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Abstract 

This thesis aims to answer the question if there´s a difference between two different 

governments policies, even though they have the same goal. The question in particular 

is about social enterprises and how governments create policies to improve their 

status. Another thing concerning this is that social enterprises might not be a thing for 

the Swedish society. To answer these two parts, I´ve analyzed a policy document for 

social enterprises, from each government and analyzed the structure of social 

enterprises and compared those to three welfare regimes and theories about non-profit 

activity in different welfare regimes. The result is that the governments have crucially 

different policies to reach the same goal with the social enterprises. Social enterprises 

as a phenomenon is clearly affected by the way a society is built and might not be a 

common thing in a social democratic country instead Sweden might have to become 

more conservative to be able to meet their struggles.  
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1. INLEDNING 

I Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) ekonomiska rapport från 2019 

konstaterar SKR att vi kan vänta stora kostnadsökningar för välfärden. Detta kommer 

innebära ett stort tryck på kommunernas och regionernas ekonomi som i sig kommer 

innebära ett ökat behov av besparingar och eventuella skattehöjningar (SKR, 2019). 

Det svenska samhället kommer att behöva göra omställningar på flera plan för att 

klara dessa utmaningar. Ett sätt skulle kunna vara att organisera om vad vi kan 

förvänta oss för tjänster av det offentliga och låta andra aktörer göra mer av den 

gemensamma samhällsnyttan. Det finns idag företag som har som främsta syfte att 

göra en insats för samhället. Dessa företag hamnar i gränslandet mellan företag, 

offentlig sektor och ideell sektor (Regeringen, 2018). De visar på den formen av 

nytänkande som kanske krävs för att möta de samhällsutmaningar vi står inför när det 

gäller de demografiska och därmed den ekonomiska utvecklingen hos kommuner och 

regioner (SKR 2019). Denna typen av företag har fått ett uppsving på den politiska 

agendan i Riksdagen men också i regioner som en del av den regionala utvecklingen. 

Men dessa företagare har svårt att etablera sig (Sofisam 2019). Vilket både den 

borgerliga regering 2010 och den rödgröna regeringen 2018 har tagit fram en varsin 

plan för att åtgärda. Båda regeringsalternativen vill att sociala företag ska kunna bli 

fler och utvecklas, men som jag kommer att visa så har deras genomförandeplaner 

olika sätt att göra detta på. Jag kommer också kunna visa att deras maktkamp handlar 

om både utformning av samhället och makten över tanken, diskursen för hur sociala 

företag ska definieras. Utformningar och definition som kan kopplas till ett speciellt 

önskat idealsamhälle. Det kanske inte låter så konstigt här men i debatten i samhället 

finns det en bild av att ”regeringarna vill ju ändå samma sak så då spelar det ingen roll 

vad jag röstar på” (Nilsson, I., dagens allehanda, 21 maj 2018) . Så frågan är spelar 

det roll vilken strategi/handlingsplan som gäller? För att undersöka det jämför jag de 

två politiska strategierna men också strukturen och syftet med sociala företag med tre 

välfärdsregimer med stöd av teorier om organisering av ideella samhället. 
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur två svenska regeringsalternativ vill 

förbättra förutsättningarna för sociala företag, och om det passar det syfte de säger sig 

förespråka. Det kan verka som att de vill samma sak, finns det ändå tydliga skillnader 

i deras planer? Går det att utläsa vilken politisk agenda som planerna ska följa? Vilka 

samhällen skulle dessa planer matcha bäst? Hur matchar sociala företag in som 

fenomen i det svenska samhället? Definitionen avgör delvis hur politiken kan 

utformas, men utformningen kan ändå innebära samma utfall. Jag undersöker därmed 

båda delarna i detta arbete. För att kunna göra detta behöver jag också belysa 

strukturer och förutsättningar för sociala företag, eller andra idéburna organisationer, i 

ett samhälle. 

1.3 Frågeställningen 

Frågeställningen blir då:   

1) Vilken innebörd lägger de olika regeringarna i begreppet socialt företagande? 

och  

2)  Finns det skillnader, och i så fall vilka, mellan olika regeringars planer att 

förbättra förutsättningarna för sociala företag? 

Dessa frågor blir avgörande för hur förutsättningarna blir för sociala företag.  

1.4 Disposition 

Efter denna inledning och syftet börjar detta arbete med att presentera teorier så att vi 

kan ha det med oss i den fortsatta analysen. Teoridelen innehåller en definition av 

sociala företag men också tidigare forskning om klassificeringar av välfärdsstaten. 

Till detta kompletterar teorin om idéburna organisationer som en del av samhället, 

kopplat till de tre organiseringarna av välfärdsstaten.  

Efter teorin går jag igenom de metoder jag använt för detta arbete innan jag a) redogör 

för de uppfattade problemen med socialt företagande i Sverige, och b) därefter i 

kronologisk ordning presenterar jag den borgerliga regeringens handlingsplan för 

sociala företag från 2010 och sedan den strategi för sociala företag som den rödgröna 

regeringen antagit 2018. Jag kommer därefter att presentera min analys innan 

slutsatserna får avsluta arbetet.  
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1.5 Avgränsningar 

Studien kommer inte omfatta en presentation av eventuella lagändringar som behövs 

för att sociala företag ska kunna få bättre stöd om de inte presenteras i de olika 

politiska dokumenten och förstärker en ideologisk ståndpunkt. Studien ämnar försöka 

belysa om sociala företag kan vara en självklar del i den svenska välfärden eller är 

mer av en idé för en annan form av samhällsbygge. Den försöker också visa att det 

finns avgörande skillnader mellan två politiska alternativ även om dessa kan uppfattas 

vilja samma sak och vad som kan ligga bakom avgörande skillnader. Jag kommer att 

begränsa mig till en politisk sakfråga, nämligen sociala företag både för att synliggöra 

skillnader mellan politiska alternativ, men också för att lyfta en ganska okänd del av 

samhället och belysa hur förutsättningarna kan se ut.  

2. TEORI 

2.1 Sociala företag 

Vi börjar med att definiera vad som är sociala företag och för detta använder vi oss 

Wikipedias definition av sociala företag. När man söker på Wikipedia på orden 

”sociala företag” träffar man sidan om ”Social ekonomi”. Med social ekonomi menas 

här de verksamheter som primärt ”har samhälleliga ändamål, bygger på 

demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga 

sektorn”. Verksamheterna i den sociala ekonomin har inte som främsta mål att gå med 

vinst utan vill framförallt bedriva allmännyttig verksamhet. Det är ofta arbete som 

utförs i den ideella sektorn eller genom kooperativ och är alltså varken privat eller 

offentlig (Wikipedia, Social ekonomi, 2015). I det här arbetet kommer jag att utreda 

hur väl idéer om sociala företag fungerar i den svenska välfärdsstaten och till detta 

använder jag mig av teorier om välfärdsstatens uppbyggnad.  

2.2 Tre välfärdsregimer 

Hans Esping-Andersen har utvecklat tre olika klassificeringar av välfärdsstaten, vilka 

utgår ifrån olika val av hur stort statligt eller personligt inflytande över 

välfärdstjänsterna det ska vara. De tre klassificeringarna av välfärdsstaten är: den 

konservativa välfärdsstaten som utvecklades utifrån ett starkt inflytande från kyrkan, 

den ekonomiska eliten och staten själv, den liberala välfärdsstaten formades utifrån 

bristande styrning och behov av att själv påverka sin situation och den 

socialdemokratiska välfärdsstaten formades av en stark arbetarklass tillsammans med 



 

~ 4 ~ 
 

medelklassen för att försäkra alla en grundläggande trygghet tillhandahållen av staten. 

För en mer utförlig bild av de tre regimerna presenterar jag dem mer utförligt var för 

sig.   

2.2.1 Den konservativa välfärdsstaten 

Den konservativa välfärdsstaten har som primärt mål att bevara samhällets struktur så 

intakt som möjligt så att det inte uppstår plötsliga och oväntade förändringar. För att 

möta den instabilitet som utvecklingen av en modern kapitalism skulle kunna 

innebära, kan välfärdsstaten användas för att stärka en naturlig social ordning i 

samhället. Religion och familj är i den konservativa regimen de viktigaste 

komponenterna i samhället. Välfärdsstaten byggs upp av idéburna organisationer och 

finansieras främst av personliga försäkringar kopplad till dig som person, ditt arbete 

och inkomst. En viss del egenavgifter är också vanligt vid köp av samhällstjänst. 

Staten har ingen eller mycket litet ansvar för välfärdstjänsterna. Denna form av 

välfärdsstat är vanligare på europeiska kontinenten. Staten förser medborgarna med 

välfärdstjänster men bevarar samtidigt sociala skillnader i samhället (Esping-

Andersen, 1990). 

2.2.3 Den liberala välfärdsstaten 

Den liberala tanken innebär att samhällets traditionella sociala mönster riskerar att 

begränsa individers frihet att förverkliga sig själva och upptäcka sin potential. Detta 

kan den fria marknaden och de fria egna valen stötta individerna med utan påverkan 

av en stark kyrka eller social hierarki. Detta innebär att den ekonomiska välfärden 

behöver vara helt fri från statens påverkan och enbart styras av marknadens tillgångar 

och efterfrågan. Att ha olika privata utförare sprider ut risken och ska ge högre 

kvalitet till en lägre kostnad. Denna typ är vanligare i de anglo-saxiska länderna och 

karakteriseras av en behovsprövning för tillgång till välfärdstjänsterna som då ofta 

finansieras av privata försäkringar och avgifter (Esping-Andersen, 1990). 

