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Förord
Först och främst vill vi med dessa rader passa på och uttrycka vårt tack till de medarbetare på
Macken Växjö och Macken Högsby som deltagit i studien och tålmodigt svarat på alla
besvärliga frågor vi ställt och för att ni tagit av er tid för att göra denna studie möjlig. Vidare
vill vi också framföra ett stort tack till vår referensgrupp under ledning av Professor Anders
W Johansson. Utan konstruktiva förslag och synpunkter från Claes Markstedt, Jacob Käll,
Lena Tidblom, Caroline från Coompanion och Lennart från Coompanion hade denna studie
inte blivit vad den nu är.
Ett stort tack vill vi också rikta till Christer Nilsson, Magnus Andersson och Christina Lugnet
för konstruktiva diskussioner och värdefulla bidrag under processen med att utkristallisera det
väsentliga i vår modellkonstruktion samt för andra insiktsfulla synpunkter under projektet.
Utan värdefullt ekonomiskt stöd från Familjen Kamprads stiftelse hade denna studie inte
blivit genomförd.
l stiftelsens ledamöter framföra ett stort tack för det förtroende ni visat oss. Vi vill också
framföra vårt stora och varma tack till en av världens mest framgångsrika entreprenörer som
genom sin generösa donation gjort det möjligt för oss som forskare att fortsätta jakten på
entreprenörskapets hemligheter.
Avslutningsvis är det naturligtvis helt på sin plats att förtydliga att vi, trots alla konstruktiva
synpunkter och förslag, inte kan lasta någon annan för eventuella brister eller otydligheter i
rapporten eller i de resultat studien bidrar med. För texten i sin helhet står vi därför ansvariga.

Växjö 2014-01-31
Jan Alpenberg

Bengt Johannisson

Pär Strandberg
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Sammanfattning av projektet och dess bidrag
Bakgrund
Denna studie handlar om kapitalförsörjning för såväl sociala som kommersiella företag inom
ramen för ett socialt regionalt innovationssystem. Projektets målsättningar består i att
identifiera, analysera och i handling omsätta kunskaper kring hur entreprenörskapets
möjligheter kan användas för att initiera och utveckla nya eller existerande verksamheter. En
väsentlig utgångspunkt för denna studie är att entreprenörskap i dess olika former, kräver
tillgång på kapital och då i klartext såväl finansiellt-, socialt- som kunskapskapital.
För att skapa ett långsiktigt hållbart lokalt och regionalt samhälle behövs inte bara robusta
kommersiella företag. Sådana samhällen byggs också av sociala företag (SF), vilka består av
verksamheter som inte primärt drivs för att maximera vinsten, utan snarare använder
överskottet till att göra sociala insatser. Under de senaste årtiondena har antalet sociala företag
vuxit världen över och dessa företag kännetecknas bl a av hög andel ideella resurser, en
kooperativ struktur, och att eventuella överskott stannar kvar i verksamheten.
Studiens syfte
Studiens syften är har formulerats enligt följande:
- att göra systematisk utvärdering av nationella och europeiska erfarenheter från KGF, för
att bidra med kunskap som kan ligga till grund för en framåtriktad satsning av konkreta
utvecklingsinsatser för mobilisering av socialt, kunskaps-, och finansiellt kapital.
-

att longitudinellt studera de interna processerna i det sociala företaget ”Macken” och dess
etablering av en franchisetagare i Högsby.

-

att utveckla en pilotmodell för hur socialt-, kunskaps-, och finansiellt kapital kan göras
tillgängligt för landsbygdens marginaliserade företag och människor och därigenom leda
till nya initiativ på personlig-, organisatorisk- och regional nivå.

Tillvägagångssätt
I föreliggande studie har vår forskningsprocess karaktäriserats av att vi har praktiserat det
emancipatoriska kunskapsintresset längs två vägar. Den ena har då gällt att interaktivt följa
det sociala företaget Macken, och då främst i relationen mellan franchisegivaren i Växjö och
franchisingtagaren i Högsby, medan den andra handlat om att identifiera erfarenheter från
kapitalförsörjning via en kreditgarantiförening och företagandet i allmänhet (via företrädare
för det nationella franchiseprojektet Explosion) och den lokala tillämpningen i Macken Växjö.
Resultat
Slutsatserna från denna studie kan sammanfattas i följande punkter:
 De två delstudierna av lokala/regionala kreditgarantiföreningar och sociala företag
pekar var för sig på bristande förmåga hos formella organisationer, också i den
ekonomiska föreningens form, att balansera olika kapitalformer.
 De undersökta KGF-initiativen saknade livskraft och byggde på en alltför hastig
expansionstanke, vilket tillsammans med alltför glesa nätverk i dessa föreningar
gjorde att initiativen tynade bort.
 Social Franchising är en spridningsmekanism som på ett teoretiskt plan borde kunna
fungera som bas för sociala regionala innovationssystem, men som på grund av
obalansen mellan socialt kapital finansiellt kapital visar på praktiska svårigheter.
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En pilotmodell för verksamhetsutveckling riktad till individer och (sociala) företag har
utvecklats och är redo att implementeras.

Bidrag till de många människorna
De praktiska och konkreta insatserna från detta projekt kan sammanfattas i följande punkter:
 Vi har tillsammans med en rad lokala aktörer påbörjat koordineringen och
förberedelserna för att påbörja implementeringen av modellen under våren 2014
(tillförsel av kunskapskapital och socialt kapital)
 Vi har sökt ytterligare medel för att aktivt stötta och studera själva implementeringen i
Kronobergs län.
 Vi har tillsammans med styrelsen för den tidigare kreditgarantiföreningen i
Kronoberg, påbörjat bildandet av en Mikrofond, som skall kunna bevilja mikrokrediter
och därmed öka tillgängligheten på finansiellt kapital för företagare och nya
entreprenörer, oavsett om det är sociala eller kommersiella projekt (tillförsel av
finansiellt kapital).
 Vi håller på och etablerar ett mentorsnätverk tillsammans med medlemmar från den f
d kreditgarantiföreningen i Kronoberg (tillförsel av socialt kapital och
kunskapskapital)
 Vi kommer att inleda ett utvecklat samarbete med Macken Växjö under våren för att
utveckla de olika organisatoriska delarna i syfte att kunna fungera i den nya modellen
(tillförsel av kunskapskapital och socialt kapital)
 En handbok för Macken har tagits fram genom detta projekts försorg. I denna handbok
finns riktlinjer för hur Mackens verksamhet skall kunna spridas till andra
organisationer.
 Vi har initierat kontakter med riskkapitalbolag och lokala investerare i syfte att stötta
den Mikrofond som är under bildande i Kronoberg.
 Vi har initierat bildandet av ett SORIS-nätverk a la BNI för sociala företag.
 Etableringen av kontakter med lokala och regionala entreprenörer och investerare för
det fortsatta arbetet pågår.
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1. Inledning
Denna studie handlar om kapitalförsörjning för såväl sociala som kommersiella
företag inom ramen för ett socialt regionalt innovationssystem. Projektets målsättningar består
i att identifiera, analysera och i handling omsätta kunskaper kring hur entreprenörskapets
möjligheter kan användas för att initiera och utveckla nya eller existerande verksamheter. En
väsentlig utgångspunkt för denna studie är att entreprenörskap i dess olika former, kräver
tillgång på kapital och då i klartext såväl finansiellt-, socialt- som kunskapskapital.
Föreliggande forskarrapport utgör slutrapporteringen av projektet
”Kapitalförsörjning och socialt företagande” vilket genomförts vid Ekonomihögskolan,
Linnéuniversitetet. Projektet har till huvuddelen genomförts under 2013.
I detta inledande kapitel presenteras en beskrivning av projektets bakgrund och
dess initiala utmaningar vilka varit vägledande för den studie som genomförts. Därefter följer
en precisering av studiens syften och rapportens fortsatta disposition presenteras.

1.1 Projektets bakgrund och utmaning
Vi lever i en tid då många människor står utanför arbetsmarknaden, både på
landsbygden och i tätorter, och vilka därmed riskerar att permanent hamna i ett utanförskap
och där ökningstalen vad gäller arbetslösheten, bland vissa specifika grupper t ex ungdomar,
nyanlända svenskar och andra socialbidragstagare, är oroväckande hög. Därför riktas idag allt
mer uppmärksamhet mot entreprenörskapets och familjeföretagandets väldokumenterade
möjligheter att skapa jobb (Brundin et al, 2012). För att dessa möjligheter skall realiseras, inte
bara för dem med ”rätt arv” eller från den ”rätta miljön”, behövs entreprenöriella och
innovativa satsningar som sträcker sig utanför de traditionella formerna för nyföretagande och
regional mobilisering.
En av de grundläggande förutsättningarna för entreprenörskap och företagande
är tillgången på kapital i olika former. Kapital kan då vara finansiellt kapital i betydelsen
rörelse- eller anläggningstillgångar, kunskapskapital i form av formell utbildning och
beprövad erfarenhet (Johannisson, 2008) samt förtroendekapital, vilket också har kommit att
kallas socialt kapital (Johannisson, 2008; Svendsen och Svendsen, 2004, Olin 2013). Figur
1.1 nedan visas på hur entreprenörskapet samspelar med de olika kapitaltyperna, jfr också
Davidsson och Honig 2004:

Finansiellt
kapital
Kunskaps
-kapital

Entrepenörskap

Socialt
kapital

Figur 1.1: Samband mellan olika kapitaltyper.
Kunskapskapitalet, i form av både formell utbildning och beprövad erfarenhet,
spelar en viktig roll i entreprenörskap och verksamhetsutveckling. Viktigt är att kunskapen
presenterar sig som ’actionable’ (Jarzabkowski and Wilson 2006) vilket bland annat innebär
att den mest förekommer som exempel och berättelser som andra kan agera utifrån.
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Det sociala kapitalet definierar sociologen Bourdieu (1983) som de resurser som
blir tillgängliga genom de nätverk som man är inkopplad i, och har som begrepp och mening
kommit att livligt debatteras bl a vad gäller marginaliserade individer och deras avsaknad av
densamma (Thompson, 2009). Coleman (1988) Weaver och Habibov (2012) menar att det
sociala kapitalet och kunskapskapitalet är nära förbundna. Båda dessa kapitalformer bidrar
väsentligt till produktivitetstillväxten på arbetsmarknaden, både på individ-, organisationsoch samhällsnivå, och utgör därmed fokus för regional mobilisering (Putnam, 1996).
Det finansiella kapitalet, vilket antingen består av ägarkapital, och då ofta av
egna besparingar eller i form av kapital från investerare t ex familjemedlemmar, vänner,
riskkapitalbolag och ”affärsänglar”, eller av lånat kapital från den lokala banken eller något
finansinstitut. Tillgången till det finansiella kapitalet har kommit att bli en kritisk faktor för
många entreprenörer i olika verksamheter, oavsett om det är för kommersiell eller icke
kommersiell verksamhet. För att kunna få tillgång till det finansiella kapitalet, oavsett om det
är eget eller främmande, krävs väl utvecklade och ambitiösa affärsplaner och att
entreprenörens affärsidé och den underliggande lönsamhetspotentialen uppfyller de krav som
investerare eller långivaren ställer. Utöver detta krävs också stabila säkerheter och i mån
dessa saknas är det endast lån med personlig borgen som gäller. För arbetslösa ungdomar, för
den nyss anlände invandraren och för andra marginaliserade personer är de ovan beskrivna
kapitalkällorna och kapitalkraven ofta svåra att komma åt och uppfylla. I klartext, så finns helt
enkelt ingen som vill låna ut pengar, även i små mängder, till dem som verkligen skulle
behöva dessa små kapitaltillskott och på så vis blir det i praktiken omöjligt för dessa personer
att kunna komma åt det finansiella kapitalet och därmed realisera sina drömmar och idéer och
riskerar därmed att långsiktigt hamna utanför arbetsmarknaden och blir därmed allt mer
marginaliserade.
Trots stränga krav på säkerheter har den senaste finansiella krisen, 2008 och
framåt, visat på brister i det existerande finansiella systemet och de institutioner som är
verksamma där. Stora banker med lånevolymer av gigantiska mått har tvingats i konkurs på
grund av bristande säkerheter, och därmed har också osäkerheten på de globala finansiella
marknaderna har ökat. Samtidigt konstaterar Yunus (2010) att finansiella institutioner som
arbetar med mikrolån eller mikrokrediter till de mest utsatta och marginaliserade individerna
världen över, inte alls har märkt av denna osäkerhet och kraftiga nedgång. Istället har dessa
institutioner, med fokus på kapitalförsörjning av såväl socialt-, kunskaps- och finansiellt
kapital, fortsatt att växa och därmed skapa förutsättningar för marginaliserade individer att
själva starta företag och mobilisera den lokala och regionala ekonomin (Yunus, 2010).
I en studie av Bratt Carle och Olsson (2013) undersöktes förutsättningarna för
huruvida mikrolån skulle kunna fungera i Sverige. Deras slutsats var att dessa mikrolån skulle
kunna ge individen/företagaren möjligheten att låna kapital inte bara till verksamheten utan
också till sin egen försörjning. Denna typ av lån har tidigare endast funnits i mycket
begränsad omfattning i Sverige och har därmed utgjort ett stort hinder för individer att klara
sig på egen hand innan verksamheten ger tillräckligt stor avkastning. Bratt Carle och Olsson
noterar också att en fördel med mikrolånstanken är att det kan kombineras med en mentor
som agerar som coach åt låntagaren. För att värna ett starkt nyföretagande bland yngre
människor och bland gruppen utrikes födda, menar Engström och Oxelheim (2013), att
mikrofinans/mikrolån kan vara ett alternativ för att nå fram med finansering till nyföretagare
och därmed avhjälpa den brist på startkapital som finns och därmed lyfta nyföretagandet i
Sverige.
För att hjälpa nystartade företag och entreprenörer med tillgången på finansiellt
kapital startades för några år sedan ett antal kreditföreningar runt om i Sverige. Kreditgarantiföreningarna (KGF) bygger på en idé som utgår från att företagaren eller den blivande

