondsprojekt. I sam-

band med utvärderingsarbetet tillfrågades de sociala företagarna om möjligheten att 

använda det insamlade materialet och intervjuerna som empiriskt underlag i en upp-

sats på avancerad nivå i socialt arbete. Detta godkändes av de sociala företagarna och 

härigenom är informerat samtycke enligt forskningsetiska kodexar uppfyllt (Her-

merén, Vetenskapsrådet 2011:21).  Studien rör inte känsliga personuppgifter, inne-

bär inte fysiskt ingrepp eller syftar till fysisk eller psykisk påverkan. Den riskerar inte 

heller uppenbart att skada någon försöksperson och skall därför inte prövas enligt 

lagen (SFS 2003:460) om etikprövning. De etiska kraven: respekt för människovärde, 

beaktande av mänskliga rättigheter, att vetenskapliga vinster avvägs mot de under-

söktas risk för obehag, att forskaren är kompetent liksom urval av deltagare och för-

sökspersoner, skall övervägas i all forskning. Individskyddskravet kopplat till forsk-

ningskravet, har övervägts och uppfylls i studien genom urval och hänsyn till risker 

samt genom studiens design och förvaring av material.  

I studien uppfylls kraven (Hermerén, Vetenskapsrådet 2011) på information om stu-

diens syfte och samtycke till att använda materialet. De sociala företagarna har in-

formerats som studiens syfte och användning samt lämnat samtycke till studien och 

att det empiriska materialet används i studien. Konfidentialiteten har övervägts och 

stämts av med de sociala företagarna. De har meddelat att de inte har kunnat identifi-

era något skäl till att inte redovisa vilket företag studien gäller. Efter övervägande ur 

forskningsetisk synvinkel har inte framkommit någon anledning till att utelämna fö-

retagets namn.  
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6. RESULTAT OCH ANALYS  
 
I avsnittet redovisas studiens resultat analyserat utifrån studiens syfte, den teori som 

beskrivs i kapitel 4 kring socialt kapital och social ekonomi i ett välfärdsperspektiv 

samt tidigare forskning i kapitel 3. Avsnittets underrubriker följer studiens fråge-

ställningar. Inledningsvis beskrivs och analyseras vad som kännetecknar det sociala 

företaget MKEF och de sociala företagarna. Därefter följer analys av vad det är som 

ger utrymme åt sociala företag och sociala företagare på välfärdsarenan följt av en 

analys av vilka förutsättningar som finns för sociala företag och sociala företagare på 

välfärdsarenan.  

6.1   Kännetecken hos det sociala företaget MKEF och sociala företagare  

6.1.1 Det sociala företaget MKEF 

MKEF bildades i februari 2007 som ett socialt företag med syfte att ta tillvara männi-

skors arbetsförmåga och ge möjlighet till sysselsättning och arbete.  

De tre sociala företagarna som driver MKEF omnämns vd, ekonomiansvarig, respek-

tive personalansvarig och när det gäller alla tre, de sociala företagarna. 

MKEF har en styrelse med de tre medlemmarna/ägarna och fyra externa styrelsele-

damöter, som övergripande planerar och organiserar verksamheten. Styrelsen till-

sätts årligen av förbundsstämman (som består av de tre medlemmarna, tillika de so-

ciala företagarna). Vid tillsättandet av styrelsen bevakas jämställdhets-, mångfalds- 

och tillgänglighetsaspekter. Samtliga MKEF:s styrelseledamöter har erfarenhet av att 

ha invandrat till Sverige. De har lång erfarenhet av ideellt ledarskap och socialt arbete 

där individen är i centrum (MKEF 2007, 2008, 2009).  

Styrelsens ledamöter är engagerade i MKEF:s arbete, tar strategiska beslut mellan 

förbundsstämmorna och tar aktiv del i MKEF:s utvecklande arbete genom att an-

vända sina nätverk för att stärka MKEF. Inledningsvis bidrog styrelsens ledamöter 

med att förbereda och analysera MKEF:s arbetsområden samt säkerställa MKEF:s 

målsättning att skapa sysselsättning för människor som vid den tidpunkten inte hade 

arbete.  

… engagemanget har varit väldigt enormt och berörande, detta för att ledamöter-
na känner igen sig själva i den roll som många av deltagarna befinner sig i.  
(MKEF årsberättelse 2007). 

Styrelsens och företagarnas ”svaga band” (utifrån teorin om socialt kapital) till kom-

munernas politiker och tjänstemän har använts för att bygga upp företaget. I utveckl-

ingen av företaget har de sociala företagarnas och styrelseledamöternas kontakter i 

handikapprörelsen och idrottsrörelsen gett positiva verkningar för MKEF och de an-
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ställda. Här kan också ses att de överbryggande banden mellan olika nätverk av svaga 

band har spelat roll (Eklinder Frick 2011; Granovetter 1973). 

Årsomsättning och årsresultat har mångdubblats under MKEF:s tre första år från 

närmare 130 000 kr år 2007, 1,5 miljoner år 2008 till 5,2 miljoner kr år 2009. MKEF 

uppfyller flera kriterier på ett socialt företag genom den affärsdrivande verksamhet-

en med social och samhällelig nytta. Överskott i verksamheten investeras i ytterligare 

personal för att utveckla verksamheten. Verksamheten vid MKEF är en självständig 

organisation fristående från stat och kommun (Hedin m.fl. 2006) vilket är ett annat av 

kriterierna för ett socialt företag. MKEF är ett arbetsintegrerande socialt företag ge-

nom att de anställer personer som har som har svårigheter att få anställning t.ex. per-

soner med utländsk bakgrund och personer med funktionsnedsättning (Tillväxtver-

ket 2012). MKEF har lärt och tagit tillvara fördelarna med vinstdrivande verksamhet i 

den privata sektorn och idéburen verksamhet i den ideella sektorn (tredje sektorn) 

samt använder det ekonomiska överskottet till att omsätta sina idéer i stället för att ta 

ut ekonomisk vinst (Yunus 2010). 

MKEF vänder sig i första hand till långtidsarbetslösa invandrare och svenskar. Alla 

anställda i MKEF har utländsk bakgrund. Många av de anställda är kvinnor. Utöver 

företagsledningen saknade merparten av de anställda före anställningen arbete inom 

den reguljära arbetsmarknaden såväl i hemlandet som i Sverige. Flera saknade tidi-

gare erfarenhet av yrkesarbete och flera saknade kunskap om svenska samhället. 

Detta innebär att företaget vid anställning avviker från arbetsgivares val i allmänhet: 

att inte anställa invandrare eller personer som saknar yrkeserfarenhet (Åberg 1998). 