2.2.4 Den socialdemokratiska välfärdsstaten 

Den tredje välfärdsregimen är den Socialdemokratiska välfärdsregimen vilken bygger 

på en tanke om att utfallet ska komma alla till dels, oavsett ekonomisk eller social 

bakgrund. För arbetarna var det tanken om solidariteten som spelade roll. Den ska 

vara ett medel för att bryta könsmönster, sociala och ekonomiska barriärer mellan 
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människor. Den ska bidra till en bredare jämlikhet genom att inte vara 

marknadsbaserad, men inom ramen för kapitalistisk ekonomi. Denna välfärdsregim är 

vanligare i de nordiska länderna och innebär en separering av välfärdstjänsterna från 

marknaden (Esping-Andersen, 1990). 

2.3 Samhällsteoriernas betydelse för idéburna organisationer 

Lester M. Salamon och Helmut K. Anheimer jämför i sin artikel, ”Social origins of 

society: explaining the nonprofit sector cross-nationally” (1998), sex olika teorier om 

vad som påverkar storleken av den ideella sektorn, som de idéburna organisationerna 

ofta är en del av. De jämför hur stor andel av samhällets offentliga verksamhet som 

kontrolleras eller ägs av staten och om det ideellas storlek påverkar varandra.  

Salamon och Anheimer använder sig av fem avgörande strukturella eller operativa 

funktioner som är viktiga för att definiera uppsättningen av enheter inom denna 

ideella eller icke-vinstdrivande sektorn. Dessa behöver i synnerhet vara:  

• Etablerade organisationer  

• Åtskilda från staten, alltså privat ägd och driven 

• Icke-vinstdrivande, det vill säga eventuell vinst ska inte gå till ägare eller 

styrelseledamöter 

• Självstyrande enheter som påverkar sin agenda och sina aktiviteter helt 

själv 

• Byggd på frivillighet av deltagare (Salamon & Anheimer 1998:216). 

Det är åtta länder som jämförs i den här studien: Ungern, Italien, Sverige, Japan, 

Tyskland, Storbritannien, Frankrike och USA. De jämförs både på en övergripande 

nationell nivå men också inom de sektorer som icke-vinstdrivande sektorn kan 

förväntas vara som störst nämligen inom sektorerna: forskning och utbildning, vård 

och omsorg, socialtjänst samt kultur och rekreation (Salamon & Anheimer 1998:218). 

När forskarna tittade på dessa organisationer insåg de att den icke-vinstdrivande 

sektorn står för en relativt stor ekonomisk och även arbetsmarknadsmässig kraft i de 

åtta länderna i denna undersökning. De kunde också se att storleken av den ideella 

sektorn varierade kraftigt mellan de olika länderna (Salamon & Anheimer 1998:217).  
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Salamon och Anheimer (1998) fann i sin jämförelse av sex olika etablerade teorier att 

teorin om socialt ursprung baserat på samhällsteorierna hade bäst förklaringskraft till 

både storleksskillnaderna men också de ekonomiska skillnaderna av hur stor den icke-

vinstdrivande sektorn är. Deras användning av denna teori baseras på en tes om att val 

om hur stor tillit som marknaden, de ideella organisationerna eller staten att 

tillhandahålla den grundläggande samhällsservicen egentligen inte görs av 

konsumenterna. De begränsas av mönster från den historiska utvecklingen vilket 

väsentligt formar utbudet av tillgängliga alternativ på en viss plats. Det som Salamon 

och Anheimer (1998) framhäver som centralt för denna förståelse är uppfattningen att 

komplexa sociala fenomen, såsom uppkomsten av ”välfärdsstaten” eller 

”demokratin”, inte är en produkt av en enkel faktor utan en kombination av många 

olika faktorer. Här nämns bland annat relationen mellan sociala klasser och sociala 

institutioner framförallt kopplat till maktfrågor. Maktbalansen mellan sociala klasser, 

mellan stat och samhälle och också mellan länder (Salamon & Anheimer 1998:226).  

Wolfgang Seibels (1990:46) forskning visade i sin tur att ideella organisationer inte 

bara är leverantörer av varor och tjänster utan också viktiga faktorer för social och 

politisk samordning där de fungerar som knutar i ett nät av eliter med rykte, finans 

och makt. 

Utvecklingen av en så stark frivilligorganisation som t.ex. kyrkan har spelat en stor 

roll för övriga samhället. I de länderna där kyrkan närmade sig de civila 

myndigheterna kan frivilligorganisationer förväntas spela en mycket starkare roll även 

med ökad tillväxt av statlig välfärd. Ett exempel bland länderna i denna undersökning 

är Tyskland. Däremot i länder där kyrkan blev en statlig angelägenhet, som i exemplet 

Sverige, eller kuvades av staten, som i Frankrike, och kyrkorelaterade välfärdstjänster 

därmed i huvudsak sköts av staten kan vi förvänta oss en mindre roll för 

frivilligorganisationer, speciellt inom sektorer för personliga tjänster (Salamon & 

Anheimer 1998:228). 

Kopplingen till de tre välfärdsregimerna görs genom att: i den liberala modellen är en 

låg andel utgifter till för de offentliga välfärdstjänsterna. Detta kan kopplas till en 

relativt stor icke-vinstdrivande sektor. Utfallet beror sannolikt på medelklassens 

historiskt betydande position, där oppositionen i överklassen och arbetarklassen 
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antingen utifrån tradition eller genom att bli tillbakahållna inte haft större inflytande 

på utvecklingen. Det motsatta förhållandet råder i länder som kan kopplas till den 

socialdemokratiska modellen. Här är det i huvudsak statligt finansierad och offentligt 

levererad social välfärd som omfattar stora delar av invånarna. Detta utfall är mer 

sannolikt i länder där arbetarklassen haft stort socialt och politiskt inflytande. Det 

utbredda offentliga åtagandet ger litet utrymme till icke-vinstdrivande organisationers 

möjligheter att utföra samhällstjänster, däremot kan den ideella sektorn fortfarande 

vara stor inom andra områden såsom fritid, rekreation eller politik. Någonstans mitt i 

mellan dessa finns den s.k. korporativa modellen där staten antingen blivit tvingad till, 

eller övertygad om, att göra gemensam sak med de ideella organisationerna. Staten 

använder denna traditionella ordning för att behålla stödet från viktiga sociala eliter 

samtidigt som de genomför en efterfrågad politik för ökat socialt skydd. Medan ökade 

offentliga utgifter i liberala regimer innebär en mindre icke-vinstdrivande sektor så 

innebär ökade offentliga utgifter i konservativa regimer en ökad icke-vinstdrivande 

sektor. Detta beror på att staten och de icke-vinstdrivande organisationerna arbetar 

tillsammans inom det offentliga åtagandet. Salamon och Anheimer (1998:229) har 

sedan en fjärde möjlig samhällsmodell ”statist-modellen”, men för den här uppsatsen 

behöver vi inte gå in på den då den inte fått en etablerad spridning som 

samhällsmodell (Salamon & Anheimer 1998:228–229).  

Den sociala ursprungsteorin ger i studien stöd till både de ekonomiska 

förutsättningarna med den komplexa och ofta ofullständiga världen av jämförande 

arbeten genom historien. Detta för att den ger ett sammanhang som gör det möjligt att 

identifiera och förutsäga sociala omständigheter som påverkar storleken och 

möjligheten för icke-vinstdrivande organisationer (Salamon & Anheimer 1998:241).  

2.3.1 Länder som matchar i organisering av det ideella samhället 

För att ge exempel på hur dessa olika samhällen kan se ut kan vi använda verkliga 

länder som till stor del kan representera de olika kategorierna. USA och 

Storbritannien kan i studien kopplas till den liberala välfärdsmodellen. Båda ländernas 

sociala utgifter är relativt låg men den ideella sektorn är relativt stor. I båda länderna 

är det också den urbana medelklassen som haft ett stort inflytande över landets 

utveckling. Etniska skillnader och rasism höll arbetarklassen splittrad och därmed i 

schack. I USA var kopplingen till den brittiska staten mycket svag varpå det där 
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utvecklats en än mindre offentlig sektor än i Storbritannien som utvecklat en mer 

socialdemokratisk form av sjukvård. USA kan därmed anses vara en ”renare” form av 

liberal stat. Det socialdemokratiska mönstret representeras mer fullständigt av Sverige 

och, om än i lite mindre utsträckning, av Italien. Båda länderna kännetecknas av höga 

nivåer av statliga sociala utgifter och relativt små ideella sektorer inom samma 

sektorer, åtminstone mätt i sysselsättningsnivå. De historiskt sociala förhållandena 

följer också detta mönster, speciellt i Sverige, med en stark arbetarklass som haft stort 

politiskt inflytande och lyckats driva igenom stora statliga socialförsäkringsförmåner 

samtidigt som kyrkans makt försvagats genom ett förstatligande av kyrkan 

tillsammans med en begränsad monarki. I Italien har nästan samma utfall uppnåtts 

genom att den fortsatt starka kyrkan fått en stark statlig kontroll över 

socialvårdsinstitutionerna som kyrkan drev, vilka sedermera flyttats till att bli helt 

statligt drivna verksamheter med mycket litet utrymme för andra ideella 

organisationer. Den korporativa/konservativa modellen passar bäst utvecklingen i 

Frankrike och Tyskland där staten tvingats eller övertygats till att samarbeta med 

icke-vinstdrivande organisationer, även om detta skett genom olika historiska orsaker. 