8

företagaren blir medlemmar i föreningen och att man genom medlemsinsatser och medlemsavgifter bygger upp ett kapital som sedan kan användas för att garantera varandras lån. En
väsentlig grundbult för att denna idé skall fungera är att det finns ett fungerande nätverk och
därmed förtroende (d v s ett socialt kapital) mellan medlemmarna i den lokala eller regionala
föreningen. Vid sidan om det sociala kapitalet bygger idén med KGF också på ett stort
gemensamt kunskapskapital hos de organiserade företagen där man kan vara en resurs och till
hjälp för varandra i olika frågor.
I en rapport från Tillväxtverket (2011) framkommer att KGF-initiativet visat sig
ha svårigheter med att attrahera såväl entreprenörer, banker och myndigheter.
Föreningsformen och behovet av garantier för lån, har inte fått det fortfäste som
Tillväxtverket hade hoppats på när initiativet lanserades. Andra europeiska erfarenheter
(AECM, 2012) uppvisar dock att KGF i annan utformning kan vara högst livskraftiga.
Uppenbarligen finns det en hel del att lära av andra initiativ i Europa, något som därmed utgör
en väsentlig utgångspunkt för denna studie.
För att skapa ett långsiktigt hållbart lokalt och regionalt samhälle behövs inte
bara robusta kommersiella företag. Sådana samhällen byggs också av sociala företag (SF),
vilka består av verksamheter som inte primärt drivs för att maximera vinsten, utan snarare
använder överskottet till att göra sociala insatser. Under de senaste årtiondena har antalet
sociala företag vuxit världen över och dessa företag kännetecknas bl a av hög andel ideella
resurser, en kooperativ struktur, och att eventuella överskott stannar kvar i verksamheten.
Sker inte detta används överskotten till att mobilisera eller hjälpa andra aktörer som har
behov. I en tid av recension och kraftiga offentliga nedskärningar, har förväntningarna
kommit att öka på dessa sociala företag och vi ser ett tilltagande intresse kring dessa från både
politiskt och akademiskt håll. Denna typ av företag håller också på att ”rita om kartan” på
traditionella marknader då dessa företag har visat sig vara alternativa leverantörer till de
tjänster som den offentliga och privata sektorn vanligtvis skött om själva (Lyon och
Fernandez, 2012). Medan den privata och offentliga sektorn söker standardiserade
verksamhetsformer, anpassar sig sociala företag efter situationen och de behov som finns.
Under benämningen ”samhällsentreprenörskap” har under det senaste decenniet intresset för
denna form av företagande ökat markant. Gawell et al (2009) ser samhällsentreprenörskap
som en verksamhet som i innovativa former mobiliserar människor och resurser för att skapa
sociala värden. Som i allt entreprenörskap blir då vissa sociala företag mer framgångsrika än
andra.
Det ligger då nära till hands att också ”växla upp” de framgångsrika sociala
företagens bidrag till samhället och då med hjälp av t ex social franchising (SF).
En företagsstruktur som erbjuder kapitallösningar både för kommersiella och sociala företag
är franchising. I dess kommersiella form är det ett väletablerat internationellt fenomen som
människor i de flesta ekonomier upplever i sin vardag. Exempel är McDonald’s, Burger King
och 7/11. I sådana former innebär franchising att franchisegivaren, i regel ett större företag,
har ett utvecklat koncept, varumärke och ägande av lokaler, som sedan upplåts till franchisetagare mot ersättning. Man kan alltså säga att franchisegivaren reducerar franchisetagarens
behov av kapital, både finansiellt och i form av kunskaper kring produkter och
marknadsföring. Samtidigt är franchisesystemet i originaltappning hierarkiskt med relativt
små möjligheter för franchisetagarna att påverka villkoren för samarbetet med franchisegivaren men också möjligheten att kunna fatta egna beslut.
Inför införandet av franchiselösningar inom sociala företag finns det alltså
anledning att uppmärksamma några skillnader som man kan räkna med mellan kommersiella
och sociala franchisesystem. En skillnad är att själva initieringen av franschiseorganiserandet
drivs av engagemang och gemensamma värderingar snarare än av ekonomiskt vinsttänkande.
Medan produktsortimentet i gängse franchisesystem är standardiserat kan man anta att de
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tjänster som behövs och produceras i franchisetagare i sociala sammanhang är avpassade efter
lokala behov och resurser. I kommersiella franchisesystem sker styrningen ovanifrån och ofta
med mycket närgångna metoder. Vid sociala franchising företag får vi anta att påverkan sker
via dialog där franchisegivaren visar respekt för de lokala betingelserna. Medan finansiellt
kapital, och kunskapskapital, står i förgrunden i kommersiella franchisesystem är det sociala
kapitalet, därutöver, särskilt viktigt vid social franchising. Det är rimligt att anta att sociala
franchisetagare har betydligt större anledning att lära av varandra än vad sina kommersiellt
orienterade kollegor har. Utifrån denna inledande diskussion kan projektets utmaning
sammanfattas i följande frågeställning: Hur kan det lokala/regionala sociala kapitalet, det
kollektiva/individuella kunskapskapitalet samt det finansiella kapitalet mobiliseras så att det
gagnar nya och befintliga entreprenörer och därmed bidrar till att skapa levande och
dynamiska regioner?

1.2 Studiens syften
Utifrån den ovan skisserade utmaningen har följande syften formulerats:
- att göra systematisk utvärdering av nationella och europeiska erfarenheter från KGF, för
att bidra med kunskap som kan ligga till grund för en framåtriktad satsning av konkreta
utvecklingsinsatser för mobilisering av socialt, kunskaps-, och finansiellt kapital.
-

att longitudinellt studera de interna processerna i det sociala företaget ”Macken” och dess
etablering av en franchisetagare i Högsby.

-

att utveckla en pilotmodell för hur socialt-, kunskaps-, och finansiellt kapital kan göras
tillgängligt för landsbygdens marginaliserade företag och människor och därigenom leda
till nya initiativ på personlig-, organisatorisk- och regional nivå.

1.3 Rapportens fortsatta disposition
Rapportens fortsatta struktur följer följande logik: Kapitel 2 innehåller en
redogörelse för studiens multipla metodologiska utgångspunkter vilka varit vägledande för
vårt tillvägagångssätt, i studiens olika delar. I det därpå följande kapitlet (kap 3) följer en kort
översikt av kapitalförsörjning och Kreditgarantiföreningar för att därefter presentera den
empiriska studie, inklusive dess resultat, som genomförts inom ramen för detta projekt.
Delstudien med inriktning mot Kreditgarantiföreningarna innehåller såväl intervjuer som en
enkätstudie till fem regionala Kreditgarantiföreningar i Sverige och har haft som huvudsaklig
ambition att kartlägga hur kapitalförsörjningen, och därmed tillgången till, det finansiella och
sociala kapitalet fungerat i detta initiativ. Kapitlet mynnar ut i ett antal lärdomar och
erfarenheter från de satsningar som gjorts. Kapitel 4 handlar om social franchising och socialt
entreprenörskap. Inledningsvis i detta kapitel presenteras ett antal teoretiska utgångspunkter
som sedan följs av en empirisk studie av ett konkret exempel av social franchising för ett
socialt företag, Macken, i syfte att mobilisera nya företag och social initiativkraft i landsbygdskommunen Högsby. Kapitlet avslutas med ett antal erfarenheter och lärdomar från den
studerade spridningen av Macken Växjö till Macken Högsby.
Våra delstudier av lokala/regionala kreditgarantiföreningar samt sociala företag
pekar var för sig på bristande förmåga hos formella organisationer, också i den ekonomiska
föreningens form, att balansera och mobilisera de olika kapitalformerna. I kapitel 5
sammanfattas den praktiska utmaningen som projektet har som fokus d v s hur alla de tre
kapitaltyperna kan göras tillgängliga för landsbygdens människor genom en innovativ
lösning.
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I det därpå följande kapitlet, d v s kapitel 6, presenteras en modell som är ett av
resultaten från delstudierna. Modell syftar till att göra entreprenörskapets inneboende
utvecklingsmöjligheter tillgängligt för landsbygdens marginaliserade företag och människor.
Modellen består i en processorienterad lösning som bygger på att människor med olika
bakgrund och förutsättningar kan vända sig till aktör som tar ett helhetsperspektiv och som är
organiserad för att nå målgruppen. Avslutningsvis, i kapitel 7, presenteras studiens samlade
resultat och förslag lämnas på hur de många människorna på landsbygden kan mobiliseras
genom ett socialt regionalt innovationssystem i vilket den föreslagna modellen spelar en
central funktion.
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2. Med multipla kunskapsintressen som vägvisare
I detta kapitel presenteras projektets metodologiska utgångspunkter samt vårt
faktiska tillvägagångssätt vid studiens olika delar. Undersökningens flerfaldiga syfte, se
föregående avsnitt, har krävt att olika kunskapsintressen tillgodoses. Med stöd i sociologen
Jürgen Habermas identifierade organisationsforskaren Richard Normann (1975) ett antal
kunskapsintressen (inom parentes annonserar vi nedan exempel på hur dessa, efter viss
modifiering från vår sida, väglett oss i vår undersökning). Vi menar alltså att på samma sätt
som olika konceptuella ramverk, teorier, ofta behöver mobiliseras för att forskningen skall
kunna fånga en frågeställning kan besvarande av en forskningsfråga kräva att olika
kunskapsintressen beaktas. De kunskapsintressen som väglett oss är alltså följande:
analytiskt, förklarande (nätverksanalyser av samspelet mellan företagen i (de en
gång) existerande kreditgarantiföreningarna)
tolkande (upprepade intervjuer av centrala aktörers upplevelse
franchiseprocessens förlopp, se Bilaga 1 för en förteckning över genomförda intervjuer)

av

emancipatoriskt, frigörande (konstruktivt kritisk granskning av gjorda
uttalanden och iscensatta ageranden av centrala aktörer under franchiseprocessen och
provokativt återförande av resultatet av granskningen till dessa aktörer)
innovativt (Normanns eget förslag till kunskapsintresse i tillägg till Habermas
tre), (ambition att ur erfarenheter från projektet identifiera alternativa generaliserbara
kunskaper, i projektet illustrerat av förslag till modell för socialt regionalt innovationssystem SORIS)
normativt (vår eget bidrag reflekterande Kampradstiftelsens och egna
ambitioner) (förslag till regional modell för att länka socialt och kommersiellt entreprenörskap
via samspelet mellan finansiellt kapital, kunskapskapital och socialt kapital)
Det första forskningssyftet uppnås främst genom (försök till) en analytisk ansats
men innefattar också tolkning av vittnesbörd från centrala aktörer. Det andra forskningssyftet
kräver en tolkande insats som dessutom aktiveras med stöd i insatser från oss forskare som
syftar till att stärka det sociala företagets strävan att i egna, frihetliga former, uppfylla sina
mål. Det tredje delsyftet kan uppfyllas med ett normativt kunskapsintresse som ledstjärna men
vägen dit underlättas av iscensättning av en särskild verksamhet – SORIS. Det är också viktigt
att påpeka de olika kunskapsintressena som artskilda stödjer varandra inbördes. De två
förstnämnda – det analytiska och det tolkande – skapar en grund för utveckling av de tre
senare. Medan de analytiska och tolkande kunskapsintressena kan rättfärdigas med hänvisning
till gängse organisationsforskning kräver de tre senare personligt ställnings- och
ansvarstagande från oss som forskare. Alla tre metoder är pretentiösa i den bemärkelsen att vi
använder de erfarenheter det empiriska projektet gett oss för att både iscensätta egna insatser
och för att ge rekommendationer bortom de verksamheter vi studerat och de kunskaper dessa
gett oss.
Vi har valt att redovisa våra arbetsmetoder efter de kunskapsintressen som
väglett oss. Följaktligen presenterar och kommenterar vi vårt tillvägagångssätt under de fem
olika kunskapsintressenas rubriker. Kommentarerna omfattar såväl särdrag i våra
arbetsmetoder som en reflekterande och kritisk kvalitetsgranskning av dessa och därtill de
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resultat som dessa genererat. Denna kvalitetsgranskning varierar med respektive
kunskapsintresse. Ett tydligt kvalitetskriterium som de olika kunskapsintressena delar är
relevans i olika läger. Vad beträffar de analytiska och tolkande kunskapsintressena står den
vetenskapliga ambitionen, i centrum och vad gäller de tre sistnämnda intressena är samhället i
centrum.