MKEF bedrev under åren 2009 – 2011 ett ESF-projekt med medel från Svenska Euro-

peiska Socialfonden som hade till syfte att skapa arbetstillfällen och öka sysselsätt-

ningen för medelålders och äldre arbetslösa personer med invandrarbakgrund. Per-

soner som var i behov av sysselsättning skulle erbjudas utbildning och arbete inom 

hemtjänst. Projektbeskrivningen innefattade att erbjuda konkreta arbetsuppgifter 

som svarade mot verkliga behov hos kommuninvånare med omvårdnadsbehov. 

MKEF:s initiativtagare, de sociala företagarna, ville utveckla en verksamhet som 

skulle tillgodose behov som fanns i samhället med hemtjänst på hemspråk för äldre 

och personer med funktionsnedsättning som inte kunde svenska och var i behov av 

hjälp. Projektet genomfördes i samarbete med Växjö kommun, Alvesta kommun och 

Älmhults kommun.  

 Det handlar om människor som vill men inte fått chansen. 
 (MKEF:s personalansvarige) 
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MKEF har byggt kontakter mellan de sysselsatta, deltagarna i ESF-projektet, prakti-

kanter och anställda i MKEF i form av nätverk mellan de anställda och i kontakter 

som skapats för de anställda genom praktik och arbete på uppdrag av kommunerna. 

Den kompetens och erfarenhet som den enskilde anställde byggde upp ger ett hu-

mankapital (Coleman 1988) hos de anställda. Tunna band så som de beskrivs av Hen-

ning & Lövgren (2004) har inte spelat någon roll i sammanhanget. ESF-projektet be-

skrivs ha gett kursdeltagarna nätverk och kontakter. Socialt kapital används på detta 

sätt i det sociala arbetet för att bygga upp och förstärka deltagarnas kontakter i ar-

betslivet, med varandra som arbetskamrater och med brukarna (Starrin & Rønning 

2011). Anställningen har också påverkat personalens möjligheter till försörjning, de-

ras självuppfattning och deras barns möjligheter.  

För barnen är det jätteviktigt att mamma får ett arbete, som förebild för 
barnen som mår bättre, det gör att samhället mår bättre. 
Handläggare Arbetsförmedlingen (Lernå 2011:13) 

MKEF:s affärsidé är (enligt de tre sociala företagarna) att erbjuda hemservice och 

företagstjänster. Det erbjuder också personer som är i behov av arbete och försörj-

ning ”lönearbete var och en efter sin förmåga” (de sociala företagarna). MKEF:s kun-

der är kommuner enligt LOV (lagen om valfrihet). Enskilda personer (ofta med av-

drag för hushållsnära tjänster), företag och föreningar (ekonomi och redovisning 

samt andra tjänster) anlitar också MKEF. Överenskommelse finns med flera bostads-

bolag vilka anlitar MKEF för städning av lägenheter m.m. och rekommenderar MKEF 

för service till hyresgästerna. MKEF är också arbetsgivare för personlig assistans (till-

stånd från socialstyrelsen) samt tar emot praktikanter och anställer personer i 

nystartjobb m.m. Nedan illustreras hur dessa uppgifter berör samhällets olika sfärer 

eller arenor.  
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Figur 7. MKEF:s verksamhet på välfärdsarenan 

MKEF har byggt upp en intäktsfinansierad verksamhet med 40 anställda (2009) som 

erbjuder tjänster i flera kommuner. Avtal skrivs med alla anställda och kollektivavtal 

finns tecknat. Alla uppmuntras att gå med i A-kassa och facklig organisation. MKEF 

uppfyller flera kriterier för socialt ansvarstagande så kallat Corporate Social Re-

sponsibility (CSR) (Westerdahl 2001) genom att de tar ansvar för samhället, för mil-

jön och socialt för att anställa personer som annars har svårt att få arbete.  

Levander (2011) beskriver i sin avhandling vad som är gemensamt för sociala företag 

samt två diskurser för sociala företag: självstyrelsediskursen och utanförskapsdis-

kursen. MKEF har sociala mål och driver handel med tjänster och uppfyller därmed 

utanförskapsdiskursen. De driver en lönsam, effektiv verksamhet och är genom an-

ställning av personer som tidigare inte lönearbetat, ett effektivt arbetsmarknadspoli-

tiskt instrument som medverkar till att arbetslinjen kan genomföras (Tillväxtverket 

2009; Johansson H. 2006). Utanförskapsdiskursen innebär att företagsformen skall ge 

legitimitet (Levander 2011). Det framgår inte i intervjuerna med kommunernas före-

trädare (Lernå 2011) om företagsformen spelat roll när det gäller legitimiteten för 

MKEF. Snarare är det de sociala företagarnas kontakter i tidigare verksamhet och det 

sociala kapital de byggt upp genom denna som nämns av de som intervjuats.  

Det är en fantastisk kunskap samlad hos ledningen som omsätts i funge-
rande verksamhet. Arbetsförmedlare Arbetsförmedlingen (Lernå 2011:20) 
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6.1.2 De sociala företagarna 

De tre sociala företagarna grundade sin idé om att starta ett socialt företag i sina egna 

tidigare erfarenheter av olika former av uppgifter i samhället, merparten i förenings-

livet med offentlig sektor som samarbetspartner. Alla tre är födda utanför Sveriges 

gränser, en kom till Sverige som barn och två kom till Sverige som vuxna. Två av före-

tagarna har erfarenhet av egen funktionsnedsättning. Alla tre framför att de hade in-

gående kännedom om målgruppen, arbetslösa personer med utländsk bakgrund och 

dess behov (jämför beskrivningen av Castell 1938 kring ledningens kompetens). De 

hade var för sig före starten av företaget konstaterat att äldre personer med utländsk 

bakgrund och funktionsnedsättning hade behov som inte tillgodoses i den offentliga 

omsorgen (Rotstein & Blomqvist 2008).  

Företagare 1, MKEF:s personalansvarige, kom till Sverige från Montenegro, som 

vuxen ensamstående med ett barn, utan den vita käpp som var förutsättningen för att 

hon med grav synskada skulle kunna röra sig i dagliga livet. MKEF:s personalansva-

rige är utbildad lärare och pedagog i fem år vid universitet i hemlandet. Hon har tidi-

gare arbetat som projektledare för två integrationsprojekt vid Handikapprörelsens 

Idé och Kunskapscentrum (I&KC) i Kronobergs län. Projektet Möte över gränser, fi-

nansierat av Allmänna arvsfonden, innebar att MKEF:s personalansvarige byggde 

kontakter och nätverk för att öka kunskapen om det mångfaldiga dubbla utanför-

skapet som det innebär att vara kvinna och invandrare med funktionsnedsättning. Ett 

hundratal personer anställda vid kommunerna, arbetsförmedling, landsting, försäk-

ringskassa samt aktiva inom handikappföreningar och invandrarföreningar i Krono-

bergs län deltog. Projektledarskapet för Mitt nya land, innebar rådgivning till myn-

digheternas handläggare som arbetade med personer med funktionsnedsättning och 

utländsk bakgrund. Uppgifterna innefattade också vägledning för berörda samt att 

vara en länk mellan myndighetspersoner och personer med funktionsnedsättning och 

utländsk bakgrund. Hon medverkade vid hembesök tillsammans med försäkringskas-

san för att tydliggöra behoven hos den enskilde invandraren som också hade en 

funktionsnedsättning. Personalansvarig använde sin funktionsnedsättning, grav syn-

skada och utländsk bakgrund, som exempel för andra: att det går att arbeta och sköta 

ett kvalificerat arbete även med utländsk bakgrund och en funktionsnedsättning. 