I Tyskland har staten tillsammans med de starka kyrkorna, uppbackad av en rik elit i 

kombination med en svag medelklass, agerat för att möta en relativt stark, upprorisk 

arbetarklass skapat ett statsdominerat offentligt välfärdssystem, med religiöst och 

därmed icke-vinstdrivande, närvaro. Den överenskommelsen byggde på en 

närhetsprincip, och alltså ett starkt lokalt beslutsfattande. Den här utveckling av ett 

nära samarbete mellan staten och ideella organisationer, både religiösa men också 

sekulära, har inneburit både en stor andel offentliga utgifter för social välfärd 

samtidigt som en stor ideell sektor utvecklats (Salamon & Anheimer 1998:241–242).  

Ovanstående teorigenomgång hjälper oss att förstå skillnader i storleken på icke-

vinstdrivande sektor och även kopplingen av relationen mellan en växande 

välfärdsstat och utvecklingen för den icke-vinstdrivande sektorn. Dessutom ger den 

förståelse för finansieringen av icke-vinstdrivande organisationer. I liberala regimer är 

det främst privata filantroper som står för större delen av finansieringen för icke-

vinstdrivande organisationer, tillsammans med egenavgifter. I den korporativa 

regimen är staten främsta finansiär för ideella organisationer medan det i 
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socialdemokratiska regimer är medlemsavgifter och gåvor som är huvudsaklig 

inkomst för de ideella organisationerna (Salamon & Anheimer 1998:243–244).  

Dessa skillnader gör det intressant att titta vidare på hur olika svenska regeringars 

planer för sociala företag ser ut. De båda regeringarna säger sig vilja stötta och ge 

möjlighet till att sociala företag ska utvecklas och bli fler. Utifrån de ideologiska 

grunderna kan man undra om de verkligen vill samma sak, eller om det finns tydliga 

skillnader med vad de menar med sociala företag och hur de i så fall ska stöttas. Jag 

kommer också i min undersökning kunna diskutera om det går att se vilken 

välfärdsregim som eftersträvas av svenska regeringarna. 

Eget bidrag saknas!   

3. METOD 

3.1 Textanalys  

Mitt källmaterial utgörs av offentliga dokument, och det är alltså genom en kvalitativ 

textanalys jag söker svar på min forskningsfråga. Genom att göra en kvalitativ 

textanalys plockar jag ut det väsentliga för min undersökning och ska med det besvara 

min fråga. Det finns flera skäl till att använda den kvalitativa textanalytiska metoden 

framför den kvantitativa innehållsanalysen i denna uppsats. Det handlar om att jag 

behöver skapa en helhetsbild av texterna som ska analyseras framför att räkna 

enskilda ord eller uttryck. Jag har alltså ett större intresse av den mening som texterna 

vill förmedla, den betydelse de olika delarna och helheten innebär. Frågorna som en 

kvalitativ textanalytiker oftast arbetar med kan handla om vilka idéer som är rådande i 

en viss kontext och om det finns skillnader över tid eller mellan olika analysenheter 

(Esaiasson, P.,Gilljam, M., Oscarsson, H., Towns, A., Wägnerud, L., 2017:211-212).  

En kvalitativ textanalys kan innebära att systematisera innehållet i de granskade 

texterna så att de blir överblickbara, kopplat till det ämne som analysen syftar till att 

besvara en fråga om (Esaiasson et.al. 2017:213).  

De frågor jag använder för att göra min textanalys av de olika regeringarnas planer är 

inspirerade från textanalytiska frågor av politisk text hämtade ifrån boken ”Textens 

mening och makt” av Göran Bergström och Kristina Boréus (2014) och lyder: Hur 

argumenterar respektive regering kring frågan om sociala företag? Vad lägger 
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respektive regering vikt vid? Förekommer motstridiga argument eller resonemang? 

Finns det något outtalat som ändå går att utläsa ifrån texten? (Bergström, G. & 

Boréus, K., 2014:146) och sammantaget utifrån vilken välfärdsregim resonerar de 

olika regeringsalternativen? 

För att stötta min analys tänkte jag också genomföra en diskussion om diskursen. 

Diskurs tolkas ibland som det sätt varpå språk och skrift påverkar hur vi själva 

uttrycker oss om ett visst fenomen. ”Ett bestämt sätt att tala om och förstå världen, 

(eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:7). Vårt sätt att tala 

och agera speglar inte en neutral hållning till vår omvärld utan är en aktiv del i 

skapandet och förändringen av den. Diskursanalys lämpar sig väl för forskning och 

analys av kommunikation i olika sammanhang (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:7–8). 

Språket är inte bara en väg för hur vi uttrycker oss utan förmedlar också det sätt som 

det sociala samhället, identiteter och relationer är uppbyggda. Förändring av diskursen 

är därmed starkt kopplat till förändringar i samhället (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:16).  

Michel Foucault hävdar att makt påverkar hur olika diskurser utformas och utvecklas. 

Det handlar om att någon eller något i samhället har bättre möjlighet att påverka 

diskursen och kunskap kopplat till den.  Makt är både det som skapar vår sociala 

omvärld och gör så att vi omnämner den på ett visst sätt, medan andra möjligheter 

utesluts. Foucault kopplar samman makt och kunskap på ett sätt som innebär att makt 

och diskurs kan vara svåra att skilja. Diskurser bidrar enligt Foucault till att ”skapa de 

subjekt vi är och de objekt vi kan veta något om (inklusive oss själva som subjekt)”. 

Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000:21) är det en viktig del av analysen att 

titta på hur den sociala världen med dess subjekt och objekt bildas i diskurser. Louis 

Althusser (1976) beskrev i sitt strukturmarxistiska angreppssätt subjekt som tätt 

knutet till ideologi och hur ideologin tilltalar en individ som subjekt (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:20–22).  

I en diskursanalys är forskarens roll att arbeta och analysera vad som sagts och 

skrivits för att undersöka mönster och vilka sociala konsekvenser det får. Det finns 
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dock alltid en risk att forskaren lägger in egna värderingar i analysen vilket är viktigt 

att försöka hålla koll på (Winther Jørgensen, Phillips, 2000:28). 

3.2 Teorier 

Till min analys tar jag stöd av Esping-Andersens (1990) tre välfärdsregimer då dessa 

ger bilden av tre olika samhällsbyggen som de olika politiska alternativen skulle 

kunna titta på när de utformar sin politik. Jag använder också de teorier om hur ideella 

organisationer är och kan vara organiserade i de olika välfärdsregimerna för att se hur 

skillnaderna kan se ut då sociala företag, alltså den politiska sakfråga som grundar 

detta arbete, ofta är, eller kommer, ifrån den ideella sektorn. Dessa teorier passar bra 

för att bevisa politiska skillnader av de politiska förslagen, men också av sociala 

företag som politiskt fenomen.  

3.3 Material  

3.3.1 Wikipedia 

Till definitionen använde jag Wikipedias beskrivning av social ekonomi. Detta var ett 

val jag gjorde under arbetets gång trots att de flesta utredningar och dokument 

använder regeringens definition från 2018. För att försöka hålla en bättre balans 

mellan de två definitionerna i de politiska dokumenten valde jag att använda en annan 

källa för definitionen, trots att den källan är i ständig förändring och definitionen som 

jag hämtat kan komma att ändras över tid då Wikipedia är en levande källa i ständig 

förändring. Jag sökte på andra källor som kanske är mer stabila som NE.se men de 

hade inte någon definition.  

3.3.2 Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag  

Regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag från 2010 är ett av 

de två politiska dokumenten jag analyserar. Detta är den dåvarande regeringens 

regeringsbeslut och är ett dokument som alltså inte passerat Riksdagen för beslut och 

har därmed formen av ett direktiv som de nationella verken och offentliga 

verksamheter har att verkställa.  Regeringen bestod då av fyra partier, Moderaterna, 

Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna. I detta arbete kommer jag referera 

till denna regering som den borgerliga regeringen. Handlingsplanen har en 

övergripande nationell ansats som är tänkt att användas som styrdokument för 
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nationella, regionala och lokala offentliga verksamheter men också något att ta stöd i 

av enskilda entreprenörer.  

3.3.3 Regeringens strategi för sociala företag – ett hållbart samhälle 

genom socialt företagande och social innovation 

Det andra politiska dokumentet jag använder för min analys är den strategi för sociala 

företag som regeringen beslutade om 2018. Denna regering består av 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet. I det här arbetet kommer jag referera till dessa 

partier som den rödgröna regeringen. Strategin för sociala företag är ett dokument 

som alltså inte passerat Riksdagen för beslut och har därmed formen av ett direktiv 

som de nationella verken och offentliga verksamheter har att verkställa. Det är alltså 

regeringens politiska vilja som beslutats, inte en övergripande politisk viljeinriktning 

av Riksdagen. 

3.4 Intervjuer  

Personliga intervjuer kan genomföras om en forskare t.ex. vill nå en djupare förståelse 

för ett ämne och försöka förstå hur människor tänker, då väljs personerna oftast ut 

strategiskt för att stötta olika delar av undersökningen (Esaiasson, et.al. 2017:237). 