2.1 Analytiska, förklarande, ambitioner
I kapitel 3 redogör vi för våra försök att identifiera de regionala
kreditföreningarnas kollektiva kunskapskapital och sociala kapital genom en systematisk
kartläggning (se bilaga 2) av medlemsföretagens inbördes relationer. Den ansatsen grundar
sig på egna tidigare undersökningar av territoriella företagsnätverk som bland annat innebär
utvecklande av en särskild metod, se t ex Johannisson m fl (1994) och Johannisson m fl
(2002). Trots att metoden alltså är beprövad via internationellt publicerad forskning tvingades
vi att här överge den. Vårt antagande om att medlemsföretagens var inbäddade i gemensamma
personliga nätverk och så skapade en kollektiv garanti visade sig inte hålla. Än mer
anmärkningsvärt var dock att det var svårt att alls identifiera kreditgarantiföreningarnas
administration och förmå dessa att ställa medlemsförteckningar till vårt förfogande inför en
planerad enkätundersökning. Detta förvarnade oss om att företagens identifikation med
respektive kreditgarantiförening var ytterst svag. Denna oro visade sig vara motiverad.
Enkätens svarsfrekvens blev så undermålig att vi inte i något av de aktuella fallen (d v s från
någon av de ingående Kreditföreningarna) kunde genomföra planerade analyser av förmodade
nätverk företagen emellan. En entydig kvalitativ slutsats av denna undersökning blev därför
att frånvaron av gemensamt socialt kapital och kunskapskapital bland kreditgarantiföretagarnas medlemmar till stor del förklarar varför de regionala
kreditgarantiföreningarna aldrig ”lyfte”.

2.2 Tolkning av svarsmönster vid intervjuer och observationer
Till grund för tolkningar av betingelserna för såväl kreditgarantiföreningarna
som etablering av ett franchisesystem kring Macken ligger ett antal intervjuer som i det
närmaste har karaktären av breda samtal kring fenomenen. I några fall har en intervjumall
använts, som t ex vid intervjun av två processledare inom det nationella franchisprojektet
Explosion. I de flesta fall har vi dock låtit ett bredare samtal generera ytterligare frågor. Pär
Strandberg har deltagit i nära nog alla intervjuer medan Jan Alpenberg (också) medverkat i
intervjuer kring kreditgarantiföreningarnas agerande samt franchisesystemets etablering samt
Bengt Johannisson (också) i de intervjuer där vi kartlagt effekterna av franchisingsystemets
etablering i Högsby och Växjö. Vare sig intervjuerna i utskriven form eller tolkningen av
dessa har vi i deras helhet återfört till våra samtalspartners. Däremot har vi för dem redovisat
vilka utdrag ur intervjuerna vi valt att inkludera i rapporten och det sammanhang i vilket detta
skett. Därvid har vi i samråd med våra sagespersoner valt att öppet redovisa deras identitet.
Vid tolkningen av intervjumaterialet har vi på flera punkter kunnat ta stöd i
tidigare egna undersökningar både vad gäller innehåll och form i själva etableringsprocessen
av social franchising. Avseende identifiering av processens initiering och förlopp kunde vi
bygga vidare på den studie som vi tidigare gjort av Macken Växjös etablering och
organisering, se Johannisson (2012). Vad gäller undersökningens tolkningsramar kunde vi ta
spjärn mot den interaktiva metod som vi prövat i tidigare projekt - se Johannisson (2014) även om ansatsen i nu aktuell undersökning varit något annorlunda. Den tidigare studien av
Macken Växjö var förankrad i ett antal samtalsintervjuer med personer i ledningen liksom i
särskilt intensiv dialog med eldsjälen och initiativtagaren Fredrik Bergman. Den här aktuella
fortsättningsstudien av Macken Växjö har dock, utöver ett antal intervjuer med ledande
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personer, inneburit ett konkret engagemang i Macken Växjös verksamhet och kontext från Pär
Strandbergs och Bengt Johannissons sida. Pär Strandberg har bland annat bidragit som lärare i
den arbetsintegrerande företagarutbildning som Macken arrangerar med finansiellt stöd av
Växjö kommun. Bengt Johannisson har dels engagerat sig som mentor för deltagare i nämnda
företagarutbildning, dels agerat i det sociala företagets kontext, nämligen som ordförande i
stödföreningen Mackens Vänner. Vår inblandning i Macken Växjös inre angelägenheter har
naturligtvis gett oss en detaljerad bakgrundsteckning till de tolkningar vi inom projektet
gemensamt kunnat göra av genomförda intervjuer.
Denna studie bygger därför inte bara formmässigt vidare på tidigare
undersökningar av Macken. Också vad gäller deras innehåll, det sociala företagandet som en
praktik och process, har en fördjupning av tidigare vunna insikter skett. Dels kan med stöd i
denna undersökning tidigare identifierade praktiker granskas närmare, dels kan processens
karaktär under Macken Växjös fortsatta utveckling, bland annat då som franchisegivare till
den framväxande verksamheten i Högsby granskas och tolkas.

2.3 En emancipatorisk, frigörande, ansats
Forskning liksom kunskapsutveckling generellt har inte bara till uppgift att
skapa nya insikter att läggas till befintliga. Forskningen skall också medvetandegöra så att en
kunskapsbas för konkret handling etableras. Den kunskapsbasen innehåller inte bara
intellektuella färdigheter utan också emotionellt och viljestyrt engagemang som blir till en
existentiell utmaning genom att forma identitet och driva kraftfullt agerande. Ibland har detta
kunskapsintresse som främsta syfte att bjuda in de som inte tidigare varit delaktiga i
beslutsprocesser som formar framtiden. Detta gäller dels aktionsforskning, se exempelvis
Reason och Bradbury (2001) och den frigörande pedagogik som formades av Paulo Freire, se
t ex Berglund och Johansson (2007).
Vi har i vår forskningsprocess dock främst praktisera en emancipatorisk,
frigörande ansats i syfte att utveckla ny kunskap kring det sociala företagandet som en
utvecklingskraft också i rurala sammanhang. Under rubriken ’interaktiv forskning’, se t ex
Johannisson m fl (2008), samlas en bred uppsättning metoder med detta syfte,
tillvägagångssätt som har sin hemvist i flera olika vetenskapliga discipliner. De interagerande
kunskapsproducenterna är då forskare och praktiker som alltså strävar efter att generera
kunskap som både kan länkas in i det vetenskapliga samtalet och läggas till grund för konkret
handling. Ytterligare perspektiv på sådant gemensamt kunskapande rapporteras bland annat i
Adler m fl (2004) och Van de Ven (2007).
I föreliggande studie har vår forskningsprocess karaktäriserats av att vi har
praktiserat det emancipatoriska kunskapsintresset längs två vägar. Den ena har då gällt det
sociala företaget Macken, och främst då relationen mellan franchisegivaren i Växjö och
franchisingtagaren i Högsby, medan den andra lett in i projektets referensgrupp med dess
breda sammansättning företrädande såväl kreditgarantiföreningsperspektivet och det sociala
företagandet i allmänhet (via företrädare för det nationella franchiseprojektet Explosion) som
det lokala Macken (Växjö).
Inblandningen i Macken (Växjö) har inte skett längs en fastlagd plan, utan efter
samma spontanistiska linje som vi menar präglar det sociala företagets sätt att organisera sig i
dess spegling och praktisering av anarkistiska idéer, jfr Guillet de Montoux 1978. Detta
innebär att vi i en anda av agonism och med det deliberativa samtalet (Englund 2000) som
ledstjärna, ’gnabbat’ med olika aktörer i och ikring det sociala företaget. Englund (2000)
menar att några av det deliberativa samtalets egenskaper, speglande en demokratisk grundsyn,
är:
”a) samtal där skilda synsätt ställs mot varann och olika argument ges utrymme,
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b) att deliberativa samtal alltid innebär tolerans och respekt för den konkret andra, det
handlar bl.a. om att lära sig lyssna på den andres argument
c) inslaget av kollektiv viljebildning, dvs strävan att komma överens eller åtminstone
komm till temporära överenskommelser.”
Den deliberativa samtalsmetoden har sin grund bl a i Jürgen Habermas teorier
kring kommunikativ rationalitet och som i det sociala företagandets kontext prövats av Erik
Rosell i hans avhandlingsarbete (Rosell 2013). Forester (1999) diskuterar denna form av
kunskapande utifrån praktikerns, planerarens, perspektiv vilket inte minst innebär ett ständigt
pågående lyhört utbyte kolleger emellan där de berättar om sina erfarenheter från liknande
situationer. Vår egen forskning kring entreprenörskap pekar på liknande lärdomar vad gäller
betydelsen av personliga nätverk i etableringsprocessens tidigare skeden, se t ex Johannisson
(2000). I vårt fall har deliberationen inneburit att vi tagit oss friheten att i den dubbla rollen
som aktörer och forskare ha synpunkter på bl a organiseringen av och innehållet i den av
Macken drivna företagarutbildningen. Denna form för vårt engagemang har lett till förslag till
förändringar i bl a samarbetet med de mentorer som varje elev/adept i utbildningen förses
med. Dessa inspel har från Bengt Johannissons sida legitimerats genom hans ledaruppdrag i
Mackens Vänner, vilka har som en av sina huvuduppgifter att rekrytera mentorer. Mackens
Vänner har således bl a tagit fram spelregler (codes of conduct) för både elever/adepter och
mentorer för att utveckla utbytet i dessa relationer.
Den emancipatoriska ansatsen har i referensgruppen drivits efter en helt annan
linje. Fortfarande med deliberativa ambitioner har en provokativ taktik prövats. Vid referensgruppens sista möte (29 oktober 2013) levererade var och en av oss tre forskare en kortfattade
kritiskt-reflekterande text kring olika aspekter på de tentativa resultaten. Detta föranledde
intensiva diskussioner i referensgruppen och till att företrädaren för Explosion i efterhand
författade en flersidig motskrift som i sin tur ingående kommenterades av en av oss
(Johannisson). Också Mackens representant i styrgruppen reagerade starkt på vår tillspetsade
formulering av preliminära resultat men valde att sprida dem inom Macken framför att föra
vidare samtal med oss. Denna experimentella ansats var för oss forskare ett exempel på ett
deliberativt samtal, eftersom det överordnade syftet var att inom referensgruppen mobilisera
ytterligare engagemang inför projektets avslutning och förberedelse för en implementering av
den föreslagna modellen.