Dessa erfarenheter framförde hon senare i mötet med deltagarna i MKEF:s projekt 

Hemtjänst på hemspråk som illustration av hur det kan vara att leva med funktions-

nedsättning och bli bemött på olika sätt.  
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Företagare 2, MKEF:s vd, kom 3 år gammal från Eritrea när familjen flydde till Sve-

rige. Han har gått svenskt högstadium och tekniskt gymnasium samt högskoleutbild-

ning i sociologi och psykologi. Han arbetade tidigare i Växjö kommun med ungdomars 

fritid och arbetsledning för unga som arbetade med hushållstjänster i äldres hem. 

Arbetet innebar möten med äldre och gav erfarenheter av bemötande och tankesätt 

hos olika människor. Kontakterna med ungdomarna och de äldre, menar vd, har for-

mat honom och hans syn på Sverige. Vd berättar att han mötte reaktioner på sin hud-

färg, som präglat hans syn på människors värde. MKEF:s vd har tidigare arbetat på 

Smålandsidrotten och dess studieförbund samt på en gymnasieskola och i skola och 

barnomsorg. Han har också erfarenhet av att driva ett företag. Han refererade till 

flera upplevda exempel på diskriminering i arbetslivet, t.ex. arbetsledare som inte 

kunde hantera situationer med diskriminering och inte markerade för de anställda 

vad som gällde. Erfarenheterna har vd tagit med sig in i MKEF. Han berättade att han 

väljer att se positivt på människans förmåga. Vd är utöver arbetet i MKEF aktiv och 

förtroendevald i flera föreningar bland annat en global förening som verkar för integ-

ration. 

Företagare 3, MKEF:s ekonomiansvarige, har fyraårig ekonomiutbildning på universi-

tetet i hemlandet Kosovo. Utbildningen validerades när ekonomiansvarig kom till 

Sverige 1992. Därutöver har han magisterexamen i företagsekonomi vid Växjö uni-

versitet. Han har arbetat som lärare på en gymnasieskola i Kosovo i flera år och som 

ekonom i en svensk kommun i drygt två år. Tidigare har han haft egen redovisnings-

byrå samt var med och startade ekonomiska föreningen Macken. I de tidigare anställ-

ningarna fick han erfarenhet från flera ESF-projekt samt ekonomi och redovisning i 

föreningar och mindre företag. 

De tre sociala företagarnas beskrivningar av sina respektive bakgrunder innehåller 

flera infallsvinklar på socialt kapital, dels ur synvinkeln socialt arbete som skall stärka 

socialt kapital, dels de kontakter som byggts upp med föreningar, kommuner och stat-

liga företrädare i försäkringskassa, arbetsförmedling och migrationsverk (Starrin & 

Rønning 2011). Beskrivningarna innehöll också de tre sociala företagarnas humanka-

pital i utbildning och erfarenheter såväl från respektive hemland som inhämtade i 

olika yrkes- och föreningssammanhang (Coleman 1988). 

Innan MKEF startades träffades de sociala företagarna i olika sammanhang, diskute-

rade och konstaterade att de ville göra något tillsammans, vilket mynnade ut i ett ge-

mensamt socialt företag, som skulle vara samhällsnyttigt och innefattade integration. 

De beskrev erfarenheter av att många människor med god arbetsförmåga var exklu-



43 (63) 

derade och fastnade i utanförskap, det vill säga inte hade anställning och försörjning. 

De sociala företagarna återkom också till sin egen erfarenhet av utanförskap de första 

åren i Sverige och att de ville använda denna erfarenhet för att minimera trösklar och 

hinder för andra i samma situation. Beskrivningen innefattade önskan om förändring, 

handlingsfrihet och kontrollfaktorer som tas upp av Dellgran & Höjer (2011) i studien 

av varför socionomer startar företag (kan vara av intresse även om ingen av de soci-

ala företagarna i MKEF är socionom).  

De tre sociala företagarna har vid starten av företaget MKEF tagit vara på de svaga 

band (Florida 2006; Granovetter 1973) som de byggt upp i sitt tidigare yrkesliv och 

starka band från sitt engagemang i föreningslivet (Putnam 2001). Genom att de bildat 

en ekonomisk förening, som de driver tillsammans och verkar i dagligen, har de för-

stärkt banden sinsemellan till starka band (små hanterbara, väldefinierade grupper 

enligt Granovetter 1973). 

MKEF startades för att ägarna hade erfarenhet av att integrationen i arbetslivet be-

hövde öka, att personer med utländsk bakgrund liksom alla andra behövde såväl 

sysselsättning som få olika tjänster utförda. Affärsidén bygger på att det finns en 

marknad för tjänster genom att delar av kostnaderna för enskilda minskar genom 

avdragsgilla hushållsnära tjänster och servicetjänster i hemtjänst enligt lagen om val-

frihet. MKEF har dragit nytta av en nisch genom att erbjuda tjänster till en målgrupp 

som efterfrågar tjänsten (Castell 1938). Inledningsvis beviljades MKEF ett mikrolån 

från Almi. Företagarna sökte upp kommuncheferna, kommunernas förtroendevalda, 

omsorgs- och socialchefer samt förvaltningschefer. Genom att söka upp sina tidigare 

kontakter i länet och använda sig av att kommunernas anställda och förtroendevalda 

kände till MKEF:s personalansvariges arbetssätt från projekten inom I&KC togs de 

emot positivt av kommunerna.  Svaga och överbryggande band som bygger på tillit, 

förtroende och det offentliga samtalet i lokalsamhället spelade således stor roll för 

dem (jämför Aronsson m.fl. 2001; Eklinder Frick 2011; Henning & Svensson 2011).   
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6.2   Sociala företags och sociala företagares utrymme på välfärdsarenan 

Utrymmet på välfärdsarenan för sociala företag och studiens exempel MKEF kan ana-

lyseras utifrån ansvar i betydelsen arrangemang samt finansiering och produktion av 

välfärdstjänster. Analysen görs med hjälp av Lundquists (1998) modell (se denna 

studie s. 21) och utgår genomgående från indelningen offentligt – privat och kan be-

skrivas som följer. 