Jag genomförde under mitt arbete tre intervjuer av centrala personer för ämnet. Dessa 

genomfördes muntligt med två av personerna samt genom skriftliga frågor till den 

tredje. De personliga intervjuer jag genomfört har haft några förberedda frågor men 

också haft utrymme för oskrivna följdfrågor och möjlighet för den intervjuade att 

utveckla sina svar. Målet med intervjuerna var att få en djupare förståelse.  

Det finns såklart alltid risk för en intervjuareffekt, alltså att jag som intervjuperson 

beter mig eller agerar på ett sätt som påverkar (Esaiasson, et.al. 2017:243). Jag har 

dock försökt tänka på det och försökt förhålla mig neutral genom att jag väntat in och 

därmed låtit den svarande själv utveckla sitt svar i så stor utsträckning som möjligt.  

3.4.1 Johan Larsson, Coompanion  

Den första intervjun var med Johan på Coompanion Västmanland. Den genomfördes 

för att jag ansåg att jag behövde en bättre bild av hur sociala företag är strukturerade 

och vilka utmaningar de möter i det svenska samhället. Jag valde att genomföra 

intervjun med Johan eftersom Johan arbetar som rådgivare till nya företagare, både 

dem som precis har startat men också dem som ännu inte vet vilken företagsform de 
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ska använda sig av. Han möter därmed många sociala innovatörer som behöver 

stöttning i sitt företagande. Att jag valde just Coompanion Västmanland berodde mest 

på att jag upparbetat kontakten dit och det fanns ingen anledning att söka annan 

motsvarande då förutsättningarna kan antas vara ganska lika över landet. Johans 

funktion är att stötta företagare, jag bedömer därmed risken som liten att han vill 

framställa sociala företagare ur ett bättre eller sämre perspektiv än det han faktiskt får 

till sig, eftersom detta arbete inte påverkar honom och hans arbete. Intervjun 

genomfördes som ett samtal då vi träffades i ett mötesrum på hans arbetsplats. Detta 

gjorde att han inte behövde lägga tid på resande och befann sig i en välkänd miljö. Jag 

hade några förberedda frågor men lät honom utveckla fritt och ställde följdfrågor 

utifrån det han berättade.  

3.4.2 Maud Olofsson (C) f.d. näringsminister 

Den andra semistrukturerade intervjun var av Maud Olofsson (C) och genomfördes 

över telefon. Maud fick själv önska tidpunkt för samtalet och var den som ringde upp 

mig. Maud Olofsson (C) var näringsminister och den som skrivit under Regeringens 

Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag 2010 vilket gjorde att jag sökte 

henne för intervju med förhoppning om att få mer information om hur de hade tänkt 

och vad som var bakgrunden till olika val i utformningen av Handlingsplanen. Maud 

Olofsson (C) befinner sig inte längre i samma ställning som hon gjorde 2010 och är 

inte lika bunden till att skydda de politiska ställningstaganden som gjordes då, 

samtidigt var det just dessa jag efterfrågade och jag upplevde att jag fick raka svar. 

Jag fann hennes inspel värdefulla för vilka politiska ställningstaganden som gjorts och 

upplever dessa vara trovärdiga.  

3.4.3 Moa Eklund Näringsdepartementet 

Den tredje intervjun gjordes via mail. Jag sökte egentligen nuvarande näringsminister 

Ibrahim Baylan (S) eftersom jag tänkte att det var hon som stod bakom regeringens 

strategi för sociala företag från 2018. Jag fick dock kontakt med 

departementssekreterare Moa Eklund, som bland annat ansvarar för frågan om sociala 

företag på Näringsdepartementet. Hon svarade på mina intervjufrågor via mail i 

,december 2019. I de svaren jag fick stod det klart för mig att det, när strategin antogs, 

var Mikael Damberg (S) som var den drivande och jag borde egentligen kanske sökt 

honom för intervju. Troligtvis hade jag ändå blivit hänvisad till sakkunniga Moa 
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Eklund. Moa Eklund är tjänsteperson på departementet och kan därmed inte svara på 

politiska ställningstaganden vilket jag helst hade önskat. Hon kunde däremot redogöra 

för processen och hänvisa till politiska utspel i ämnet. Dessa innehöll till stor del den 

politik som framkommer i strategin. Jag har ändå funnit ett visst värde av att ha denna 

intervju med i arbetet då det förstärker en central punkt av det politiska 

ställningstagandet från regeringen.  

4. UNDERSÖKNING   

Innan jag tar mig an forskningsfrågan – hur olika regeringars planer för sociala 

företag skiljer sig – så bör en allmän bakgrund till sociala företag ges. I det följande 

börjar jag med att redogöra för omfattningen av det sociala företagandet i Sverige, 

samt via bland annat intervjumaterial redovisa de problem som socialt företagande 

sägs möta i en svensk kontext. Därefter kommer jag att presentera de två politiska 

förslagen på åtgärder för att förbättra förutsättningarna för sociala företag.  

4.1 Sociala företag 

I Sverige finns det enligt Sofisam.se, som är en hemsida som ägs av Tillväxtverket, 

349 Sociala företag i Sverige. Denna statistik baseras på en årlig enkät av 

Tillväxtverket till företagen och Tillväxtverket är noga med att upplysa om att listan 

inte kan anses fullständig (Sofisam, u.å.) men är nog den bästa sammanställning som 

vi har tillgång till eftersom sociala företag inte särskiljs i annan företagsstatistik och 

kan ha samma associationsform som andra företag. Det visar sig också när 

undersökningar genomförs på lokal nivå. I Sofisams register finns det t.ex. 10 

anmälda sociala företag i Västmanlands län men enligt en förstudie som Region 

Västmanland gjorde under 2018 fann de att länet hade åtminstone 17 sociala företag 

(Region Västmanland, 2018), vilket gör att statistiken är långt ifrån fullständig men är 

ändå något att utgå ifrån. Det är enligt Sofisam fem olika associationsformer som 

används av sociala företag: aktiebolag (AB), aktiebolag med särskild 

vinstbegränsning (svbAB), ekonomisk förening (EK), handelsbolag (HB), ideell 

förening och stiftelse.  
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Tabell 1. Sammanställning av former och antalet arbetsintegrerande 

sociala företag i Sverige år 2019 

Typ av företag 

Antal sociala 

företag i 

Sverige 

Antal sociala företag 

med omsättning över 

3mkr 

Antal personer 

som sysselsätts 

totalt 

Sysselsatta i 

genomsnitt 

per företag 

Antal 

anställda 

Anställda i 

genomsnitt 

per företag 

Aktiebolag (AB) 29 14 1146 39,52 427 14,72 

Aktiebolag (svbAB) 9 6 293 32,55 119 13,22 

Ekonomiska förening 227 47 5027 22,24 2129 9,42 

Handelsbolag 3 0 9 3 4 1,33 

Ideell förening 76 Inte aktuellt 2896 38,11 872 11,47 

Stiftelse 2 1 117 234 75 37,5 

Källa: Sofisam.se och Allabolag.se (2019).  

I den här tabellen redovisas en sammanställning av vilka former och antalet 

arbetsintegrerande sociala företag som är registrerade på Tillväxtverkets hemsida 

Sofisam.se. Då det inte finns någon nationell sammanställning av alla former av 

sociala företag är detta de siffror som finns och kan ge en bild av hur det kan se ut för 

sociala företag. Andra sociala företag som har andra uppgifter kan nog antas ha 

snarlika förutsättningar. Siffrorna är framtagna och sammanställda under november 

2019. Några få företag har påbörjat en konkurs men inte avslutat den, vilket gör att 

jag valde att fortsätta ha dem med i statistiken, då de ännu inte likviderats. Statistiken 

för omsättning under verksamhetsåret 2018 har jag sammanställt utifrån att söka på 

varje företag hos Bolagsverkets hemsida allabolag.se. Att jag valde att särskilt 

redovisa de företag som har en omsättning över 3 miljoner kronor beror på att det 

omsättningskravet tillsammans med kravet att ha mellan 2–49 st. anställda är vanliga 

förutsättningar som måste uppfyllas för att kunna söka företagsstöd (Tillväxtverket 

2019). I redovisningen av antal sysselsatta per företag och anställda per företag så är 

det många företag som ligger något under genomsnittet och några få sociala företag 

som har många anställda. Skillnaderna mellan sysselsatta och anställda är att anställda 

kan vara t.ex. handledare, samordnare och bolagsägarna medan de sysselsatta kan 

bestå av personer som har praktik, annan sysselsättning som daglig verksamhet eller 

arbetsmarknadsåtgärd. 
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4.1.2 Intervju med Johan från Coompanion 

Vilka förutsättningar finns för socialt företagande i den svenska kontexten? I den 

intervju jag gjorde med Johan Larsson (Personlig kommunikation, 18 november, 

2019) på Coompanion Västmanland i Västerås framkommer att många sociala företag 

tidigare byggde hela sin verksamhet på FAS 3, vilken var en form av 

arbetsmarknadsåtgärd som betalade företag för att sysselsätta personer långt ifrån 

arbetsmarknaden. Numera drivs de flesta sociala företag med en kombination av 

anställda personer med personer i arbetsmarknadsåtgärder, lönebidrag kombineras 

med andra inkomster av föreläsningar eller försäljning av varor och tjänster. Sociala 

företag behöver stärka sin identitet och ekonomiska status då de sällan har tillräckligt 

med inkomster för att kunna gå med vinst. Ofta har sociala initiativtagare idéer om 

saker som behöver en lösning och en idé om hur dessa ska kunna lösas men sällan en 

plan för vem som ska betala för lösningen. Dessutom riktar sig lösningen ofta emot 

personer med låg ekonomisk kapacitet och det är därmed svårt att kräva att det är dem 

som ska köpa tjänsten fullt ut. Kommunerna är generellt ansvariga för personer som 

är i eller riskerar att hamna i utanförskap, vilket då ofta blir en självklar partner att 

sälja sina tjänster till. Det innebär att kommunerna behöver titta mer på hur de 

upphandlar, och om de kan göra på andra sätt för att också få in de sociala företagens 

arbete och innovationskraft. De kan ställa sociala krav när de upphandlar lokalvård av 

skolorna eller använda sig mer av reserverade kontrakt där till exempel krav kan 

ställas på att ha en icke-vinstdrivande verksamhet för att vara del av en upphandling. 