2. 4 En strävan mot innovationer i det sociala företagandet
Det är rimligt att förvänta sig att forskningen bidrar till innovationer i näringsliv
och samhälle. En aktuell rapport från Vinnova (Karlén och Gustafsson, 2013, s 12) påminner
om att i ett internationellt perspektiv emanerar en ovanligt stor andel av innovationerna - mätt
i form av så kallade EPO-patent i Sverige från verksamma inom den högre utbildningen (läs
högskolor och universitet). Etzkowitz och Leydesdorff (l997) myntade uttryckt ”Triple Helix”
och tillskrev genom detta begrepp högskolan och dess forskning en av tre huvudroller (vid
sidan om det politiska systemet och näringslivet) i skapandet av ett innovationsfrämjande
samhälle. Mot denna bakgrund kan man alltså hävda att vi som forskare i detta projekt, har en
möjlighet till och ett ansvar för att bidra med förnyelse av och i kring det fenomen som vi
studerar. Det duger därför inte att enbart reflektera kring forskningens diskursiva resultat som
en produkt av studerade aktörer. Det handlar också om att ur de insikter som man som
forskare vunnit, också måste omsätta dem i konkret utveckling av det studerade systemet. Det
räcker alltså inte att bara problematisera, det krävs också att man möjlighetiserar.
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Förvisso besitter vi som forskare i detta projekt, inte sådana kunskaper som
direkt kan resultera i patenterbara innovationer. Men som samhällsvetare har vi sannolikt
större förutsättningar, än t ex tekniker, att generera sociala innovationer. Mot bakgrund av att
detta forskningsprojekt handlar om hur entreprenörskap kan främjas i en särskild del av
samhället (landsbygden), är det på plats att påpeka att entreprenörskap just handlar om att
omsätta kommersiella och sociala innovationer som kreativ organisering av människor och
resurser i nya verksamheter. I anslutning till nämnd undersökning av Sverige som en
innovativ nation kan det vara värt att kommentera vad som i den skriften omnämns som en
paradox - att Sverige tillhör de nationer som satsar mest på forskning men samtidigt de som
får minst utbyte av det i form av verksamheter och tillväxt. En högst rimlig förklaring till det
paradoxala tillståndet är att den innovativa verksamheten har varit alldeles för snävt inriktad
på patenterbara nyheter till gagn för näringslivet. I motsvarande mån har innovativa
verksamheter på andra områden som skola, vård och omsorg, liksom kultur, försummats. Vi
menar alltså att bland annat sociala innovationer kan bidra till att innovationer i mer gängse
bemärkelse uppmärksammas och omsätts i konkret handling.
I detta projekt består vårt nya, och innovativa, bidrag av ett konkret
modellförslag till skapandet av ett socialt regionalt innovationssystem (SORIS). Som vi
närmare utvecklar i kapitel 5 och 6, innebär SORIS som diskursiv konstruktion att tankarna
bakom ”Triple Helix” översätts till ett socialt sammanhang genom att näringslivet får lämna
rollen som en huvudpartner för att ersättas av den sociala ekonomin. SORIS som en form för
organisering antas bidra till att enskilda sociala företag, som Macken med dess skenande
heterogenitet och centrifugala energi, kan vinna kontroll över sin utveckling och att den
sociala ekonomin stärker sin position i samhället och aktivt bidrar till skapandet av nya
verksamheter med både sociala och kommersiella affärslogiker. Ett uttryck för SORIS
nyhetsvärde är att forskarna tillsammans med Mackens vänner under hösten sökte och fick
medel från Tillväxtverket i dess ambition att stödja sociala innovationer.

2.5 Vägledande, normativa ambitioner
Explicita, beskäftiga, rekommendationer hör enligt många inte alls forskningen
till. De överlåts i regel till konsulter. Vid kvalitativ forskning som söker det särskilda i varje
fenomen skys normativiteten på särskilt goda grunder medan discipliner som till exempel
nationalekonomin har lika stor tilltro till kartan (läs teorin) som verkligheten tar sig den
självklara rätten att utan större omskrivningar översätta egna tankar i rekommendationer till
praktiker. Vi tar oss rätten till och ansvaret för föreskrivna uttalanden mot bakgrund av inte
bara våra teoretiska utvecklingar och empiriska observationer utan också som följd av ämnets
art. När vi studerar socialt företagande som en del av samhällsentreprenörskapet kan vi inte
undandra oss ansvaret som medborgare med hänvisning till att vi (också) är forskare. Precis
som vi har ett särskilt ansvar att bidra till en frigörelse av människors potential genom att
ställa vår intellektuella förmåga till samhällets förfogande, har vi en förpliktelse att inte bara
förmedla utan också stå upp för våra insikter. Enligt vår mening är detta ett åtagande av ett
helt annat slag än kontraktet mellan en konsult och en uppdragsgivare. För en konsult är varje
genomförd rekommendation från klientens sida en framgång, medan det för oss också handlar
om handlingens överensstämmelse med våra rekommendationer.
Det normativa inslaget i denna studie består av en lokal/regional
utvecklingsmodell för kapitalisering av det kommersiella och sociala företagandet. I den form
som den redovisas i denna rapport har den i dialogform prövats på ett antal aktörer som kan
antas spela en central roll vid implementering och realisering av modellens olika delar.
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I det följande kapitlet, ger vi oss in i kapitalförsörjningsproblematiken genom att både
teoretiskt och empiriskt presentera erfarenheter från kreditgarantiföreningar och några
liknande organisationer.
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3. Finansiell kapitalförsörjning i praktiken
Detta kapitel handlar om traditionell kreditförsörjning via banker samt om
kreditgarantiföreningar, en förening som såg dagens ljus i Sverige under början av 2000-talet.
Kreditföreningarnas organisation, ägarskap och verksamhet presenteras översiktligt, innan
några empiriska erfarenheter från Sverige presenteras och analyseras.
Mot bakgrund av den arbetslöshet som råder, både i Sverige och dess
närområde, riktas ett allt större fokus på nyföretagandets och entreprenörskapets möjligheter i
att skapa jobbtillfällen (Brundin et. al, 2012). Detta har bl a uppmärksammats av Wickham
(2006) som menar att entreprenörer och entreprenörskapet utgör viktiga och centrala
pusselbitar i skapandet av nya arbetstillfällen – både för nyföretagare och anställda. Klapper
et al (2006) menar att innovativa små- och medelstora företag är centrala för ett lands tillväxt
och att det därför behövs innovativa lösningar för att underlätta för dessa företag och därmed
göra det möjligt för dessa företag att växa och anställa nya människor. Detta gäller
naturligtvis också i hög grad på landsbygden. Brundins et al (2012) möjlighetsorienterade
perspektiv utvecklar hur accessen till det finansiella kapitalet bör organiseras för människor
som står utanför arbetsmarknaden.

3.1 Vad banker beaktar vid låneansökan
För att belysa några av de problemställningar som ofta möter en företagare i
behov av kapital via en traditionell bank, kan följande faktorer dyka upp vid en låneansökan:





Hur ser affärs- och kredithistoriken hos den aktuella banken ut?
Vilka säkerheter kan ställas för lånet (exempelvis fast egendom)?
Finns en upparbetad affärsrelation med den berörda banken?
Vilka möjligheter har företagaren eller den som skall starta upp ett företag, till egen
insats (alltså dela risken mellan låntagare och långivare)?

Svaren på dessa frågeställningar styr direkt möjligheterna att få lån hos någon av
affärsbankerna och därmed möjligheterna att kunna förverkliga sin dröm som företagare. I
studier av bland andra De Gobbi (2003), Francesco et. al. (2009) och McKillop et.al 2010)
visar det sig att företagare som inte har önskvärda svar, ur bankens synvinkel, inte har
möjligheten att få lån eller, i värsta fall, får en alltför hög kapitalkostnad. Leland och Pyle
(1977) förklarar detta genom att hävda att det råder en obalans på finansmarknaden gällande
informationen mellan låntagare och långivare – eller i detta fall entreprenör och bank.
Obalansen handlar i klartext om informationsassymmetri. Banken har inte kunskaper om den
enskilda verksamheten och entreprenören saknar ofta förmågan att kommunicera den
underliggande affärslogiken på ett begripligt sätt till långivaren. Entreprenören och banken
har enligt Leland och Pyle (1977) också olika syn på finansiell risk. En bankrelation fungerar
då som ett forum där risken förhandlas och bedöms. Utan en upparbetad relation mellan
banken och entreprenören är den finansiella risken i det enskilda ärendet ofta för stor och
länken mellan kreditgivare och kredittagare inte tillräckligt stark för att överbrygga den
finansiella osäkerheten.
Då det ofta saknas kvantitativa faktorer måste kreditprövningen därför luta sig
på den subjektiva bedömningen från fall till fall, vilket ofta blir en barriär. Svårigheten att
bedöma kreditvärdigheten gör att finansiella institutioner allt som oftast intar en restriktiv
ställning gentemot små- och medelstora företags kreditpropåer (jfr Beck och de la Torre,
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2007). Busetta och Zazzaro (2012) går t o m så långt, att de i likhet med Stiglitz och Weiss
(1981), menar att banker inte är kapabla att fastställa den faktiska risken i affärsprojekt, vilket
ytterligare försvårar accessen till kapital, då i synnerhet för nystartade-, små- och medelstora
företag.
Ett antal statliga satsningar har gjorts för att underlätta för de grupper av
företagare som inte uppfyller ovanstående krav. Dessa riktade insatser har fokuserat på
regioner, branscher eller individer som av olika anledningar inte haft möjlighet att låna på
traditionell väg (Honohan, 2009). Columba et al (2009) redovisar i sin rapport, skriven för
Bank of Italy, ett antal intressanta faktorer, kopplade till utlåning och kreditgarantier som
inger viss tillförsikt. En typ av verksamhet som lyfts fram är vad författarna kallar
kreditgarantiförening, (mutual credit consortia). Busetta och Zazzaro (2012) gör gällande att
funktionen i en kreditgarantiförening motiveras av informationsassymmetrin mellan
företagare och bank (jfr även Brealey et al, 1977). De garantier som ställs av en
kreditgarantiförening syftar till att öka kvaliteten i de beviljade lån genom att ställa säkerheter
för grupper som har liten eller ingen säkerhet att ställa. Genom dessa garantier kan
kapitalkostnaden minskas och tillgänglighet till kapital ökar för grupper som tidigare inte
kunde få lån. En annan positiv effekt var möjligheten till att få finansiell rådgivning.
Busetta och Zazzaro (2012) gör en parallell mellan innehållet i
kreditgarantiföreningar, och den modell som blivit känd genom Yunus (2003) ofta benämnd
”credit scheme”. I ett ”credit scheme” lånas kapital ut till en grupp individer som solidariskt
åtar sig betalningsansvaret för krediten. Stor betydelse läggs vid den lokala förankringen d v s
att personen har ett stöttande nätverk av kollegor, samt att kontroll och övervakning av
krediten sköts av medlemmarna själva i s k ”peer monitoring groups”. Flera författare nämner
denna funktion som central för kreditupplägget. Styrkan och det upplevda värdet i ”peer
monitoring”, ur kreditgivarnas synvinkel, är att medlemmarna går in och garanterar det
lånade kapitalet för varandras räkning. Konsekvenserna som följer är att det finns incitament
för medlemmarna att följa utvecklingen i varandras bolag då de solidariskt garanterar
varandra, samt att kreditgivarna på så vis upplever en betydligt lägre risk i lån till
medlemmarna.
I en kreditgarantiförening satsas kapital av medlemmarna, men det är också
medlemmarna som erhåller lånen. Columba et al (2009) menar att bankerna uppfattar en
högre kreditvärdighet genom att en grupp medlemmar, som delar ett common bond, garanterar
för varandras räkning. Grundantagandet är att medlemmarna själva gör en mer träffsäker
bedömning än banken gällande medlemmarnas möjlighet att återbetala krediten. Common
bond nämns av flera författare som en central del i kreditgarantiföreningens konstitution.
McKillop et al (2007:37) definierar begreppet i med utgångspunkt i en credit union (se vidare
avsnitt 3.5 för vidare diskussion. De påpekar:
It is a common interest that the members share and is there to ensure that the
credit union commitee making loan decisions has the knowledge of the charachter and
personal record of the member seeking credit…”
De Gobbi menar att ”common bond” som begrepp är kopplat till socialt kapital
och utgår från Världsbankens (2002) definition av socialt kapital:
[Social capital is]…institutions, relationships, and norms that shape the quality
and quantity of a society´s social interaction
Det sociala kapitalet, eller det gemensamma bandet, uttrycks i handling genom
att medlemmarna satsar eget kapital i kreditgarantiföreningen. Detta utgör därmed den
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säkerhet som sedan ställs för de lån som medlemmarna söker genom bankerna. Det sociala
kapitalets kärnfunktion står därför att finna i dess länkning till det finansiella kapitalet (jf De
Gobbi, 2003).