MKEF verkar med sociala välfärdsuppgifter som arbete och sysselsättning (AF i figur 

8 nedan), hemtjänst (LOV) och assistans åt personer med funktionsnedsättning 

(LASS) samt bokföring, service och tjänster för företag, föreningar (BOK) och enskilda 

personer och familjer (HUS).  

Hemtjänst (LOV) och assistans (LASS) placeras i ruta 1.1 i figur 8 nedan, verksamhet-

en arrangeras offentligt: ruta 2.1, finansieras offentligt: och i ruta 3.2, produceras pri-

vat. LASS kan i viss mån tolkas som att ansvaret och arrangangemanget är privat, då 

den enskilde själv kan anställa sin personlige assistent och betala denna med bevil-

jade assistansmedel (ruta 1.2). 
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Figur 8. Studien och utrymmet på välfärdsarenan (utvecklad efter Lundquist 1998:157) 

När MKEF anställer personer som tidigare saknar erfarenhet av arbetsuppgifterna 

inleds anställningen vanligen med en praktiktjänstgöring genom avtal med arbets-

förmedlingen. Den enskilde får erfarenhet och företaget kan pröva den tilltänkta an-

ställdes förutsättningar och möjligheter att utföra arbetet. Företaget ger en introdukt-

ion med en särskilt utsedd handledare anställd i MKEF. En praktik arrangeras offent-

ligt genom arbetsförmedlingen (markerad AF i ruta 1.1 i figuren ovan) och finansieras 
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med offentliga medel från arbetsförmedlingen (ruta 2.1). Anställningen eller praktik-

platsen produceras privat (3.2). Anställningen inom ramen för nystartjobb och med 

lönebidrag ger samma effekt men finansieras delvis av MKEF (ruta 2.2) genom de 

intäkter de har i verksamheten. 

MKEF:s uppgifter med städning, hushålls- och trädgårdsarbete (HUS) utförs på be-

ställning av enskilda personer i deras enskilda hem (ruta 1.2). Den enskilde beställer 

och betalar för uppgiften (ruta 2.4 och 3.8) och får skatteavdrag för hälften av arbets-

kostnaden (2.3). Arrangemang och produktion är privat, finaniseringen är delvis pri-

vat och delvis offentlig genom skatteavdrag s.k. HUS. 

Hemtjänst beslutas (arrangeras) och finansieras av kommunen enligt socialtjänstla-

gen [SoL] (SFS 2001:453) men produceras av det sociala företaget enligt lagen om 

valfrihet [LOV] (SFS 2008:962). Personlig assistans beslutas (arrangeras) och finan-

sieras av kommun och försäkringskassa men produceras av det sociala företaget en-

ligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade [LSS] (SFS 1993:387 och 

Socialförsäkringsbalken SFS 2010:110). Städning, trädgårdsarbete med mera så kal-

lade hushållsnära tjänster arrangeras privat genom den enskildes beställning, finan-

sieras delvis privat av den enskilde och delvis av offentliga medel genom skatteav-

drag [HUS] (Skatteverket 2009). 

Tjänsterna, som MKEF säljer, kring bokföring och ekonomihantering men också städ-

ning m.m. för företag och föreningar, är helt och hållet en privat uppgift, som arrange-

ras, finansieras och produceras privat (1.2, 2.4 samt 3.8). 

Produktionen av den verksamhet som MKEF bedriver är helt och hållet privat oavsett 

finansiering och arrangemang. MKEF ansvarar också för att den tjänst företaget utför 

är av god kvalitet och uppfyller de kriterier som företaget har åtagit sig. 

Av studien framgår att företaget MKEF bygger sin verksamhet på tillit och förtroende 

från kunderna - kommunerna, hyresbolagen, arbetsförmedling osv. Merparten av 

kontakterna bygger på svaga band (Granovetter 1973). Något inslag av starka band 

(Putnam 2001) kan identifieras i de sociala företagarnas beskrivning av att de an-

vände sitt breda kontaktnät som de fått genom tidigare engagemang i föreningslivet 

för att etablera samarbete.  

Kontakterna i företaget MKEF med anställda i olika offentliga verksamheter, inte 

minst med anledning av ESF-projektets genomförande, har gett MKEF och dess före-

tagare en rivstart, som bland annat bygger på deras sociala kapital, tillit och förtro-

ende som företagarna bar med sig från tidigare verksamheter. Kapitalförsörjningen 
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förstärktes inledningsvis genom projektmedel vilket är en vanlig finansieringsform 

för sociala företag (Tillväxtverket 2008).  

I företaget finns kunskap, erfarenhet och kontakter med myndigheter och organisat-

ioner. MKEF och dess sociala företagare har byggt upp rutiner kring hur kontakter 

skall tas, vilket ytterligare har ökat det sociala kapitalet (Field 2008).  

Erfarenheten från tidigare projekt är att eldsjälen är avgörande för projektets ge-
nomförande och resultat. Här är de tre eldsjälar som jag/vi är mycket imponerade 
av. De har drivkraften, en glöd och tro på människor, inget är omöjligt för dem. 
Arbetsledare kommun (Lernå 2011:19) 

6.3   Förutsättningar för socialt företagande på välfärdsarenan 

MKEF arbetar i samhällets alla fyra sektorer och verkar på uppdrag av offentlig sektor 

med såväl privata företag och kommunala bolag som föreningar och enskilda hushåll 

som kunder. I förutsättningarna ingår lagstiftning, politiska beslut och de myndig-

hetsbeslut som följer av lagstiftningen samt enskildas val. 

Det sociala företaget MKEF bygger sin verksamhet på en rad offentliga beslut. En-

skilda hushålls möjligheter att göra skatteavdrag för arbete i enskilda hem med hus-

hållsnära tjänster (HUS) ger den enskilde en lägre kostnad. Lagstiftningen ger kom-

munerna möjlighet att besluta om att upphandla hemtjänst hos externa aktörer. En 

förutsättning är också att MKEF godkänns som leverantör av kommunen. 

Figur 9. Lagstiftning, politiska beslut och myndighetsutövning som avgör förutsättningarna för att driva 
verksamhet finansierad inom offentlig sektor (första sektorn) 

Verksamheten som anordnare av personlig assistans, bygger på att lagstiftningen ger 

den enskilde möjligheten att välja en annan anordnare än kommunen. MKEF har till-

stånd att vara anordnare av personlig assistans av Socialstyrelsen. Praktikanter och 

anställning med nystartjobb bygger på en lagstiftning som ger den arbetsgivare som 
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anställer en person som saknar anställning och erbjuder handledning och arbetsupp-

gifter hel- eller delvis finansiering genom statliga medel. Arbetsförmedlingen skall 

när det gäller den enskilda arbetslöse fatta ett särskilt beslut och avtala med MKEF 

om placeringen. Hemtjänstleverantörer prövas av respektive kommuns ansvarige 

nämnd som tecknar avtal med utförare som uppfyller de krav som ställts upp. Växjö 

och Älmhults kommuner har tecknat avtal med MKEF. För insatserna betalar kom-

munen ett fastställt belopp per timme. Offentlig sektor det vill säga kommun, försäk-

ringskassa och arbetsförmedling anlitar således MKEF för olika uppdrag som finan-

sieras av offentliga medel.  