Samtidigt så upplevs det av de sociala idébärarna finnas problem i kommunerna när 

det gäller detta. Ofta finns det en uttalad politisk vilja att använda sig mer av företag 

som tar ett större samhällsansvar men om inte den verkställande organisationen har en 

vilja att stötta denna typ av företag så blir det svårt. Tyvärr är det ofta svårt för de 

sociala innovatörerna att bevisa och upprätthålla en kvalitet på sina tjänster för att 

vara attraktiva partner för kommunerna. De behöver extra stöttning då de ofta inte är 

vana entreprenörer (J. Larsson, Personlig kommunikation, 18 november, 2019).   

Ett annat problem som Johan uppmärksammat hos arbetsintegrerande sociala företag 

är att eftersom de ofta startas av personer som själva varit långt ifrån arbetsmarknaden 

så finns inte en inbyggd disciplin eller struktur, vilket de behöver större stöttning med 

än andra företagare. Idébärarna har också svårt med självförtroendet vilket gör det 
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extra svårt för dem när det gäller marknadsföring och försäljning av sin idé. Detta 

begränsar kraftigt möjligheten för företaget att få in tillräcklig finansiering i 

uppstarten men också på lite längre sikt än vad som är normalt för andra företag. 

Banker och offentliga finansiärer är ofta mer skeptiska till någon som inte har meriter 

inom området, vilket gör det extra svårt för dessa att driva sin idé. Särskilt verkar det 

som att bankerna inte vill ge lån till ekonomiska föreningar, just för att de råkar ha 

den associationsformen. Mikrofonden som tillkommit nu av Tillväxtverket kommer 

troligtvis att vara en stor stöttning för dessa företag. Enligt Larsson utöver det 

ekonomiska skulle sociala företagare dessutom behöva en längre stöttning som ställer 

krav på vissa leveranser, som en extern arbetsledare. Ofta gör sig nya sociala 

företagare bäst genom att börja som ett projekt och därmed söka projektstöd (J. 

Larsson. Personlig kommunikation, 18 november, 2019).   

De sociala företagen är primärt etablerade lokalt men kan ha kunder som kommer 

ifrån en större omkrets. Vissa sociala företag har blivit som ett koncept som spridit sig 

internationellt. Men i Sverige så är vi inte lika bra som andra länder såsom England 

och Skottland kanske framförallt när det gäller att få dessa företag accepterade som 

just företag. Sen råder det en begreppsförvirring i Sverige. Enligt Tillväxtverket har 

företag antingen en registrering för moms eller F-skatt. Detta gör att föreningar som 

definieras som sociala företag kanske inte ska definieras som företag (J. Larsson. 

Personlig kommunikation, 18 november, 2019).   

4.1.3 Vad är problemen för sociala företag? 

Många sociala entreprenörer upplever att de har svårt att få en stabil kontakt med 

samhället trots att även samhället ser att de problem som behöver lösas kan göras 

genom de sätt som sociala innovatörer vill genomföra. De sociala innovatörerna 

hamnar lite utanför systemet, eller har svårare att matcha kraven. Ett annat problem är 

bristande kunskaper om hur sociala effekter kan mätas, enligt samhällets strukturer 

idag är frågan hur de tolkas om till ekonomisk vinst eller minskade offentliga utgifter. 

Man försöker tolka om samhällsvinsten på flera olika sätt redan, men problemet när 

det inte finns en enhetligt erkänd metod eller beräkning blir det svårt att hitta 

finansiärer som vågar satsa på de sociala entreprenörerna, vare sig det gäller 

offentliga aktörer, banker eller ifrån riskkapital (Frostberg, 2018, 1 februari).  



 

~ 18 ~ 
 

Under de senaste tio åren har vi haft både en borgerlig och en rödgrön regering. Båda 

dessa regeringar har beslutat om en handlingsplan eller strategi för utvecklingen av 

sociala företag. Vi kan titta närmare på dem för att se om vi utifrån dessa kan finna 

skillnader i hur regeringarna ser på sociala företag och hur de kan vara en del av 

samhället.  

4.2 Den borgerliga regeringen 2010 

År 2010 antog den borgerliga regeringen en handlingsplan för arbetsintegrerande 

sociala företag (ASF) med ambitionen att försöka underlätta för dem att växa och 

även få fler ASF (Regeringen, 2010).  

Bakgrunden är regeringens vilja när det gäller att bryta personers utanförskap, som 

främst beror på lång tid ifrån arbetsmarknaden eller svårigheter att komma in på den, 

där sociala företag både i Sverige men också i övriga Europa har visat sin förmåga att 

nå denna grupp människor. För samhället är det samhällsekonomiskt lönsamt och 

individen får ett större sammanhang med bättre livskvalitet och hälsa. De sociala 

företagen kan tillgodose behov som inte tidigare tillgodosetts av det offentliga eller 

privata genom att öka möjligheten till att fler kommer i sysselsättning. Personer som 

står långt ifrån arbetsmarknaden kan genom sociala företag själva bli delaktiga i sin 

rehabilitering, utveckla sin arbetsförmåga och bli en del av samhället igen. ”Det 

sociala företagandet binder samman entreprenörskap med individens behov av arbete” 

(Regeringen 2010).  

Regeringen har ingått en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting 

(det som numera heter Sveriges Kommuner och Regioner, egen notering) och 

idéburna organisationer där idéburna aktörernas betydelse för utförande av tjänster 

inom välfärdsområdet lyfts fram (Regeringen 2010).  

Utgångspunkterna i denna handlingsplan bygger på de hinder som utredande 

myndigheter i undersökningsarbetet för uppdraget att hitta nya sätt för att bryta 

utanförskapet upptäckt att dessa företag stöter på. Dessa hinder beror enligt de 

utredande myndigheterna på:  

• ”Brister i samordning mellan olika försörjningssystem som försvårar för 

individer att delta i sociala företag. 
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• Oklarheter och hinder i offentliga regelverk i relation till sociala företags 

karaktär och förutsättningar bl.a. gällande lönebidrag och 

trygghetsanställningar. 

• Svårigheter för sociala företag att delta i offentliga upphandlingar. 

• Stort behov av information, rådgivning och affärsutveckling hos de sociala 

företagen. 

• Svårigheter gällande finansiering och kapitalförsörjning inför start och 

utveckling av sociala företag. 

• Brist på statistik och forskning om socialt företagande.” (Regeringen 

2010) 

De arbetsintegrerade sociala företagen består till största del av människor som varit 

långt ifrån arbetsmarknaden, av olika anledningar, och sociala företag har därmed en 

medveten anpassning för personer med varierad förmåga eller personer som av olika 

orsaker varit ifrån arbetsmarknaden under längre tid. Den borgerliga regeringen 

(2010) anser att frågan om sociala företag har ett gränsöverskridande syfte och 

intresse, därmed är det rimligt att olika delar av samhället samverkar. Det handlar om 

samordning och samarbete på nationell, regional och lokal nivå, både inom 

civilsamhället men också mellan myndigheter och lokala och regionala offentliga 

aktörer men också om samverkan mellan de näringspolitiska, socialpolitiska, 

arbetsmarknadspolitiska och finanspolitiska sakområdena (Regeringen 2010).  

Regeringen har definierat arbetsintegrerande sociala företag som företag vilka driver 

näringsverksamhet, alltså säljer varor och tjänster, men har som övergripande syfte att 

”integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i 

arbetsliv och samhälle” (Regeringen, 2010). I arbetsintegrerade sociala företag finns 

det utrymme för personer som kan förväntas ha en lägre produktivitet och behov av 

högre stöd från omgivningen på grund av funktionsnedsättning som innebär nedsatt 

arbetsförmåga eller bristande erfarenhet eller kunskap men också personer som på 

grund av tidigare kriminalitet, långtidssjukskrivning och missbruk möter ett större 

motstånd till anställning. De arbetsintegrerande sociala företagen ”skapar delaktighet 

för medarbetarna genom ägande, avtal eller annat väl dokumenterat sätt” 

(Regeringen, 2010). Det är just delaktighetskravet i arbetsintegrerande sociala företag 

som skiljer dessa företag från offentlig verksamhet, och privata rehabiliteringsföretag. 
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Det viktiga för arbetsintegrerande sociala företag är enligt regeringens definition att 

skapa en känsla av egenmakt och delaktighet i arbetet för deltagarna som ger dem 

bättre möjlighet till personlig utveckling. Arbetsintegrerande sociala företag är företag 

som har som syfte att gå med vinst men återinvesterar i huvudsak sin vinst i sin egna 

eller liknande verksamhet. Återinvesteringen kan användas till att utveckla 

verksamheten, sysselsätta fler personer eller genom kompetensutveckling av 

medarbetarna. Arbetsintegrerande sociala företag ska vara fristående från offentligt 

inflytande, de är sina egna juridiska personer men har ”som leverantör, samarbetspart 

och rörande medarbetarnas försörjning och utveckling en nära relation till offentlig 

sektor” (Regeringen, 2010).  Arbetsintegrerande sociala företag kan bedriva 

affärsverksamhet där medarbetarna producerar varor och tjänster men deras 

huvudsakliga uppgift är att sysselsätta, rehabilitera eller slussa personer med behov av 

särskilt stöd i samhället. De arbetsintegrerande sociala företagens syfte gör dem till en 

del av den ideella sektorn av det civila samhället, även om också sociala kooperativ 

räknas in i den här definitionen (Regeringen 2010).    