3.2 Kreditgarantiföreningar – en begreppslig diskussion
Definitionen av vad som konstituerar en kreditgarantiförening varierar. De
Gobbi (2003) tar utgångspunkt i ”mutual guarantee associations” (hädanefter MGA) och
menar att den legala entiteten varierar mellan länder. De Gobbi menar också att de
gemensamma faktorerna kan sammanfattas enligt följande;





det finns en extern organisation som marknadsför MGA:n, exempelvis en bank,
handelskammare eller branschorganisation,
målgruppen – de potentiella medlemmarna – saknar access till kapital från banker,
medlemmarna delar ett gemensamt band, exempelvis geografiskt eller via bransch,
medlemmarna styr såväl beslutsfattande som operativa frågor. Vidare är
beslutsfattandet kollektivt.

McKillop et al (2007) å andra sidan diskuterar vikten och behovet av ”credit
unions” (hädanefter CU) som liknar MGA i termer av målgrupp, gemenskap, inflytande och
beslut. Skillnaden ligger i att målgruppen inte huvudsakligen är företagskunder, utan
privatkunder samt att verksamheten bedrivs utan vinstsyfte1. Lewis (1982) menar också att tre
centrala delar av CU, är kravet att få medlemmar att spara, vilket utgör medlemskapitalet. Den
andra delen är att bedriva utlåning till rimliga räntor. Lånet består då av ackumulerat
medlemskapital, samt det tredje och sista att hjälpa medlemmarna att på sunda grunder
hantera de finansiella åtagandena. Vidare menar Lewis (1982) att medlemmarna ”knyts” till
varandra av gemensamma band, vilka kan bygga på geografiskt område, arbetsplats eller
branschtillhörighet. Cusmano (2013) betonar vikten av kreditgarantiföreningars centrala roll
och betydelse för företagare samt poängterar dess relevans på marknaden, på såväl lokal som
global nivå.

3.3 Vad är en garanti och vilka typer av garantier finns det?
Vid utlåning ligger det i bankens intresse att på olika sätt säkerställa
återbetalningen av lånet, samt att kapitalet kan återvinnas vid en eventuell konkurs. Prioriterat
är att ställa lånet med status av seniorlån, alltså en prioriterad fordran vid konkurs (Millqvist,
2009). För att säkerställa detta kan banken ta ut säkerheter, vilket exempelvis kan vara
företagshypotek, personlig borgen eller andra typer av garantier. Millqvist (2009) beskriver att
små- och medelstora företag i behov av externt kapital kan komma att behöva ansöka om
detta hos en bank. Risken, och därmed räntenivån, fastställs genom en analys av bolagets
1McKillop

et al (2010) diskuterar credit union, dess bankprodukter och målgrupp. Företag, garantier eller annan typ av
garantiverksamhet för företag nämns inte, utan fokus ligger på att diskutera målgrupp i vidare bemärkelse. Syftet med
organisationen är att öka möjligheten till access av finansiellt kapital för grupper som av olika anledningar inte har
tillgång via de konventionella bankaktörerna. Det går inte utesluta möjligheten att företagskunder också utgör en del
av credit unions kundstock. Det är avhängigt den associationsrättsliga formen i vilken verksamheten bedrivs. Som
exempel kan nämnas att företagsformen enskild firma inte är en juridisk person i svensk lagstiftning, utan är att
betrakta som fysisk person. Detta innebär att det inte görs någon åtskillnad mellan företaget och företagaren. De
avtalsförbindelser som upprättas mellan företagaren och tredje part är således under personligt ansvar. För att
tydliggöra resonemanget kan nämnas att ett aktiebolag enligt svensk lagstiftning är en juridisk person och de avtal
som ingås med tredje part tecknas för företagets räkning. (Agell et al, 2014) Då denna rapport inte har som
huvudsyfte att utreda de rättsliga förhållandena närmare, lämnas detta med denna anmärkning.
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förmåga att återbetala lånet. Vid utlåning kommer banken i regel att efterfråga säkerheter för
lånet. De vanligaste säkerheterna på den svenska marknaden är företagshypotek eller borgen.
Företagshypotek, även kallat företagsinteckning, ger bankens fordran prioriterad status i
förmånsordningen vid en eventuell konkurs2. Borgen kan upprättas i olika former,
exempelvis; generell, begränsad, enkel eller av annat slag. En generell borgen omfattar ett
särskilt åtagande, en begränsad borgen ställs till ett bestämt nominellt belopp och en enkel
(även kallad proprie-) borgen är att ingå såsom för egen skuld. Andra typer av borgen kan
vara remburser eller bankgarantier3 (Ramberg, 2005).
Honahan (2010) presenterar, i anslutning till det ovan nämnda, i vilken
utsträckning garantin ska gälla. Konkret innebär detta en reglering av hur stor del av de
eventuella förlusterna som ska fördelas mellan garant och låntagare. Långivaren bör behålla
mellan 20-40 procent av risken. I praktiken ställs garantier upp till 85 procent, och i enstaka
fall till 100 procent av lånebeloppet. Vidare fastslår Honahan (2010) att garantinivåer under
50 procent försvårar möjligheten att attrahera långivare.

3.4 Europeisk utblick – verksamheter och erfarenheter
Det europeiska organisationen kreditgarantiföreningar, European Association of
Mutual Guarantee Societies (förkortat AECM), representerar 38 medlemsorganisationer som
är verksamma inom 20 europeiska länder. Medlemsorganisationerna spänner över både privat
och offentlig sektor (AECM, 2012), vilket positionerar verksamhetsinnehållet sorterat under
AECM:s som marknadskompletterande i termer av kreditgivning (Nutek, 2007). Ett
medlemskap ger medlemmarna möjligheten att ställa säkerhet(er) för varandras räkning, med
syftet att finansiera bedömt goda affärsidéer som inte skulle finansierats på konventionell väg.
Målgruppen för garantierna är små- och medelstora företag, vilket också med tydlighet kan
skönjas i den statistik över de företag som utnyttjat garantifunktionen. Den genomsnittliga
garantivolymen uppgår till ca 40000 euro, men lokala avvikelser från medelvärdet
förekommer.
AECM:s funktion är alltså både att fungera som samlande organ på europeisk
nivå för de kreditgarantiverksamheter som bedrivs på lokal nivå. Nedanstående tre
målsättningar visar inriktningen för AECM:s arbete (AECM, 2012);





Politisk representation mot politiskt beslutande organ på europeisk nivå, samt
representation mot politiskt styrda finansiella organisationer.
Kunskap och utbildningsplattform. De kunskaper och praktiker som äger rum i
nätverket dokumenteras genom statistik och rapporter, men också genom utbyte i
arbetsgrupper, seminarier och forum
Promotion av garantier som finansiellt instrument. AECM:s position i förhållande till
banker och finansiella aktörer bildar en plattform med syftet att skapa medvetenhet
och kunskapsstöd för kreditgarantiernas funktion och beskaffenhet.

I en rapport från Nutek (2007) fastslås att den verksamhet som bör bedrivs inom
ramen för svensk kreditgarantiverksamhet bör bygga vidare på de framgångsfaktorer som

Millkvist (2009) menar att en inteckning inte innebär att tradition av tillgången, då denna är att beteckna som
avgörande för bolagets verksamhet. Den juridiska termen tradition syftar till att överlåta den intecknade egendomen.
3 Dessa behandlas inte närmare, då denna typ av garantier bygger på att det i första hand finns en etablerad relation
och affärshistorik mellan kund och bank. Då rapporten tar avstamp i det motsatta förhållandet, avgränsas därmed
dessa begrepp.
2
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bidragit till en positiv utveckling på europeisk nivå. Rapporten fastslår vidare följande behov
för att en Kreditgarantiförening skall fungera (Nutek, 20074):






Kreditkompetens. De nyckelpersoner som fattar beslut om kreditgivningen bör inneha
kredit- och riskkompetens, branschspecifik kunskap samt förståelse för
småföretagande.
Nätverket. En central framgångsfaktor bygger på aktivt deltagande, nyttjande av
nätverkets samlade kompetens för att därmed skapa en lokalt/regionalt förankrad
position.
Uppföljning. Kreditportföljen bör vara föremål för kontinuerlig översyn och kontroll,
med syftet att tidigt stärka kvaliteten i de utställda garantierna och därmed säkerställa
nätverkets totala soliditet.

Tillväxtverket
(2011)
redogör
i
slutrapporten
”Program
för
kreditgarantiföreningar 2003-2010” att satsningen på kreditgarantiföreningar i Sverige inte
bedöms som speciellt framgångsrik. Den samlande kompetensen både avseende företagande
och kreditgivning har inte kunnat göra adekvata riskbedömningar, omfattningen på de lokala
nätverken och den lokala förankringen har varit för låg samt att kreditportföljens risknivåer
avsevärt ökat till följd av den ekonomiska krisen 2008.

3.4.1 Europeiska exempel på kreditverksamhet
Mot
bakgrund
av
den
begreppsliga
diskussionen
kring
kreditgarantiföreningarnas benämning, innehåll och syfte presenteras här ett antal exempel på
hur kreditgarantiverksamhet organiserats på nationell nivå. Syftet är att visa hur
kreditgarantiverksamhet uttrycks avseende marknads- och aktörsfunktion. Urvalet är baserat
på europeiska exempel och belyser den organisatoriska mångfalden genom att exemplifiera
tre strukturellt olika europeiska kreditgarantiföreningar.
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Verband Deutscher Bürgschaftsbanken (Tyskland) är det samlande organet för kreditgarantiföreningar som är verksamma i Tyskland. Målsättning och syfte är att både
verka för att underlätta kreditgivning genom att ställa säkerheter, bedriva
lobbyverksamhet rörande banklagstiftning och kreditpolicy, därtill också agera som en
samverkande funktion av medlemsbanker för medlemsföretag. I grunden är detta ett
privat initiativ från lokala företagare, som utvecklats till att nu organiseras kring
handelskammare, banker, försäkringsbolag och branschorganisationer.
Asso Confini (Italien) är en paraplyorganisation som representerar sex nationella
kreditgarantifederationer med syfte att underlätta kreditgivning, samverka mellan
nationell och europeisk nivå i frågor rörande kreditgivning, policy och lagstiftning,
samt konvergera lånevillkoren mellan små och större företag. Karaktäristiskt för de
italienska kreditgarantiföreningarna är homogena organiseringar med bransch som
gemensam nämnare. Organisationens associationsrättsliga form är ekonomiska
föreningar vars verksamhet riktas direkt mot specifika branscher och därmed
relaterade intressen.

Nutek har nu övergått i Tillväxtverket, författarnas anmärkning
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Sowalfin (Belgien). Bedrivs inom ramen för en statlig garantifond, som syftar till att
främja lokal- och regional utveckling. Signifikativt för organisationen är att den trots
sitt offentliga kapital, drivs av en politiskt oberoende styrelse och har ett nära
samarbete med ”affärsänglar”. Detta gör att olika former av riskvilja kan kombineras
och fungerar därför som komplement i kredit- och garantigivningssituationer.

Dessa tre exempel illustrerar en mångfald i termer av uppbyggnad, gemensamt
för dem är att de svarar mot flera kapitalbehov. Det sociala kapitalet byggs in i
kreditgarantiföreningens struktur, i handling uttryckt genom de gemensamt ställda
garantierna. Det sociala kapitalet utgör också länken till det finansiella kapitalet, då
kreditgarantiföreningens medlemmar ställer garantier. Dessutom finns det genomgående
omnämnt kreditgarantiföreningars funktion för kunskapskapital kring såväl kredithantering
som företagande. Nedan följer därför en genomgång detta projekts samlade erfarenheter kring
den svenska satsningen på kreditgarantiföreningar.