I egenskapen av arbetsintegrerande socialt företag har MKEF med delvis offentlig 

finansiering från arbetsförmedlingen anställt personer med utländsk bakgrund som 

saknade arbete. Arbetsuppgifter erbjuds både hos privatpersoner som delvis finan-

sieras med skatteavdrag (HUS avdrag) och hos privata företag (helt finansierat privat 

på marknaden) och hos föreningar (finansierat inom ramen för föreningarnas eko-

nomi – men många gånger indirekt med offentliga föreningsbidrag).  

Figur 10. MKEF:s förutsättningar hos privata företag (andra sektorn) och föreningar (tredje sektorn) 

När MKEF agerar på marknaden, med privata företag eller föreningar som kunder, 

görs en affärsmässig bedömning från kunden i fråga, dels ekonomiskt, ”vad kostar 

det” dels vad MKEF kan erbjuda i leveransvillkor, effektivitet och kvalitet. Även 

MKEF:s möjlighet att beskriva förutsättningarna och framstå som tillförlitliga betyder 

mycket. Det handlar om tillit, förtroende och ömsesidighet, dvs. socialt kapital genom 

så kallade svaga band (Putnam 2001; Rotstein 2002). 

  

Privata företag och 
föreningar  

Behov  Finansiering Åtgärd 

Bostadsföretag Städning, fönsterputs m.m. Kund = företaget Tjänst på marknaden 

Privata företag Bokföring, redovisning Kund = företaget Bokföring, redovisning 

Föreningar Bokföring, redovisning Kund = föreningen Bokföring, redovisning 
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Figur 11. Förutsättningar för sociala företag hos enskilda medborgare (fjärde sektorn) 

För att MKEF skall få ett uppdrag när det gäller de offentligt finansierade uppgifterna, 

skall förutom de offentliga besluten på olika nivåer, den enskilde medborgaren göra 

ett aktivt val. Den enskilde skall söka upp MKEF och köpa den hushållsnära tjänsten 

(HUS) och dessutom ha betalat tillräckligt mycket skatt för att erhålla en skattere-

duktion. När det gäller hemtjänst (LOV) skall den enskilde välja MKEF som leveran-

tör. Den enskilde som har beviljats personlig assistans skall anlita MKEF som anord-

nare av personlig assistans för att MKEF skall ha ett uppdrag. Praktikanter och ar-

betslösa anvisas eller söker sig till MKEF för praktik som förväntas leda till en an-

ställning alternativt för att få en yrkeserfarenhet. Utan de enskilda personernas val 

har inte MKEF något uppdrag. 

6.4   Socialt företag men inte en del av social ekonomi 

Ägarna till MKEF beskriver sitt företag som ett socialt företag utan vinstintresse. 

Social ekonomi innefattar skilda verksamheter som frivilligorganisationer, dvs. id-

rottsföreningar m.m. och stora kooperativa företag som t.ex. Konsum och OK. När 

Sverige gick in i EU beskrevs social ekonomi som en ny organisationsform i gränsen 

mellan stat och marknad (Inrikesdepartementet Ds 1998:48). Basta har beskrivits 

som exemplet på en amfibie eller hybridorganisation som använder det bästa från 

civilsamhället och staten (Hansson & Wijkström 2001).  Social ekonomi beskrevs 

också som ett sätt att enas mellan de som vill ha en offentligt styrd verksamhet och de 

som vill ha en alternativ driftsform (Hedin m.fl. 2006).   

Är MKEF en del av den sektor som beskrivs som social ekonomi? Sektorn innefattar 

samhällsnytta och demokratiskt inflytande. Verksamheten inom sektorn social eko-

nomi tar del av den privata vinsten och samtidigt offentliga skattemedel. Det handlar 

om organiserade verksamheter med samhälleligt ändamål, organisatoriskt fristående 

Aktör Villkor hos den 
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enskild kund 

Hushållsnära tjänster 
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tjänst enl. SoL 
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uppfyller förut-
sättningar 

Accepterat/valt 
MKEF och anvi-
sad plats  

AF/FK Nystartjobb,  
praktikant 



49 (63) 

från offentlig sektor. Social ekonomi beskrivs också som en egen metod där delaktig-

het, ansvarstagande och demokrati kombineras med frivilligt oavlönat arbete. Det 

aktuella exemplet jämförs här genom likheter och skillnader mellan MKEF och defi-

nitionen av arbetsintegrerande socialt företag, utanförskapsdiskursen, privata företag 

samt sociala företag.  

Figur 12. Likheter och skillnader mellan exemplet och arbetsintegrerande sociala företag 

Begreppet arbetsintegrerande sociala företag har myntats av Tillväxtverket för att 

avgränsa sociala företag som har som ändamål att anställa och integrera personer 

som har svårigheter att få jobb (Svensson & Herlitz 2007). Utifrån studien är MKEF  

ett arbetsintegrerande socialt företag. 

Figur 13. Exemplet MKEF jämfört med Levanders (2011) utanförskapsdiskurs 

MKEF överensstämmer med utanförskapsdiskursen som Levander (2011) identifie-

rat i forskning. Det sociala företaget används som problemlösare, det ger personer 

som har svårt att få jobb delaktighet i arbetslivet. Som arbetsmarknadspolitiskt in-

strument är MKEF effektivt och uppfyller samhälleliga behov, som arbete för perso-

ner som varit utanför arbetsmarknaden, Genom att bedriva affärsverksamhet inom 

företagsformen ekonomisk förening avses att ge legitimitet och förtroende (Levander 

2011).  
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Figur 14. MKEF, likheter och skillnader med privata företag 

När offentligt finansierad verksamhet bedrivs utanför den offentliga förvaltningen 

tillämpas Lagen om offentlig upphandling och konkurrens på lika villkor. Svensson 

och Herlitz (2007) beskriver skillnaden mellan tillväxtföretag, levebrödsföretag och 

sociala företag. Tillväxtföretag startas med riskkapital, levebrödsföretag med egna 

insatser (i form av kapital och eget arbete utan lön) och sociala företag med projektfi-

nansiering och ideellt arbete. Kolvereid och Jenssen (2006) beskriver att entreprenö-

ren, företagaren drivs av utmaningen, har tillgång till kapital och den ekonomiska 

möjligheten. Hjorth och Johannisson (1998) menar att företagaren ifrågasätter sy-

stemet och tar vara på och är aktiv i personliga nätverk. De sociala företagarna i 

MKEF har liksom levebrödsföretagare inledningsvis byggt upp verksamheten med 

eget oavlönat arbete och egna medel. 