Den borgerliga regeringen vill med insatserna i handlingsplanen skapa en förordning 

för arbetsintegrerande sociala företag som bland annat innehåller en definition av vad 

som åsyftas och ramar in dessa företag. De vill ge Tillväxtverket i uppdrag att utreda 

de olika anordnarstöd som finns. Ett anordnarstöd är enligt denna lydelse ”ett 

ekonomiskt stöd som medges i vissa fall när arbetsgivarens/anordnarens situation 

kräver det för att kunna tillhandahålla adekvat arbetsledning och stöd”. Den 

borgerliga regeringen vill också att myndigheter börjar tillämpa alternativa 

upphandlingar riktade till ASF för att tillgodose ett behov av alternativa insatser för 

långtidssjukskrivna, personer med aktivitetsersättning eller liknande. Men också göra 

en genomlysning till vilka hinder eller möjligheter ASF eller andra ideella 

organisationer möter vid anbudsupphandlingar. När det gäller finansiering får 

Tillväxtverket i uppdrag att kontrollera och utveckla nya finansieringsmodeller för 

dessa företag. Detta innebär också att kunskapen om arbetet som utförs av ASF 

behöver öka i samhället, även om det på många håll finns etablerade kontakter mellan 

offentliga aktörer och personer långt ifrån arbetsmarknaden. Till sist ska också 

statistiken över vilka ASF som finns utvecklas så att det någonstans på något sätt blir 

sökbart (Regeringen 2010).  
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Regeringen avslutar handlingsplanen med tydliga politiska motiv: ”Regeringen 

verkar för ökad valfrihet, flexibilitet och lokalt anpassade lösningar och vill i 

framtiden se en betydligt större mångfald av utförare av tjänster inom det sociala 

området. Detta bidrar till att öka valfriheten för den enskilde” (Regeringen 2010) 

4.2.1 Intervju med Maud Olofsson (C) 

Maud Olofsson (C) var näringsminister när handlingsplanen för arbetsintegrerade 

sociala företag antogs. I telefonintervjun berättar Olofsson att hon tidigare hade 

arbetat tillsammans med olika sociala företag i Västerbotten och då haft möjlighet att 

delta på en resa till Skottland för att titta på hur de löste frågan. Resan genomfördes 

med intresserade regionpolitiker och flera intresseorganisationer. Hennes bild är att 

Socialdemokrater och Centerpartister står varandra ganska nära i frågan om sociala 

företag, speciellt i jämförelse med de andra borgerliga partierna. Att denna 

handlingsplan enbart hanterar arbetsintegrerande sociala företag beror enligt Olofsson 

på att det var dels lättast att få stöd för av de andra borgerliga partierna och dels var 

den del som behövde störst stöd just då för att möta den höga arbetslösheten. Ett av 

Olofssons mål med propositionen var att få upp det som en fråga för alliansregeringen 

och hennes erfarenhet av att arbetsförmedlingen behövde fler verktyg att använda i 

sitt arbete. Finansiering av arbetsintegrerande sociala företagen ska enligt Maud 

Olofsson ske genom en trepartsfinansiering, dels genom att det offentliga ersätter 

kostnader, dels genom att individerna bidrar med sin tid och dels via intäkter av att 

företagen kan sälja varor eller tjänster. Enligt Olofsson är sociala företag ett viktigt 

komplement som samhället behöver använda sig mer av men att upphandlingar och 

tolkningar av upphandlingslagarna är lite för hårda för att den fulla potentialen av 

sociala företag kan tas tillvara idag (M. Olofsson, personlig kommunikation, 17 

december 2019).   

4.3 Den rödgröna regeringen 2018 

Enligt den rödgröna regeringens strategi är sociala företag en av nycklarna till att vi 

ska kunna uppnå målen i Agenda 2030. De kan bidra till att möta samhällets stora 

utmaningar till exempel inom områden som integration, hälsa, utbildning, klimat, 

miljö, enklare vägar till jobb eller jämställdhet. Den rödgröna regeringen skriver att: 
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”Sociala innovationer handlar om att möta samhällsutmaningar med nya 

idéer och lösningar som höjer kvaliteten på och förbättrar samhällets tjänster 

till medborgarna. Detta ökar i förlängningen medborgarnas välstånd och 

skapar ett inkluderande och mer hållbart samhälle”.  

Sociala entreprenörer ses som en viktig resurs för att möta samhällsutmaningar, 

genom de sociala entreprenörerna ”inom företag och föreningar, sociala start-ups, 

innovativa sociala företag och arbetsintegrerande sociala företag med flera, både 

inom den privata och den idéburna sektorn”. De skulle enligt den rödgröna 

regeringen erbjuda nya lösningar och bidra med en drivkraft för att göra samhället 

bättre (Regeringen 2018).  

Regeringens definition av sociala företag är enligt den rödgröna regeringen företag 

som oberoende av associationsform har en affärsmässig verksamheten som ett medel 

för att uppnå ett eller flera specifika samhällsnyttiga mål, exempelvis minska 

utanförskap, förbättra klimatet och miljön eller bidra till en tryggare livsmiljö. 

Företagets resultat mäts i relation till uppfyllelsen av de samhällsnyttiga mål som 

angetts som företagets syfte. Till detta finns en vilja från företagarna att företagets 

ekonomiska överskott i huvudsak återinvesteras i verksamheten, alternativt investeras 

i ett nytt samhällsnyttigt projekt, istället för att primärt tas ut som vinst till ägarna 

(Regeringen, 2018).  

Den socialdemokratiska regeringen har i sin strategi fem områden som ska innebära 

att sociala företags förutsättningar förbättras och att de kan växa i nära samarbete med 

offentlig sektor. Regeringen ser det både som en vinst i formen av att skapa 

sysselsättning men också som ett sätt att bidra till nya sätt att lösa 

samhällsutmaningar. Regeringen kopplar det här arbetet till värnandet av den svenska 

modellen genom att samhället kan använda hela befolkningens innovationskraft för att 

landet ska fortsätta vara ett modernt, tryggt och inkluderande samhälle. De fem 

områdena som regeringen vill utveckla är 1. Målbild och efterfrågan, 2. Stärk 

företagsrådgivningskompetensen, 3. Finansiering, 4. Tydliggör och mät effekterna 

och 5. Utveckla kunskap och mötesplatser (Regeringen 2018).  

Det första området är behov och efterfrågan och med det vill regeringen förbättra 

förutsättningarna för sociala företag genom att öka kompetensen om sociala företag 
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hos offentliga aktörer så att de kan samarbeta, köpa tjänster av eller ingå särskilda 

avtal med dem. För att uppnå detta behöver det skapas arenor där företagare och 

samhällsaktörer möts men också samverkan mellan olika politikområden då de 

påverkar varandra. Regeringen vill också uppmuntra kommuner eller andra offentliga 

aktörer att testa gränserna för alternativa möjligheter till upphandlingar för att 

därigenom åstadkomma sociala effekter i samhället. Det andra området, stärk företags 

och rådgivningskompetensen, innebär enligt regeringen att ge större möjligheter till 

rådgivning och guidning då många sociala företag är i behov av en ökad kompetens 

om företagande och dess villkor samt av att stärka sig själva och sitt företag på 

marknad. ”I många delar handlar det om att arbeta för att sociala entreprenörer ska 

få mer likvärdiga förutsättningar och tillgång till stöd, från både offentliga, privata 

och idéburna aktörer, i start och utveckling, som företag med en mer traditionell 

affärsmodell” (Regeringen 2018). Det tredje målområdet bygger på att utredningar av 

Tillväxtverket samt Verket för Innovationssystem (Vinnova) visat att tillgången till 

finansiering är en utmaning för just sociala företag. Därför vill regeringen att 

befintliga finansieringssystem behöver ses över men också att de sociala företagarna 

får kunskap om vilka som finns (Regeringen 2018) .  