3.5 Regionala kreditgarantiföreningarna i Sverige
Utgångspunkten för den empiriska forskning som presenteras i detta avsnitt är
att företagande, socialt eller kommersiellt, kräver tillgång till olika former av kapital. Vi har
valt att fokusera samspelet mellan finansiellt (omsättnings- och anläggningskapital), socialt
kapital (förtroende och nätverk) samt kunskapskapital (kompetens och erfarenheter), se figur
1.1. På två punkter vill vi komplettera den bilden. För det första är det viktigt att slå fast att
för svenska framgångsrika företag – så kallade Gaseller – är tillgång till socialt kapital och
kunskapskapital långt viktigare än finansiellt kapital när det gäller att förklara deras snabba
tillväxt (Johannisson 2008). För det andra är det angeläget att slå fast att företagande som
ekonomisk verksamhet med fokus på finansiellt kapital, bara kan förstås om dess inbäddning i
den lokala/regional kontexten beaktas. Samspelet mellan företagarna i allmänhet och
erfarenhetsutbyte i synnerhet reflekterar ett socialt- respektive kunskapskapital som man
gemensamt byggt upp. Ett sådant samspel mellan företag och deras närmiljö diskuteras
särskilt i litteraturen kring så kallade industriella distrikt, se exempelvis Becattini m fl 2009.
De europeiska erfarenheterna från kreditgarantiföreningar väckte intresse också
i Sverige och Koopi (Kooperativa Institutet) genomförde 1999 en förstudie med syftet att
undersöka möjligheterna att etablera kreditgarantiföreningar i Sverige. Förstudien visade på
att det fanns ett uppdämt kreditbehov, att befintliga kanaler för att möta detta behov inte
klarade detta, samt att organisationsformen bedömdes som lämplig. Vidare visade det sig att
det fanns ett tydligt engagemang kring frågor som rör finansiering av små- och medelstora
företag. När studien genomfördes fanns det redan flera lokala initiativ kring
finansieringssamarbeten. Tillväxtverket fick 2003 externa medel, från EU:s investeringsfond,
med syfte att skapa förutsättningar för en etablering av kreditgarantiföreningar i Sverige. Med
europeisk förlaga konstaterades att en kreditgarantiförening med fördel är medlemsägd av
både företag och privatpersoner. Varje medlem går in med en kapitalinsats, vilket bildar
föreningens kapitalbas. Utifrån kapitalbasen har föreningen möjlighet att ställa kreditgarantier
som i sig fungerar som en säkerhet för ett lån gentemot en bank eller annat finansinstitut.
Syftet med en kreditgarantiförening är alltså att ställa kreditgarantier för företagare som är i
behov av lån, men som inte, enligt långivaren, har tillräcklig säkerhet att ställa för lånet.
Kreditföreningarna i Sverige har inte själva bedrivit någon utlåning, utan denna har skett
genom lån från bank. I denna studie har vi särskilt studerat de kreditgarantiföreningar som
under en period hade statligt stöd. Både från teoretiskt och praktiskt perspektiv fanns det
anledning att hävda att en poäng med föreningarnas regionala struktur skulle vara att
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nödvändig mobilisering av finansiellt kapital kunde ske snabbare och mer framgångsrikt
genom tillgång till ett befintligt gemensamt socialt kapital och kunskapskapital.

3.5.1 Erfarenheter av den empiriska studien
Vår empiriska undersökning av svenska kreditgarantiföreningar bestå av två
delar. Den första delen består av intervjuer med personer som arbetat med eller stått i direkt
koppling till kreditgarantiföreningarnas verksamhet. Vidare valde vi att skicka ut en enkät till
alla medlemmar i fem kreditgarantiföreningar i Sverige. Nedan följer en kortfattad
sammanställning av erfarenheterna:
Relationer och samarbeten. Samarbetet med Tillväxtverket kunde av olika
anledningar inte bedrivas på ett konstruktivt sätt. Baserat på de intervjuer som genomfördes
under våren 2013 med fokus på kreditgarantiföreningarnas bakgrund, innehåll och
organisatoriska utmaningar, framträder en nyanserad bild över kreditgarantiföreningarnas
uppgång och fall. Redan i ett inledande skede av samverkan mellan Sveriges
Kreditgarantiföreningar (SKGF) och Tillväxtverket tydliggjordes från det sistnämnda att
kreditgarantiföreningarnas verksamhet utmanade etablerade kreditstrukturer, genom bland
annat ALMI. Detta gjorde processen mycket långsam och trög beträffande kommunikationen
mellan parterna och hade sannolikt också en effekt på genomslaget i de olika regionerna.
ALMI:s funktion och roll verkar i många fall ha hindrat initiativet, och i vissa enskilda fall
underlättat detta. En konsekvens av detta var att parternas samverkan inte var konstruktiv,
varpå det blev svårt att driva frågor och komma till gemensamma beslut. Sammantaget drar vi
slutsatsen att den politiska undertonen, överlappande intresseområden och revirmarkeringen
haft stor negativ inverkan avseende samverkan på institutionell nivå.
Volymmål och tillväxthastighet. Vår bedömning är att Tillväxtverkets
volymfokus inte varit förenligt med kreditgarantiföreningarnas idé och konstitution. Detta har
sin grund i att det sociala kapitalet, d v s det kitt som binder samman medlemmarna, inte
ackumuleras till en sådan grad att det råder en täthet i utbytena samt inte heller ett grundmurat
förtroende mellan medlemmarna. Denna slutsats är delvis baserad på svarsfrekvens som gavs
på enkäten, samt på de erfarenheter som presenterats i kontakter med representanter för
kreditgarantiföreningar runt om i landet. Som tillägg till denna slutsats bör nämnas att det
statistiskt inte går att säkerställa ett samband mellan det sociala kapitalet (mätt som antal
kontaktytor mellan företagare i kreditgarantiföreningar) och antalet ställda garantier. Den
kvalitativa undersökningen, i form av intervjuer och mötesdeltagande, ger dock tydligt bilden
av att volymkraven och därmed tillväxtkraven, haft en negativ inverkan på tillväxten i
kreditgarantiföreningarna. Anställningen av en central säljchef i SKGF är ett konkret uttryck
för den gemensamma riktningen att möta volymkraven. Konsekvensen blev att det på lokal
nivå, i vissa av kreditgarantiföreningarna, infann sig en känsla av att man tvingades frångå
den nödvändiga långsiktigheten om man skulle klara målsättningarna från ”högre ort”. Detta
resulterade i att företag som fått avslag av banken, och som egentligen inte var de ”rätta”
kandidaterna sökte sig då till kreditgarantiföreningen för att få garantier. Med volymmålet
framför ögonen sattes press på kreditgarantiföreningarna att bevilja denna typ av garantier,
trots att risken för betalningsinställelse var påtaglig. Dock är volymmålet inte bara ett problem
utan också ett krav på sikt för att denna typ av satsningar skall bära sig. En effektiv
administration av kreditgarantierna skulle på sikt göra att volymkraven skulle kunna uppnås.
Sammantaget var problemet att volymmålen krävde snabb tillväxt (mätt som storleken på det
utlånade kapitalet), medan kreditgarantiföreningarnas grundläggande struktur behövde byggas
på en organisk tillväxt (där balans mellan det finansiella kapitalet och det sociala kapitalet och
kunskapskapitalet behövdes) där volymen fick växa långsamt.
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Som viktigt tillägg till denna volymdiskussion bör också volymens funktion i
relation till kreditgarantiföreningens affärsmodell nämnas. Garantiavgiften, som varje
låntagare betalade till Kreditgarantiföreningen, skulle nämligen, precis som i de europeiska
förlagorna, vara kopplad till garantivolymen vilket därmed skulle generera intäkter till
föreningen i motsvarande mån. Med en strukturerad och lokalt/regionalt förankrad
verksamhet skulle en finansiellt stabil förening kunna byggas.
Socialt kapital och medlemsansökan. I de föreningar vi ställt frågor till har det
inte avkrävts medlemmen att först ansöka om medlemskap, ta del i nätverket kring
kreditgarantiföreningen och därmed skapa en grund för att ackumulera ett socialt kapital hos
övriga medlemmar innan man fick låna pengar. Konsekvensen av detta, vilket den mycket
låga svarsfrekvensen i enkätundersökningen också visar, är att nätverket inte har haft en hög
täthet. Med detta avses att medlemmarna både känner till varandra och har affärsmässiga
kontaktytor gentemot varandra. Denna slutsats stärks av följande tre faktorer. I
designprocessen av enkätstudien kontaktades representanter från de olika kreditgarantiföreningarna i syfte att förankra enkäten i styrelsen och genom denna erhålla
medlemsregister. Medlemsregistrens innehåll och sammanställning varierade kraftigt. En
noggrann och konsekvent hantering fanns i urvalet (Norra Småland, Kronoberg, Övre
Norrland), men kunde vara inkomplett eller inaktuell (Stockholm, Västra Götaland), eller helt
utgå (Jämtland). För att öka möjligheterna till en god svarsfrekvens behandlades
medlemsregistren genom att manuellt komplettera och färdigställa kontaktuppgifter.
Ytterligare en åtgärd för att säkerställa en tillräcklig svarsfrekvens var att ledningen för
respektive förening kontaktades. Syftet var att informera om enkäten och förbereda
medlemmarna på att besvara enkäten. Enkätundersökningens resultat indikerar på att det inte
funnits någon direkt täthet i nätverken, något som även styrks av de kvalitativa intervjuerna.
Att tidpunkten för enkätens utskick haft viss påverkan går inte att utesluta. Satsningen på
kreditgarantiföreningar var i mångt och mycket över när enkätstudien genomfördes och den
verksamhet som bedrevs var endast att administrera de kvarstående utställda garantiernas
förfall.
En intressant aspekt är att det fanns medlemsföretage som inte gått med för att
söka egna kreditgarantier, utan snarare ta ett lokalt/regionalt ansvar. Problemet var dock att
det kapital och engagemang som satsades av dessa företag vägde lätt gentemot de
kreditförluster som uppstod. För att denna obalans ska kunna balanseras krävs en långsam och
strukturerad tillväxt, inte snabb och stressad.
Finanskrisen och återförsäkran. Den tidigare omnämnda kapitalbasen var
genom en återförsäkran hos Europeiska Investeringsbanken (EIB) möjlig att växla upp åtta
gånger. Konkret innebar detta att om föreningen hade en kapitalbas om en miljon kronor, och
kunde den genom återförsäkringen ställa garantier på åtta miljoner. I samband med
finanskrisen 2008 förändrades villkoren för återförsäkringen. Den kunde behållas med mot en
högre premie, dvs. pris, vilket föreningarna med deras små garantivolymer inte klarade av att
bära. Detta minskade också drastiskt möjligheterna att fortsätta bedriva verksamhet, då en
mindre kreditförlust kunde utradera hela det egna kapitalet och därmed göra garantin
obrukbar hos tredje part, dvs. banken. I stora drag visar det detta avsnitt betydelsen av en
återförsäkran, om än inte hela. Som tillägg bör nämnas att initiativet och strävan efter att
koppla in EIB i det omgivande institutionella ramverket också härrör från kraven beträffande
kapitaltäckning och den kalkyl som sattes upp av kreditgarantiföreningarna.
Vid tidpunkten för denna studies genomförande finns det inte kvar någon reell
verksamhet i kreditgarantiföreningarna i Sverige, bortsett från administrationen av de
kvarstående utställda garantierna. Sammantaget går det att konstatera att
kreditgarantiföreningarna inte lyckats med sin uppgift att underlätta kapitalförsörjningen till
små företag, i städer och på landsbygd. Undantaget är Övre Norrlands kreditgarantiförening
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som valde att stå utanför samarbetet i SKGF, samt bygga sin kreditverksamhet i nära
samarbete med ALMI. Även Västra Götalands KGF finns kvar, men har nu övergått i formen
av en mikrofond. En förklaring till att dessa två föreningar lyckats är att de haft ett nära
samarbete med lokala banker, vilka i grunden skött kontakterna med behövande klienter.