Jämförelse mellan MKEF och sociala företag 
Likheter Skillnader 

Tar ej ut vinst för egen räkning Delaktighet för anställda 

Investerar överskott i verksamheten  

Omsätter idéer  

Nå social nytta, social förbättring, sociala mål  

Allmännyttiga intressen  
Figur 15. Likheter och skillnader mellan exemplet och socialt företag 

Sammanfattningsvis kan konstateras att ett socialt företag har (Levander 2011) soci-

ala mål samt driver handel med varor och service. I uppbyggnaden av företaget an-

vänder sociala företagare sitt eget ideella arbete och projektbidrag (Svensson & Her-

litz 2007). En bärande del i sociala företag är att inte ta ut vinst för egen räkning utan 

återinvestera vinsten för att omsätta sina idéer och nå sociala förbättringar (Yunus 

2010). I sociala företag är medarbetarna delaktiga i den dagliga driften (Tillväxtver-

ket 2012). Ett socialt företag som i likhet med vårt illustrerande exempel MKEF upp-

fyller alla andra mått på ett socialt företag men inte delaktighet, är ett arbetsintegre-

rande socialt företag. Förutom att analysera det studerade företagets likheter och 

skillnader med arbetsintegrerande sociala företag, utanförskapsdiskursen, privata 

företag och sociala företag är det av vikt att analysera dess förhållande till social eko-

nomi.  

Jämförelse mellan MKEF och privata företag 

Likheter Skillnader 

Självständig Ej vinstintresse 

Produktion av varor och tjänster  

Reglerar kostnader för personal, försäkringar   

Tillgodoser kunders behov  

Bedriver affärsverksamhet  
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Inom begreppet social ekonomi kan rymmas organisationer som är olika i storlek 

(ekonomiskt, innehållsmässigt och verksamhet) och när det gäller syfte, medlemskap 

och associationsform. Social ekonomi är inte tillräckligt för att förklara och analysera 

det sociala företaget MKEF.  

Organisatoriskt är MKEF en ekonomisk förening. En ekonomisk förening skiljer sig 

formellt ifrån en ideell förening genom att verksamheten i den ideella i grunden bed-

rivs utan ekonomiskt syfte. Varken kunder eller anställda är medlemmar i den eko-

nomiska föreningen MKEF. Delaktighet och inflytande är därför inte formellt reglerat 

och ett demokratiskt underskott kan konstateras. MKEF ingår inte i den sociala eko-

nomin som bygger på medlemskap, ideella organisationer och delaktighet (Westlund 

2001). MKEF kan inte heller innefattas i begreppet civilsamhället (Trägårdh 1995). 

Även om MKEF är en ekonomisk förening och själva använder socialt företag som 

beteckning är deras verksamhet snarare marknadsorienterad och drivs som ett små-

företag med tre delägare. 

Socialekonomi är ett sätt att se ekonomin utifrån helheten i samhället menar Castell 

redan på 30-talet (Castell 1938). I offentliga upphandlingar konkurrerar MKEF och 

andra sociala företag med de privata aktörerna, aktiebolag och enskilda firmor, dvs. 

något speciellt utrymme har inte getts sociala företag på välfärdsarenan. Samtidigt 

som sociala företag konkurrerar med privata företag avsätter samhället både nation-

ellt (Näringsdepartementet 2007; Tillväxtverket 2008) och internationellt (ESF-rådet 

2009; Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 2011) offentliga medel för att 

utveckla och stödja den sociala ekonomin och sociala företag. MKEF är ett ömsesidigt 

företag för de tre delägarna och som ekonomisk förening en del av kooperationen. De 

driver offentligt finansierade välfärdsuppdrag. MKEF är inte en del av civilsamhället. 

Är det en NGO (non government organisation)? Eller en idéburen verksamhet eller 

snarare ett småföretag? 
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Figur 16. Sociala företag i förhållande till ekonomiska föreningar, ideella organisationer, offentliga organi-
sationer och aktiebolag  

MKEF har drag av olika organisationsformer och använder fördelarna från dessa i sin 

verksamhet. Delar av verksamheten finansieras av offentliga medel, hemtjänst med 

LOV, hushållsnära tjänster med HUS-avdrag och de är arbetsgivare för personlig assi-

stent som finansieras med statliga medel från försäkringskassan. Presumtiv personal 

kompetensutvecklades med EU bidrag från Europeiska socialfonden. Verksamheten 

bedrivs i konkurrens med andra företag inom verksamhetsområdet. 

6.5  Checklista med kriterier för att analysera sociala företag 
 

Med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar framgår att ett socialt företag 

är både socialt och företag men för verksamhet inom det sociala välfärdsarbetet krävs 

även att det finns utrymme och förutsättningar. I studien har växt fram en checklista 

över kriterier för analys av sociala företag i det sociala välfärdsarbetet. 

Företaget måste först och främst uppfylla de delar som gör en verksamhet till ett före-

tag (Castell 1938).  Det vill säga följande kännetecknar ett företag: 

– affärsidé som någon önskar betala för  
– produktion av varor eller tjänster 
– kapitalförsörjning – finansiering av verksamheten – lån från bank, kreditgivare, 
eget kapital eller projektmedel 
– ledningen har kunskap, erfarenhet och kontakter som behövs för företagets drift 
– marknadsföring 
(vinst – om företaget bedrivs så att vinst uppstår som delas ut till ägarna är det 
inte ett socialt företag – för att vara ett socialt företag skall överskottet återinve-
steras i verksamheten). 
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Det finns flera olika definitioner på socialt företag. Ideella organisationer – med öppet 

medlemskap - som bedriver ekonomisk verksamhet med anställd personal är ett ex-

empel. Ett arbetsintegrerande socialt företag anställer personer som vanligen inte får 

anställning i andra företag (Tillväxtverket 2012). Utanförskapsdiskursen innefattar 

sociala företag som uppfyller samhälleliga behov, används som ett effektivt arbets-

marknadsinstrument och bedriver affärsverksamhet med samhällelig nytta (Levan-

der 2011). Det sociala företaget använder det ekonomiska överskottet för att omsätta 

sina idéer (Yunus 2010).  

Kriterier för att analysera om ett företag är ett socialt företag:  

– erbjuder delaktighet för anställda 

– tar ej ut vinst för egen räkning 

– investerar överskott i verksamheten 

– når social nytta, social förbättring och sociala mål 

– allmännyttiga intressen. 

Egenskaper hos sociala företagare kan beskrivas i termer av socialt kapital som svaga, 

starka och överbryggande band (Granovetter 1973; Florida 2006; Putnam 2001).  