Utöver detta finns det enligt regeringen (2018) en bristande kunskap om vilka 

samhällsekonomiska effekter som kan räknas hem av sociala innovationer. Detta 

behöver stärkas med kunskaper om alternativa sätt att mäta resultat. Även sociala 

vinster är vinster för samhället. Det hänger nära ihop med det fjärde området, 

tydliggöra och mäta effekterna, och kommer utifrån kunskapen om att en kund eller 

finansiär behöver få en bild av vilka potentiella resultat som finns för att kunna och 

vilja stödja ett socialt företags innovation. Ett socialt företag eller en offentlig 

verksamhet behöver metoder för att kunna beräkna samhällsvinsten, och kanske 

kunna koppla den till en ekonomisk vinst. Det femte och sista området för regeringens 

strategi, att utveckla kunskap om mötesplatser, kommer utifrån en bristande kunskap 

om sociala företag, trots att de funnits ganska länge i Sverige. Därför behöver Sverige 

införa en bättre och effektivare kunskapsdelning där erfarenheter kan utbytas för att få 

till en bättre dialog mellan det offentliga och sociala företag för att se vad som kan 

lösas gemensamt (Regeringen 2018).   
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4.3.1 Intervju av Moa Eklund på Näringsdepartementet 

Moa Eklunds utgångspunkt är att den politiska motiveringen till strategin i stor 

utsträckning görs i strategin själv. Eftersom Eklund är tjänsteperson kan hon inte 

argumentera ur ett ideologiskt perspektiv om de ideologiska val som format strategin 

men hänvisar till det pressmeddelande som annonserade lanseringen av strategin. Den 

har egentligen ingenting utöver det som står i strategin att tillföra politiskt, men kan 

fungera som bakgrund och problemformulering. Hon framhäver ändå att vi ska notera 

skillnaderna till den tidigare regeringens handlingsplan genom att i motsats till 

handlingsplanen har denna strategi fokuserat på helheten av frågan och inte på de 

olika inriktningarna som sociala företag kan ta, alltså inte enbart t.ex. bara 

arbetsintegrerande sociala företag (M. Eklund, personlig kommunikation, 17 

december 2019). 

4.4 Hur uppfattas idéburna utförare i Sverige? 

Famna som är en arbetsgivarorganisation för idéburna organisationer, lät göra årliga 

opinionsundersökningar med hjälp av Novus om attityden till vinstdrivande och 

idéburna organisationer i välfärden. Den undersökningen visar tydligt att inställningen 

varierar mellan åren, framförallt när det gäller vinstdrivande aktörer. Även om 

idéburna organisationer får allt högre betyg över tid är det anmärkningsvärt få (54 

procent) av respondenterna som tycker att idéburna organisationer är mycket bra eller 

ganska bra på att bedriva vård och omsorg. Det kan finnas olika förklaringar till detta 

och ett lågt betyg behöver inte innebära att förtroendet för denna typ av organisationer 

är lägre än för andra typer av organisationer. Det kanske är kopplingen till att utföra 

offentlig verksamhet som gör att personerna blir osäkra eftersom idéburna 

organisationer i Sverige ofta kopplas till välgörenhet. Enligt samma undersökning är 

det 78 procent som tycker att det offentliga är bra eller mycket bra på att sköta vård 

och omsorg. Detta kan tolkas som att befolkningen vill att dessa även i fortsättningen 

ska finansieras via skatten (Tillväxtverket 2012:16). 

5. ANALYS 

5.1 Sociala företag = idéburna organisationer? 

Utifrån de fem operativa funktioner som Salamon & Anheimer tagit fram för att 

definiera idéburna organisationer så kan vi se att de matchar hur de sociala företagen i 

Sverige är definierade. Det är oftast etablerade organisationer som driver sociala 
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företag. De sociala företagen ägs inte av de offentliga verksamheterna och är därmed 

fristående. Många, om inte alla, sociala företag har som huvudsyfte att göra 

samhällsnytta, inte att gå med vinst. I de företag som vinst förekommer så 

återinvesteras detta oftast i företaget eller i ett annat samhällsprojekt, vilket i stort är 

enligt Salamon & Anheimers teori. De sociala företagen är självstyrande, där 

deltagare tillsammans med företagets ägare är med och styr agendan för arbetet 

och/eller aktiviteter, vilket också stämmer överens med teorin. De som deltar i de 

sociala företagens arbete och aktiviteter har en stor frihet att själv välja om de vill och 

kan delta, och i så fall i vilken utsträckning, vilket gör att det i stor utsträckning kan 

anses följa teorin. Med så pass stor överensstämmelse bör sociala företag 

kategoriseras som idéburna organisationer.  

Vilken kategori av välfärdsstat som sedan är passande beror till största del på den 

politiska viljan och styrningen över hur de sociala företagen ska vara organiserade i 

samhället och därmed alltså indirekt hur stor denna sektor ska vara.  

5.2 Hur argumenterar den borgerliga regeringen  

Regeringarna pratar om olika saker utifrån att: Den borgerliga regeringen vill skapa 

möjligheter för att få fler arbetsintegrerande sociala företag. De vill främst göra 

förändringarna för att få personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att åter ingå i 

arbetskraften och få sysselsättning. Genom detta kan dessa personer bli mer delaktiga i 

sin rehabilitering och åter bli en del av samhället. Personerna förväntas då vara 

bidragande till den entreprenöriella tanken som anställd eller egen företagare. Fokus 

för den borgerliga regeringens prioriteringar med arbetsintegrerande sociala företag är 

att de ska utföra välfärdstjänster inom ramen för civilsamhället. De hinder som lyfts 

fram av den borgerliga regeringen är till största del riktad emot samhällssystemet och 

det offentliga. Brister i försörjningssystem, oklarheter och hinder i regelverk, 

svårigheter i upphandlingar, bristande statistik och forskning. Tillgång till finansiering 

och behovet av information kan både tolkas som kritik emot det offentliga men också 

som möjliga utvecklingar inom civilsamhällets tjänster och satsningar. Den borgerliga 

regeringen vill se lösningar som innebär att rikta särskilda stödinsatser till de 

arbetsintegrerande sociala företagen som utför välfärdstjänster, utreda ekonomiska 

stöd från det offentliga för handledare i dessa företag. Det offentliga förväntas vara en 

stor ekonomisk part i utvecklingen och finansieringen av tjänsterna. I intervjun med 



 

~ 26 ~ 
 

f.d. näringsminister Maud Olofsson (C) förstärks bilden av det offentliga som en 

avgörande aktör för finansieringen av verksamheten i dessa företag. Handlingsplanen 

lyfter fram valfrihet och möjligheten till att det ska finnas en större mångfald av 

utförare, samtidigt som det ska finnas lokalt anpassade verksamheter. De argument 

som avslutar handlingsplanen kan definieras som liberala med tyngden på valfrihet 

tillsammans med skrivningarna tidigare i handlingsplanen om individens ansvar för 

sin rehabilitering. Det går därmed att anta att den liberala organiseringen av idéburna 

organisationer i samhället är aktuell som ideal för denna handlingsplan. Utöver det så 

motiverar Maud Olofsson (C) att hon tittat på hur de organiserat arbetet i Skottland, 

som är en del av Storbritannien och därmed definieras som liberalt. I den liberala 

modellen är dock en väldigt låg andel av de offentliga utgifterna kopplat till 

välfärdstjänsterna. Här ska välfärdstjänsterna utföras av stor ideell sektor och det 

offentliga ska bara i undantagsfall täcka upp där civilsamhället inte lyckas eller når 

fram. Som handlingsplanen är utformad finns det anledning att tro att de offentliga 

utgifterna för välfärdstjänsterna kommer att vara fortsatt stora men med andra 

utförare, vilket låter mer som hur den korporativa modellen är uppbyggd där det 

offentliga och ideella organisationer gör gemensam sak av utförandet av 

välfärdstjänsterna. Alltså att det med en stor offentlig finansiering tillsammans med 

egna avgifter som då kan vara utifrån egen inkomst, eller mer sannolikt ifrån familjens 

gemensamma inkomster, för att betala för den stöttning som de arbetsintegrerande 

sociala företagen ska erbjuda en enskild. Det blir alltså en kombination som mer 

stämmer överens med den korporativa modellen, ett mellanting mellan den 

socialdemokratiska modellen och den liberala modellen. Det kanske är detta som f.d. 

näringsministern menar med att det finns många likheter mellan socialdemokraterna 

och centerpartiet när det gäller frågan om de sociala företagen, att det som 

handlingsplanen är utformad är något som ligger lite mitt i mellan.  

5.3 Vad säger den rödgröna regeringen 

Den rödgröna regeringen vill utveckla och förbättra förutsättningarna för sociala 

företag för att uppnå flera olika saker. Något som nämns är de olika mål som ingår i 

agenda 2030. Sociala innovationer ska här användas som ett komplement eller som en 

idébas för att förbättra samhällets tjänster till befolkningen. Det handlar inte enbart 

om välfärdstjänsterna utan kan också gälla inom t.ex. miljö- och klimatområdet. I 

strategin framhävs behovet av ett nära samarbete mellan det offentliga och sociala 
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företaget. Det som sociala företag förväntas bidra med är dels platser för 

sysselsättning och arbete, och dels nya lösningar till samhällsproblem. Målbilderna i 

strategin ger en bild av separerade verksamheter. Det offentliga ska kunna samarbeta 

med, ingå avtal med eller köpa tjänster av sociala företag, men strategin innebär ingen 

särställning i förhållande till andra företag eller föreningar. Den rödgröna regeringen 

vill alltså ha ett strikt kontraktsförhållande mellan det offentliga och den idéburna 

sektorn.  Detta tyder på att de idéburna organisationerna förväntas ha andra primära 

inkomstkällor och att det offentliga kan skriva kontrakt och ha utbyten när behov 

uppstår. Strategins andra målbild förstärker detta genom utformningen att 

företagsrådgivningen ska stärkas och inte är definierad som att den ska utvecklas till 

att informera hur sociala företag kan bli en integrerad del av välfärdssamhället. När 

det gäller frågan om finansiering ska befintliga former ses över enligt strategin, vilket 

ger bilden av att de befintliga stödens krav kanske ska underlättas eller att något 

ytterligare mindre stöd ska kunna tillkomma. Samtidigt så innebär fjärde målbilden att 

samhällsekonomiska vinster ska bli lättare att redovisa vilket kan tolkas som att det är 

riktat emot att skapa förutsättningar för mer integrerade verksamheter men det kanske 

mer i detta fall handlar om att bevisa för samhället att de kan göra vinster, eller 

minska kostnader, genom att ingå avtal med en social entreprenör. Detta är lite 

motsägelsefullt men kan vara ett sätt att öka chansen att kontrakt faktiskt skrivs i 

mellan sociala företag och det offentliga, då det offentliga faktiskt får chansen att ta 

tillvara på entreprenörens idéer och kan utvecklas. Den fjärde målbilden sätter ändå 

det offentliga på en separerad post ifrån de sociala företagen genom att tilltala dem 

som kund eller finansiär, även om finansiär också kan vara tudelat då det kan innebära 

mer omfattande del av kostnaderna. Det framgår ändå av målbilden att det är och ska 

vara ett val att satsa i en verksamhet, inte en förväntan att det offentliga ska vara med. 