3.5.2 Sammanställning av enkätsvaren
För att mer i detalj undersöka kreditgarantiföreningarna och deras medlemmars
upplevelse och nytta av verksamheten genomförde vi under våren 2013 en enkätundersökning
av dessa. De 23 frågor som enkäten omfattar – se Bilaga 5 – kan grupperas enligt följande:






Gängse strukturella data (Frågorna 1-4)
Företagarna/medlemmarnas bild av KGF som social arena (Fråga 5)
Företagarnas/medlemmarnas uppfattning om KGFs effektivitet (Frågorna 6-9)
KGFs bidrag till gemensamt socialt kapital (Frågorna 10-13, 19-23)
KGFs förmåga att förmedla finansiellt kapital till företagarna/medlemmarna (Frågorna
14-18)

Den sista frågan (23) kartlägger mer i detalj kartlägger samspelet mellan
medlemmarna i kreditgarantiföreningen. Den bygger på en omfattande och internationellt
uppmärksammad forskning vid Högskolan i Växjö/Växjö universitet/Linnéuniversitetet - se
till exempel Johannisson 1983, Johannisson m fl 1994, Johannisson m fl 2002. Genom denna
fråga kan man identifiera förekomsten av socialt utbyte – byggande av socialt kapital -,
erfarenhetsutbyte – byggande av kunskapskapital- samt kommersiellt utbyte – hantering av
finansiellt kapital.
Av det totala populationen av kreditgarantiföreningar, d v s 19 föreningar inom
ramen för Sveriges Kreditgarantiföreningar, valdes fem ut. För att skapa ett nyanserat urval
valdes föreningar med följande bakgrund ut:






Målgrupp. Övre Norrland, Norra Småland och Kronoberg adresserade en bred
marknad med i huvudsak kommersiellt och socialt driva verksamheter. Västra
Götaland och Stockholm fokuserade sin verksamhet mot företag inom den sociala
ekonomin
Organisation. Övre Norrland valde att ställa sig utanför samarbetet med Sveriges
Kreditgarantiföreningar (SKGF) och istället samarbeta med befintliga lokala
kreditgivningsaktörer. Övriga valde att ingå i samarbetet med SKGF
Verksamhetens nuvarande status. Övre Norrland expanderar verksamheten under
2014, Västra Götaland har övergått i formen av regional mikrofond, övriga
verksamheter avvecklas.

Ambitionen med urvalet har därför varit att skapa ett urval som kan ge en
nyanserad bild över den svenska satsningen på att etablera kreditgarantiföreningar. I tabell 3.1
nedan visas enkätundersökningens samlade svarsbild:
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Förening

Antal
Svar
respondenter

Ej svar

Svarsfrekvens
(%)

Övre Norrland
(ÖNKGF)
Norra Småland
(NSKGF)
Kronoberg
(KRKGF)
Västra Götaland
(VGKGF)
Stockholm
(STHLM)

49

14

35

28,6

48

7

41

14,5

24

8

16

33

34

5

29

14

16

2

14

12

Tabell 3.1: Svarsfrekvenser från de olika Kreditgarantiföreningarna.
Totalt
skickades
171
elektroniska
enkäter
ut
till
de
fem
kreditgarantiföreningarnas medlemmar. Sammantaget kom det in 36 enkätsvar, vilket ger en
svarsfrekvens på 21 procent.
Som framgår av ovanstående tabell var svarsfrekvenserna genomgående mycket
låga i de olika regionerna. Som tidigare beskrivet; vid planeringen av undersökningen så
visade det sig att de kreditgarantiföreningar som fortfarande existerar var ointresserade av vår
undersökning och oorganiserade i sin egen verksamhet. Ofullständiga medlemsregister, ovilja
att lämna ut registren och föråldrade register försvårade kontaktmöjligheterna. I ett fall valde
en föreningen att helt ignorera vår förfrågan om att få tillgång till registret. Inte bara
föreningarna själva utan också medlemmar som banker och kommuner har haft en högst oklar
bild av föreningarnas syfte och verksamhet. Hade inte ansvarig för kreditgarantiföreningarna
på kommunerna slutat saknades hänvisning eller så uppvisade man ingen som helst vetskap
om vare sig medlemskap eller kreditgarantiföreningens innebörd.
De sena och ofullständiga svaren från föreningarna sinkade väsentligt vår
undersökning. Den låga svarsandelen har inneburit att det varit omöjligt att genomföra en
rimligt god kartläggning av medlemmarnas regionala nätverk. Därmed saknas ett konkret
underlag för att region för region bedöma KGFs betydelse i företagens kapitalförsörjning som
en samproduktion av finansiellt kapital, socialt kapital och kunskapskapital. Vad som återstår
är att utifrån i det samlade enkätmaterialet från samtliga kreditgarantiföreningar kortfattat
kommentera några resultat – som alltså måste läsas med försiktighet med tanke på de låga
svarsfrekvenserna;







Antalet anställda i medlemsföretagen varierar mellan 1 och 150.
Knappt tre fjärdedelar (71 procent) av medlemmarna i kreditgarantiföreningarna var
under 2012 helt passiva d v s deltog inte i något möte eller annat utbyte.
Drygt fyra av fem (83 procent) medlemmar menar att föreningens förvaltningsavgift
på kreditgaranti om 3 - 3,5 procent är rimlig.
Bara drygt var tionde medlem (11 procent) har alls ansökt om lånegaranti från
föreningen – men då har alla – fyra företag – fått den beviljad och tre av dessa har
varit framgångsrika när de sökt banklån med sådan garanti
Knappt tre av fem (59 procent) medlemmar har stort förtroende för sin
kreditgarantiförening.
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Under hälften (45 procent) av medlemmarna menar att det är lättare att sälja in en
affärsidé till föreningen än till banken och drygt hälften (56 procent) menar att
föreningens medlemmar förstår företaget bättre än banken.
En av tre (34 procent) medlemmar är beredd att öka sin medlemsinsats och det kan
hjälpa fler företagare i regionen.
Knappt tre av fyra (71 procent) menar att medlemskapet inte ökat deras förutsättningar
för en konstruktiv dialog med banken.
Fyra av fem (80 procent) menar att medlemskapet inte lett till att bankernas förtroende
för dem och deras företag växt och/eller att deras chanser till lån (77 procent) ökat.

3.6 Lärdomar och slutsatser från KGF
De lärdomar som kan dras från Kreditgarantiföreningarnas arbete med
kapitalförsörjning till små företag, både i städer och på landsbygd, sammanfattas i detta
avsnitt.
Resultatet av satsningarna är att lösningen med kapitalförsörjning som helhet
genom kreditgarantiföreningarna inte fungerat på det sätt det var tänkt. Undantagen är Västra
Götalands, samt Övre Norrlands kreditgarantiförening vilka organiserats på ett sådant sätt, att
de ekonomiskt kunnat fortsätta att bedriva verksamheten. Rent konkret har dessa två
föreningar haft ett nära samarbete med lokala banker, vilka i grunden skött kontakterna med
klienterna som behövt kreditgarantier. Orsakerna till att merparten av de övriga satsningarna i
kreditgarantisystemet inte kunnat etablera en funktion på marknaden kan tillskrivas ett för
skarpt fokus på volymförsäljning av garantier, en felkonstruktion i utvecklingen av ett
nationellt kreditgarantisystem samt underfinansiering på socialt kapital.
För att utnyttja de erfarenheter och kontakter som etablerats i KGF Kronoberg,
har löpande diskussioner med styrelsen för kreditgarantiföreningen i Kronobergs län initierats
under hösten för att ta tillvara både kompetens och finansiellt kapital, för att gemensamt hitta
en framtida funktion som stödjer implementeringen och spridningen av den framtagna
modellen i denna studie. Lärdomarna från denna dialog återspeglas i den modell som vi
presenterar i kapitel 6.
Följande slutsatser kring kapitalförsörjningen kan konstateras från denna delstudie:


Lokalt och regionalt fokus. Tillgängliggörande av finansiellt kapital bygger på en
kunskap om den lokala/regionala förutsättningarna för företagande och ett brett
samarbete med aktörer på den lokala marknaden.



Långsiktighet. Målsättningen för framtida satsningar inom kapitalförsörjningen bör
vara att bygga ett stabilt och hållbart system, vilket kräver långsiktighet. Det empiriska
materialet understryker vikten av att hållbara system skapas.



Småskalighet. Fokus bör ligga på att hitta effektiva lösningar för mindre investeringar
till mikroföretag t ex i form av mikrofinansering. Kreditbedömningen bör också ske
utifrån en helhetsbedömning och att den görs med utgångspunkt i den kontext
företagaren befinner sig i.
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4. Social Franchising och socialt entreprenörskap
Det andra spåret i detta projekt har studerats genom den dynamiska och spännande
miljö som det Växjöbaserade företaget Macken utgör. Inledningsvis i detta kapitel ges en
teoretisk genomgång av området sociala företag och franchising som möjlig företagsstruktur
för dylika företag. Därefter följer en empirisk beskrivning av Macken Växjö samt dess
spridning till Högsby. Kapitlet avslutats med att framväxten av Macken Högsby analyseras
utifrån ett praktikteoretiskt perspektiv.