Sociala företagares nätverksbyggande används bl.a. för att bygga upp och nå fäste på 

arbetsmarknaden för de anställda (Starrin & Rønning 2011).  

Kriterier för analys av de sociala företagarna behöver omfatta: 

– kontaktnät och socialt kapital 

– förmåga att bygga och behålla nätverk  

– tillit och förtroende hos kunder och myndigheter. 

Utrymmet inom det sociala välfärdsarbetet skapas genom att ansvaret för hemtjänst, 

personlig assistans, arbetsmarknadsåtgärder m.m. kan delas mellan olika huvudmän 

såväl offentliga som privata (Lundquist 1998). 

Utrymmet kan analyseras utifrån: 

– arrangemang, finansiering och produktion av tjänsten kan vara mer eller mindre 
privat och är beroende av de beslut som fattas på olika politiska nivåer i samhället. 

Förutsättningar inom det sociala välfärdsarbetet handlar om de beslut som fattas av 

samhällets aktörer på olika nivåer. Nationellt fattar politiskt förtroendevalda i riksdag 

och regering beslut om lagar och bestämmelser. Myndigheter beslutar om tillstånd 

och godkännande för aktörer. Kommunala förtroendevalda beslutar att tillämpa lagen 

om valfrihet eller lagen om offentlig upphandling samt godkänner eller tecknar avtal 

med aktörer. Kommunala respektive försäkringskassans tjänstemän fattar beslut om 

enskildas behov. 
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Förutsättningarna kan analyseras utifrån följande: 

– politiska beslut – lagar som öppnar för det sociala företaget (skatteavdrag för en-
skilda, konkurrensutsättning, arbetsmarknadsåtgärder) – kan ändras över tiden 
med nya beslut och politiska sammansättningar 

– beslut beträffande aktör – avtal, godkännande eller tillstånd (socialstyrelsen, 
skatteverket, socialnämnden och försäkringskassan) 

– myndighetsutövning gentemot enskilda (tillräcklig skatteinbetalning, bistånds-
bedömning, beviljad personlig assistans) 

Beslut av den enskilde medborgaren är sist men inte minst avgörande för om det so-

ciala företaget skall anlitas för just den insats eller tjänst som den enskilde har rätt 

till. Den enskilde väljer aktör bland de tillgängliga, kommunens verksamhet, privata 

företag och om det finns sociala företag. 

Avslutningsvis analyseras om den enskilde väljer att:  

– anlita det sociala företaget 
– köpa HUS tjänsten från det sociala företaget. 

Sammanfattningsvis kan sociala företag agera inom det sociala välfärdsarbetet när 

merparten av kriterierna är uppfyllda. Företaget har en affärsidé, som produceras på 

ett sätt som kunder vill betala för. Lagar som ger förutsättningar för sociala företag 

att verka på den sociala välfärdsarenan. Myndigheter på lokal och regional nivå fattar 

beslut om att tillämpa konkurrensutsättningen. Ett socialt företag godkänns som le-

verantör enligt den aktuella lagstiftningen genom upphandling eller godkännande. 

Den enskilde – kunden – beviljas bistånd, har betalat tillräcklig skatt eller godkänts på 

något annat sätt. Sist men inte minst bygger sociala företag - som merparten av före-

tag – på det förtroende och det tillit som de sociala företagarna kan bygga upp hos 

kunder och när det gäller välfärdsarenan beslutande politiker och tjänstemän. 

  



55 (63) 

7.     DISKUSSION 
 

7.1  Resultatdiskussion 

Alternativa aktörer har kommit för att bedriva social verksamhet på välfärdsarenan 

som en av flera aktörer jämsides med offentligt organiserad service. Vi har upp-

muntrats till att vara aktiva medborgare och har vant oss vid att välja leverantör i 

olika sammanhang. Vi vill styra över våra egna liv (Florida 2006) och veta vad vi får 

för pengarna. Detta gäller inte minst de tjänster som finansieras via vår skattesedel. 

Självbetjäningsbutiken som Ingelstam (2005) beskrev innefattar numera även de 

uppgifter som denna studie tar upp nämligen: sysselsättning, hemtjänst samt service i 

hemmet. 

I en process tracing metod har teorin utvecklats genom teorigenering till en check-

lista med kriterier för att definiera sociala företag (Fairclough & Fairclough 2012; 

George & Bennet 2005). Producenter av välfärdstjänster kan använda denna studies 

checklista för att bedöma om förutsättningar finns och i vad mån de som utger sig för 

att vara sociala företag uppfyller dessa krav. 

De sociala företagarna i studien har använt det som vanligen brukar beskrivas som 

utanförskap som en potential för utveckling av sitt företag. Med egna erfarenheter av 

att invandra till Sverige och egen funktionsnedsättning som tillgångar har de byggt 

upp sitt företag. Forskning har visat att personer med utländsk bakgrund och kvinnor 

startar företag i mindre utsträckning än övriga (Kolvereid 2006). Studien avviker från 

detta då det studerade sociala företaget drivs av sociala företagare som är såväl en 

kvinna som personer med utländsk bakgrund och funktionsnedsättning.  

Arbetslinjen sägs vara och har historiskt varit de styrande nationella partiernas mål – 

att medborgarna skall försörja sig själva och de sina (SOU 1933:20). De sociala före-

tagarna i det studerade företaget har visat att arbetslinjen även är enskilda medbor-

gares vilja och målsättning. Företaget har anställt personer med utländsk bakgrund 

och (merparten) kvinnor som är grupper som enligt forskare (Åberg 1998) inte är 

arbetsgivarnas första handsval vid anställning.  

Det finns inte någon självklar driftsform för sociala företag. Sociala företag kan i prin-

cip ha vilken associations- eller driftsform som helst, aktiebolag, ekonomisk förening, 

ideell förening eller stiftelse. Till och med offentliga aktörer som kommuner driver 

verksamhet som de benämner socialt företag.  
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Ett socialt företag definieras inte utifrån vilken företagsform som verksamheten bed-

rivs i. Ekonomisk förening ger bilden och föreställningen av kooperativ med allt vad 

det innebär (för den som känner till vilka och vad de olika företagsformerna innebär). 

Men också stora ekonomiskt omfattande verksamheter som Konsum och OK bedrivs 

som ekonomiska föreningar. Finansiärer ser legitimitet i ett aktiebolag på grund av 

den klarhet i ansvar och åtagande som företagsformen aktiebolag ger. Aktiebolags-

formen ger också insyn i ekonomi och redovisning, bokslut samt tillgång till uppgifter 

via skattemyndighet, dvs. transperens i företaget. 

7.2   En kompromiss på välfärdsarenan  

De sociala välfärdstjänsterna utförs numera av såväl kommunal verksamhet som på 

uppdrag av privata aktörer. Olika former av företag har genom lagstiftning och poli-

tiska beslut beretts plats på välfärdsarenan. Studien visar att sociala företag är en 

slags hybrid (jämför Hansson & Wijkström 1998; 2001). I vissa avseenden är de lika 

privata företag genom att de bedriver intäktsfinansierad verksamhet på marknaden.  