Min bild är att den ideologiska kopplingen till den socialdemokratiska 

välfärdsregimen enligt Esping-Andersen är ganska tydlig när det gäller separeringen 

av välfärdsstaten ifrån marknaden. Även om strategin ibland nämner nära samarbeten 

mellan det offentliga och sociala företag framgår en ganska tydlig bild av att det är i 

formen av begränsade kontrakt och utbyten som inte för över samhällets ansvar ifrån 

det allmänna. Att vi har haft denna separation genom en stor del av vår historia har 

gjort att det i Sverige finns en väldigt liten idéburen sektor inom framförallt 

välfärdstjänster. Så trots de delar som kan verka motsägelsefullt så tolkar jag att 



 

~ 28 ~ 
 

strategin ska kategoriseras tillhöra den socialdemokratiska regimen, vilket borde 

stämma överens med vad den rödgröna regeringen har som mål med sin politik.  

5.4 Kampen om diskursen 

Hur ska vi förstå sociala företag? Både den borgerliga regeringen och den rödgröna 

regeringen har försökt etablera en definition av vad som ska tolkas vara sociala 

företag. Vad ska vi tänka på när vi tänker på sociala företag? Ska vi tänka på 

arbetsintegrerande sociala företag som den borgerliga regeringen framhäver eller ska 

vi använda den bredare ansatsen som den rödgröna regeringen föreslagit? Det kan ju 

vara enklare att använda en mer avgränsad definition som att sociala företag är de som 

anställer eller sysselsätter personer långt ifrån arbetsmarknaden. Det blir lättare att 

veta vilka som är aktuella för riktade stöd, både för regeringen men också för 

samhället i stort. Samtidigt finns det sociala företag som inte är arbetsintegrerande 

men som passar in i definitionen av idéburen organisation men drivs i formen av 

företag och arbetar med sociala frågor såsom inom miljö- och klimatpåverkan eller 

producerar sociala aktiviteter för pensionärer. Dessa hamnar då utanför definitionen i 

en ny gråzon och saknar kanske stöd för sina verksamheter. Att använda den bredare 

definitionen, som den rödgröna regeringen föreslår, inkluderar även dessa företag men 

det försvårar istället möjligheten att rikta särskilda satsningar till denna grupp 

företagare utan blir sannolikt av en mer generell karaktär till småföretag. Detta skapar 

då ett annat behov av information till de sociala företagen oavsett associationsform att 

faktiskt använda sig av den vägen vanliga företag använder för att få stöd. Den vägen 

behöver då verkligen utveckla sitt företagsstöd för att hantera de utökade 

svårigheterna som många sociala innovatörer har, vilka ibland särskiljer sig från andra 

företagare. Som vi kan se finns det olika sätt att lösa samma problem och båda har 

sina fördelar och nackdelar.  Samtidigt kan det kanske bli mer accepterat med sociala 

företag om de inte enbart arbetar inom välfärdstjänsterna eftersom det väcker ett 

motstånd hos stora delar av befolkningen mot icke-offentliga aktörer som utför 

skattefinansierad verksamhet. Problemet för sociala företag kanske egentligen inte 

ligger i definitionen utan i samhällsstrukturen. Ett socialdemokratiskt samhälle gynnar 

inte idéburna organisationer, speciellt inte om de vill utföra välfärdstjänster, det 

kanske snarare handlar om att tvinga de sociala företagen att bli mer av företag med 
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andra inkomstkällor, om vi inte vill göra stora förändringar i det samhällsbygge vi 

har, vilket utifrån undersökningar hos befolkningen inte har så stort stöd.  

6. SLUTSATSER 

6.1 Skillnader mellan regeringarna 

Den borgerliga regeringens lösning från 2010 är helt inriktad på det som kallas 

arbetsintegrerande sociala företag. De vill förbättra situationen för dessa företag och 

utreda anordnarstöd så att de oftare kan vara del av upphandlingsförfaranden och 

därmed utföra en helhet eller delar av välfärdstjänsterna, som en integrerad del av det 

offentliga åtagandet. Men också utreda nya typer av finansieringsmodeller. 

Uppdragen i handlingsplanen verkar syfta till att de arbetsintegrerande sociala 

företagen ska bli en mer integrerad del av välfärdssamhället, vilket nog mest kan 

kopplas till det korporativa samhällsbygget. Regeringen (2010) motiverar dock syftet 

med handlingsplanen med tydliga liberala argument såsom personligt ansvar, ökad 

valfrihet och mångfald av utförare.  

Den rödgröna regeringen har en bredare framtoning i sin strategi för sociala företag 

och verkar agera för att alla typer av sociala företag ska vara med och bidra till 

samhällsutvecklingen i stort, t.ex. genom att bidra till uppfyllandet av agenda 2030. 

De vill förbättra befintliga stödstrukturer för företagare, och särskilt sociala företags 

möjligheter att inom dessa ramar och genom ökad kunskap möta de utmaningar som 

sociala företag upplever. De argumenterar för att alla som kan arbeta, ska arbeta men 

vilja utföra detta genom kontraktsförhållanden mellan de offentliga verksamheterna 

och de sociala företagen. De sociala företagen ska fungera som ett komplement till det 

offentliga enligt den rödgröna regeringen, erfarenheter och idéer ska kunna gynna det 

allmänna men inte genom att bli en integrerad del av densamma. Det blir ett sätt att 

bevara kontrollen över välfärdstjänsterna i det allmänna, och strategin kan därmed 

kopplas till just den socialdemokratiska regimens grundtankar.  

Båda regeringarna verkar ha en likartad problembild för sociala företag vilken också 

verkar stämma bra överens med den bild som de sociala företagen uppger när de söker 

stöd i samband med etablering eller utveckling. De båda regeringarna säger att de vill 

samma sak ändå finns det stora skillnader i deras politiska handlingsplan som kan 

kopplas till de ideologiska idéerna om hur samhället ska formas. Som 
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handlingsplanerna är utformade innebär de stora skillnader för vilket samhälle som 

politiken förespråkar eller stöttar och därmed väsentligt stora skillnader för 

förutsättningarna att driva sociala företag i Sverige.  

6.2 Vad vill folket? 

Enligt Famna:s rapport finns det ett starkt stöd för att det offentliga ska ha ansvar för 

välfärdstjänsterna. Det finns alltså en inbyggd socialdemokratisk tendens hos 

majoriteten av befolkningen. Samtidigt så har vi den ekonomiska utmaning som 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) varnar för. Allt fler kommuner och regioner 

börjar uppleva att de minskade skatteintäkter och de ökande budgetunderskott, som 

sedan länge varit känt. Detta är en stor utmaning som kanske kommer kräva andra 

lösningar t.ex. för hur våra välfärdstjänster och klimatmål ska kunna uppnås. Kanske 

genom mer frivilliga lösningar eller en kombination av offentliga och privata medel 

till de offentliga ansvarsområdena inom välfärden.   

6.3 Diskursen 

Mellan de två regeringarnas förslag kan vi se en kamp om hur sociala företag ska 

definieras. Vart gränsen ska gå och hur dessa företag därmed ska stöttas. Det innebär 

också en kamp om vilken roll de idéburna organisationerna ska ha i samhället. Om de 

ska vara en tätt sammankopplad del av det offentliga eller mer fristående som 

komplement. Diskursen på detta område kan nog än så länge kopplas till att den 

svenska befolkningen, alltså det nuvarande sammanhanget som en eventuell 

förändring ska ske inom. Den svenska befolkningen tycker inte att idéburna 

organisationer ska ha ansvar för vård, omsorg eller skola. Det innebär att en bredare 

diskurs där de idéburna organisationerna och därmed också de sociala företagen har 

möjlighet till att bygga ett större förtroende och därmed en starkare etablering i 

samhället. Det kräver ju kanske också att vi väljer en annan samhällsstruktur än den vi 

har idag. Det kanske måste bli mer konservativt för att sociala företag ska passa in 

bäst.  Samtidigt kanske helt andra lösningar blir aktuella i framtiden men det överlåter 

jag till andra att spekulera vidare om.  
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