I ett företag med flera ägare inom en ekonomisk förening är övriga anställda inte mer 

delaktiga i företaget än i något annat företag som visar socialt ansvarstagande (Wes-

terdahl 2001; Westlund 2001). 

Sociala företag är en av flera aktörer på välfärdsarenan – ett alternativ till offentlig 

verksamhet å ena sidan och aktiebolagens och enskilda firmors verksamhet å andra 

sidan - inte främst för att de använder beteckningen socialt företag utan snarare på 

grund av de sociala företagarnas sociala kapital i form av nätverk och kontakter samt 

kreativa entreprenörskap (jämför Field 2008; Granovetter 1973; Henning & Svensson 

2011; Hjorth & Johannisson 1998).  

Sociala företag har därutöver visat sig vara en intressant kompromiss där de sociala 

företagarna, eldsjälarna, driver verksamhet bland annat genom avtal med offentliga 

aktörer. I dagens diskussioner när vinstdrivande verksamhet ifrågasätts kan sociala 

företag, som har lokal förankring och vill det allmännas väl, vara ett alternativ. Be-

nämningen sociala företag har blivit ett honnörsord, vilket inte självklart innebär en 

kvalitetsgaranti - vissa förutsättningar måste uppfyllas för att de skall leva upp till 

rubriceringen. Det är flera kriterier som behöver uppfyllas för att kvalitet skall garan-

teras och de enskilda skall få det de har rätt till och verksamheten bedrivas effektivt.  
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7.3   Blandningen av aktörer är en tillgång på välfärdsarenan 

Staten har genom lagstiftning möjliggjort för flera aktörer att verka jämsides på väl-

färdsarenan. Kommunernas politiska ledning fattar beslut och möjliggör konkurrens 

för att erbjuda sociala välfärdstjänster till medborgarnas bästa. Tanken är att mång-

fald och valfrihet skall ge varje invånare möjlighet att få det stöd och den hjälp de be-

höver och på det sätt de önskar. Genom konkurrens mellan flera aktörer med olika 

bakgrund och drivkraft skall verksamhet utvecklas kvalitativt och effektivt genom en 

positiv konkurrens (Aronsson m.fl. 2001; Rotstein & Blomquist 2008).  

Debatt och engagemang för och emot att den offentligt finansierade verksamheten 

skall bedrivas inom offentlig förvaltning eller av privata aktörer - eller både och - på-

går dagligen i media. En av ledamöterna i en gymnasienämnd skrev, enligt lokalpres-

sen, i ett socialt forum att han rekommenderade en av de privatdrivna gymnasiesko-

lorna. Uttalandet väckte debatt i lokalpressen kring om det ingår i de kommunalt för-

troendevaldas uppgift att värna den kommunala gymnasieskolan - eller om de skall 

värna alla elevers bästa och valfrihet. Kritiken i debatten gällde såväl privat som of-

fentlig verksamhets tillkortakommanden. Den privata verksamheten jämställs i de-

battsammanhang med riskkapitalbolag och sällan nämns sociala företag.  

Varken sociala företag eller andra företag omfattas av bestämmelserna i förvaltnings-

lagen (SFS 1986:223) som skall värna medborgarnas rättsäkerhet och säkerställa 

service till allmänheten. Offentlig verksamhet skall vara opartisk, omsorgsfull och 

korrekt, ge snabba, enkla och entydiga besked samt hjälpa medborgaren. Förvalt-

ningslagen ger den enskilde rätt till insyn i den offentliga verksamheten. Anställda i 

offentlig verksamhet har yttrandefrihet och meddelarfrihet, det vill säga ledningen 

har inte rätt att ta reda på vem som yttrat sig till exempel till media. Motsvarande 

finns inte i privat verksamhet. En upplysning utanför företaget kan till och med i en 

domstol bedömas skada företagets verksamhet. Varken i aktiebolag eller i den eko-

nomisk förening ges formell möjlighet för de anställda att använda sig av sin yttran-

defrihet och kritisera verksamheten (Lundquist 1998).  

Blandningen av aktörer i det sociala välfärdarbetet har kommit för att stanna. Det är 

inte organisations- eller företagsformen som är intressant utan innehållet i tjänsten 

och att den enskildes behov kan tillgodoses på önskat sätt. Valfriheten gör det möjligt 

att öka kulturkompetensen och att få tjänsten utförd av personer som talar olika 

språk.  
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Oavsett vem som är huvudman och ansvarig för driften av den offentligt finansierade 

verksamheten är det nödvändigt att utarbeta former för kontroll och ställa krav på 

verksamhetens utförande. Valfriheten för den enskilde får inte medföra att den en-

skilde själv blir utlämnad till den ena eller andra leverantören. Oavsett vem eller vilka 

som bedriver (producerar) verksamheten måste den politiska styrningens fokus vara 

på innehållet, kvaliteten i det den enskilde får i förhållande till de behov den enskilde 

har och har prövats berättigad till hjälp med. Ett strukturellt, systematiskt kvalitets-

arbete med kontrollstationer är nödvändig i såväl kommunal som privat verksamhet. 

Så också i sociala företag. 

Denna studie visar att det finns behov av att klargöra vilka förutsättningar som skall 

uppfyllas av ett socialt företag. Andra länder har en särskild associationsform för so-

ciala företag, en liknande företagsform här i Sverige skulle kunna ge den legitimitet 

och lösa de problem som sociala företag har i dag. Det som framförs som problem är 

främst ekonomiska, som företagens likviditet och förutsättningar att lämna anbud vid 

offentlig upphandling. Företagandet och utvecklingen av olika sätt att erbjuda sociala 

välfärdstjänster skulle kunna utvecklas om förutsättningarna för sociala lokalt verk-

samma företag var annorlunda än för privata vinstdrivande företag.   

Syftet med studien ”att utifrån ett antal valda teoretiska ansatser beskriva och analy-

sera under vilka förutsättningar, på vilka arenor, med vilken ansvarsfördelning och 

vilka beslut som ger sociala företag utrymme på välfärdsarenan” har uppnåtts. Det 

framkommer att sociala företag och sociala företagare är komplexa fenomen som fått 

utrymme på den sociala välfärdsarenan utifrån såväl lagstiftning, politiska beslut och 

enskildas val. Sociala företag har i tidigare forskning definierats utifrån olika infalls-

vinklar beroende på forskningens hemvist medan denna studie tar ett helhetsgrepp 

och visar att sociala företag måste analyseras utifrån en rad kriterier för att definitivt 

kunna bestämmas tillhöra kategorin och utgöra en resurs i dagens och framtidens 

välfärdsmix. 
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