4.1 Sociala företag i franchisesamarbete – teoretiska
utgångspunkter
Entreprenörskap handlar om kreativ organisering i strävan efter att generera nya
lösningar på existerande problem eller med ambitionen att skapa och dra nytta av möjligheter
som i sin tur genererar nya värden. Det gäller då inte bara ekonomiska utan också sociala,
kulturella och ekologiska värden, ja ibland handlar det rentav om att skapa nya världar
(Spinosa m fl, 1997). Entreprenörskapets utmaningar blir särskilt uppenbara i det sociala
företagandet där samma individ kan vara både initiativtagare och resursperson med särskilda
kompetenser och den som har särskilda behov och därför tillhör målgruppen för företagets
verksamhet.
Där kommersiella företag kan standardisera såväl input och output som
arbetsordning i rutiner måste sociala företag alltså ständigt variera sin verksamhets innehåll
och organisation. Det sociala företaget verkar dessutom i ett sammanhang, en kontext, som är
osedvanligt komplex och därtill fylld av (spel)regler som ofta är i konflikt med varandra. Vi
har tidigare beskrivit det sociala företaget som en del av samhällsentreprenörskapet, som en
organisation av särskilt slag eftersom dess verksamhet ofta överskrider gränserna mellan
samhällssektorerna: den privata, alltså marknaden, den offentliga och den frivilliga/ideella
(Berglund m fl 2012). Detta innebär bland annat att det sociala företaget agerar både på en
produktmarknad och en bidragsmarknad. Produktmarknaden är ofta mycket krävande vad
gäller produkternas anpassning efter människors speciella behov. På bidragsmarknaden råder
konkurrens om såväl finansiella resurser - främst då från den offentliga sektorn, som
kompetens och engagemang, främst från den ideella sektorn. Den ideella sektorns bidrag i
form av kunskapskapital och socialt kapital är särskilt svårfångade eftersom de å ena sidan är
frikostiga med bara symboliska krav på kompensation, å andra sidan osäkra eftersom de
enskilda bidragsgivarna av personliga skäl när som helst abrupt kan avbryta sitt engagemang.
Kommersiell franchising praktiserar en managementmodell som tydligare än de flesta
organisationer bygger på en hierarkisk ordning med en dominerande franchisegivare och ett
antal underordnade franchisetagare utgör uppenbarligen en särskild utmaning när den
tillämpas på socialt företagande. Både det sociala företagets egen organisatoriska profil och
dess unika samspel med den samhälleliga kontexten motsäger tanken på ett etablerat socialt
företags särdrag kan överföras på ett annat genom imitation. För att fånga hur den motsägelse
skulle kunna hanteras måste vi först klargöra innebörden av franchising som en
samarbetsform för företagande i allmänhet (underförstått dock det kommersiella) och det som
gäller socialt företagande i synnerhet.
Franchising är ett affärskoncept som främst studerats och praktiserats på
konsumentmarknader. Detta innebär att franchising mer fungerar som en distributionsform
och mindre som en produktionsform, och därtill gäller förhållandevis enkla och
standardiserade produkter, varor såväl som tjänster. Jämför Kaufmann och Dant (1998).
Produkternas likformighet gör det möjligt att reglera samarbetet mellan franchisegivare och
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franchisetagare genom formella kontrakt. Dessa kontrakt kan variera mellan ett
franchiseformat som innebär att upplåta/få tillgång till varumärket till ett format där
franchisetagaren antas följa givarens affärsmodell in i minsta detalj (se Dant m fl, 2011).
Under dessa antaganden är det inte så konstigt att teorier för att studera franchisesystems
funktionsduglighet liksom gällande lagstiftning fokuserar på franchisegivarens överläge
gentemot franchisetagaren. Franchisetagarens intressen bevakas lagvägen genom att göra
givaren ansvarig för information. Få teoretiska konstruktioner ser franchisesamarbetet ur
tagarens synvinkel mer än som en genväg till egenföretagande.
Enligt Hendrikse och Jiang (2011) bestäms styrningen av franchisesystem av
hur fördelningen av beslutsrätt respektive verksamhetens överskott sker. I det sammanhanget
påpekar författarna att ett kooperativt franchisesystem, alltså ett där varumärke och/eller
affärskoncept ägs gemensamt av franchisetagarna, kan de senares inflytande garanteras på ett
bättre sätt än i gängse franchisesystem. Hendrikse och Jiang (2011) analyserar också det så
kallade ’duala’ systemet och dess effektivitet. Dualiteten innebär att en del av de enheter som
arbetar efter ett färdigt koncept drivs av franchisegivaren själv. Huvudintrycket är alltså att
franchiseforskningen fokuserar strukturer och ekonomiskt utbyte och sällan belyser processer
och relevans för verksamheter som inkluderar sociala mål. Dant et al (2011), för att ta ett
exempel, nöjer sig med att efterlysa mer kvalitativ forskning på området.
Även om franchising som verksamhetsmodell alltså har sina begränsningar vid
tillämpning på det sociala företagandet/entreprenörskapet består en del av dess potential som
social innovation. Alltså inte så mycket som följd av de drivkrafter som den frammanar inom
kommersiella fältet utan mer för dess förmåga för att underlätta spridningen av ett socialt
företagande. På ett generellt plan ser Cajaiba-Santana (2013) just själva dialogen mellan å ena
sidan strukturer, såsom institutioner, å andra sidan aktörer, såsom (potentiella) (sociala)
entreprenörer, som en viktig källa till sociala innovationer. För Cajaiba-Santana (2013) är
resultatet av den sociala innovationen ”…new social practices through legitimized and
purposeful actions.” (2013:6), en bild som uppenbarligen stämmer väl med vår grundsyn
(Gawell m fl 2009).
Vi har tidigare hävdat att det sociala företagandets särskilda utmaning, att det
under stor osäkerhet vad beträffar finansiella och kunskapsmässiga resurser skall hantera en
strid ström av utmaningar, tvingar fram ett fortlöpande entreprenörskap. I ett socialt företag är
det svårt att etablerar beständiga rutiner och nära nog omöjligt att lägga definitiva planer. Ett
ständigt beredskapsläge måste intas. En grundfråga är då i vad mån samarbete inom en
franchisestruktur kan underlätta hanteringen av de utmaningar som ett socialt företag möter.
En sådan struktur kan å ena sidan ses som ett system där det sker en fördelning av
entreprenöriell kraft, energi eller kapital mellan franchisegivare och franchisetagare.
Samtidigt kan man franchisestrukturen som en kontext som skapar entreprenöriell energi ur
själva spänningen mellan franchisegivare och franchisetagare. Vid social franchising kan man
på både ideologiska och praktiska grunder hävda att detta senare perspektiv är ett mer
konstruktivt än att se dominerande affärsdrivande franchisegivare som ömhjärtade hjälpare av
förment finansiellt och kunskapsmässigt handikappade franchisetagare så att dessa kan
mobilisera kraft nog för att realisera en dröm om att kunna starta eget företag. Franchisegivaren vinner på arrangemanget genom att kunna expandera under säkrare förhållanden än
om filialer drivs av anställda (Kaufmann och Dant 1998). Franchisetagarna är mer motiverade
och bättre lokalt förankrade med det försprång av gäller kontextuellt kunskapskapital och
förtroendekapital som det ger. Franchisegivare och franchisetagare kan alltså ses som
gemensamma bidragsgivare till en kollektiv entreprenöriell process som leder till ömsesidig
stimulans. Denna bild stämmer också väl överens om vår föreställning om entreprenörskap
som ett kollektivt skapande och åtgande.
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I sin jämförande analys av kommersiella och sociala franchisesystem konstaterar
Tracey och Jarvis (2007) också att social franchising bör ses som en större utmaning dels
eftersom franchisetagaren är en organisation snarare än en person var kvaliteter skall
bedömas, dels då såväl kommersiella som sociala mål eftersträvas. Författarnas teoretiska
resonemang tydliggörs (men utvecklas inte) via en fallstudie av ett socialt franchisesystem.
Den mest intressanta slutsatsen är att givare och tagare i franchisessystem arbetar efter olika
mål (i motsats då till kommersiella system), särskilt om franchisegivaren inte själv är
engagerad i konkret social verksamhet. I så fall utvecklar franchisegivaren snarare finansiella
än sociala mål som vägledning för franchisetagarna. Detta har särskilt bäring på vår
undersökning som ger bland annat socialt kapital och kunskapskapital en central roll vid sidan
om finansiellt kapital. Vilket i sin tur kräver en fördjupning i de grundläggande
förutsättningarna för det sociala företagandets organisering.
Organisering är för oss nära knutet till begreppet ’social praktik’. En
verksamhets praktik innebär för oss det konkreta sättet i form av handlingar och samspel
människor emellan som realiserar verksamheten som en värdeskapande organisation. ”Sättet”
inkluderar regelbundenheter i (sam)handlingar allt ifrån rutiner och standards till de
oregelbundenheter som följer av ett fortlöpande och följsamt samspel med de situationer som
en oregerlig omvärld bjuder på. I det förra fallet är det strukturella förhållanden som
bestämmer praktikens karaktär, i det senare fallet verksamheten som en fortgående process.
Distinktionen mellan kommersiellt och socialt företagande i deras respektive praktiker enligt
nedanstående tabell är inspirerade av vår tidigare forskning, t ex Johannisson och Olaison
2007, Johannisson 2012. Vi vill understryka att i jämförelsen har vi framför oss haft företag
som inte är större än att de måste underkasta sig, alltså inte medskapa, samhällets spelregler.
Kommersiellt företagande
Verksamt på produktmarknader
Funktionellt tusenkonstnärskap
Renodlad verksamhetsidé
Särart viktigare än legitimitet
Marknadsstyrd
ackumulering
kompetens och resurser
Introvert engagemang

Socialt företagande
Verksamt
på
produktoch
bidragsmarknader
Socialt tusenkonstnärskap
Flytande verksamhetsidé
Legitimitet viktigare än särart
av Expanderande matching av kompetens och
behov
Introvert och extrovert engagemang

Tabell 4.1 Det kommersiella respektive det sociala företagandets praktik
Företag, allra minst då sociala företag, kan inte, trots strapatser nog i en
turbulent och komplex värld, bekymmerslöst fokusera på att agera rationellt och effektivast
möjligt så att satta mål realiseras. Även om företagen själva inte är politiska organisationer är
deras omvärld också befolkad av politiska strukturer, alltså organisationer och verksamheter
som befolkas av olika intressen. Hantering av sådana motstridigheter innebär att konkret
handling måste samsas med prat och beslut som vare sig inbördes eller ställda mot handling är
förenliga, jfr Brunsson (1989). Just sociala företag konfronteras särskild ofta och hårdhänt
med sådana kontrastfyllda förhållanden vars hantering kräver en särskild social kompetens
och taktisk förmåga. Skälet är att sociala företag i sin verksamhet av tvång eller frivilligt
korsar gränsen mellan samhällets olika sektorer – den privata, den offentliga och den
frivilliga, av idéburna organisationer skapade frivilliga sektorn.
I de följande avsnitten närmare vi oss nu Macken som organisation genom att
blicka tillbaka på vad som ägt rum fram tills nu.

31

4.2 Från revoltör och kreatör via kycklingmamma och
fadersgestalt till systembyggare och ekiperare – Macken i ett
utvecklingsperspektiv
Forskningen kring Macken fram till 2011, se Johannisson (2012), visar på en
socialt inriktad företagsamhet som utvecklades organiskt. Därigenom följde Macken gängse
entreprenöriella verksamheter som lever i ett lika ständigt som självklart förändringstillstånd.
Logiken är att det ena ger det andra. Sker planering så görs det tidsbegränsat, i projekt, och
planeringen blir till ett nödvändigt hot för att skapa den ordning som projektfinansiärer
kräver. I ett sådant socialt företagande kan vissa praktiker identifieras som ett socialt
tusenkonstnärskap, socialt dels därför att det handlar skapande av sociala värden, dels därför
att den sociala interaktionen människor emellan är mer utvecklad än i gängse entreprenöriella
verksamheter. Praktikerna karakteriseras också av omedelbarhet, att utmaningar skall antas så
snart de identifieras och av att engagemang i verksamheten blir beroendeframkallande vilket
innebär att berörda förförs att ständigt bli mer involverade.
Mackens insatser under pionjärfasen uppmärksammades och uppskattades inte
minst av Växjö kommun vilket ledde till att den över en treårsperiod årligen anslog medel (1
Mkr) för drivande av en företagarskola för (främst) socialt marginaliserade, (främst)
nysvenskar. Detta innebar inte bara en stabilisering av verksamheten utan också att en
offentlig och stark allians med etablissemanget etablerades. Samtidigt blev medvetenheten om
konkurrerande sociala företag i närmiljön allt större, konkret genom kommunens stöd till
många andra föreningar. Genom det regionala nätverk för den sociala ekonomin vari Macken
deltog hade företaget dock också varit medveten om denna samexistens av många
arbetsintegrerande företag. Mackens särdrag uppmärksammandes dock på olika sätt vilket
ledde till att det sociala kooperativet inbjöds att tillsammans med några andra verksamheter
(som dock hade internationella förebilder) att bli franchisegivare inom en unik satsning på
social franchising i Sverige inte minst då med stöd av ESF-medel. Genom det projektet
tillfördes Macken Växjö medel för egen del, såväl för arbetsinsatser i franchisesystemet som
för framtagande av en handbok till stöd för franchisetagare. En sådan, ja den enda som
etablerats till och med 2013, var Macken Högsby. Den verksamheten i allmänhet och dess
initiativtagare och eldsjäl i synnerhet kapitaliserade dock mer på Mackens och dess
varumärkes legitimitet än på Mackens särskilda organisation och unika verksamhet. Trots en
intensiv dialog franchisegivare och franchisetagare emellan var det få praktiker som de båda
hade, än mindre utvecklade, tillsammans. Så t ex fördröjdes den handbok som finansierades
ESF-projektet så till den milda grad att franchisetagaren i Högsby i stort sett utvecklade sin
verksamhet efter eget huvud. Och detta med stor glädje.
Med Mackens stärkta legitimitet följde också högre förväntningar på beteende
och resultat. Man förväntades vara rumsren, alltså noga följa alla de spelregler som gäller
varje verksamhet däribland lagar och (in)formella ordningar när det gäller att etablera och
driva verksamheter. Misskötsel av sådana bestämmelser kunde leda till att det förtroende som
man byggd upp inte minst inom kommunen kunde erodera. Men dessa förankringsprocesser
krävde tanke och tid vilket hämmade förmåga att gripa tillfällen i luften och som under
pionjärtiden omvandla dem till möjligheter som var lika kommersiellt som
socialt/miljömässigt gångbara. De interna spänningarna förstärktes också av framgången
genom att anställda genom t ex högre löner vill ha del av verksamhetens framgång. Eftersom
man från Mackens ledning inte ville tulla på de väl inarbetade demokratiska arbetsformerna
fick man betala dubbelt för det stärkta varumärket. Den tid som anslogs till förankring av
åtgärder i organisationen togs både från skapande av nya idéer och professionellt utförande av
desamma. Detta var något som t ex drabbade företagarutbildningen eftersom ökade direkt och
indirekta kostnader för verksamheten tvingade fram utbildningsinsatser som egentligen
saknade underlag.
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Låt oss kalla denna andra utvecklingsfas för den spänningsskapande eran
och dess ordningsregler för en omsorgslogik. Denna formades av såväl interna organisatoriska
krafter som av påverkan från en omvärld i omvandling vilket innebar att utvecklingen de facto
var mindre styrd av Macken själv än under den turbulenta pionjärfasen. Under den tiden var
både tid och pengar knappa men man kunde ändå forma verksamheten efter eget huvud.
Den andra fasen i Mackens utveckling har uppenbarligen lett till anspänningar
och frustration på många platser i Macken. Såväl krafter inom Macken som i dess omgivning
har lett till konfrontationer mellan olika värderingar, logiker och praktiker. Möjliga artskilda
sätt att hantera situationen, alltså möjliga strategier för en tredje, spänningsbalanserad, fas.
Hur Macken Växjö skulle kunna organisera sig under denna ’explosiva’ fas återkommer vi till
i avsnitt 4.5.
Macken Växjös hantering av den tredje fasen i sin utveckling är mycket färgad
av det sociala företagets roll i det nationella franchiseprojektet Explosion som inledde sin
verksamhet i slutet av 2011 (och avslutar sin inledande fas i mitten eller slutet av 2014). 5
Projektets syfte är att via social franchising skapa varaktiga arbetsplatser för målgruppen, dvs
de som inte är integrerade på arbetsmarknaden). Till sin formella del följer det
franchisekoncept som Explosion använder den ordning som gäller i kommersiella
sammanhang, det vill säga att ”franchisegivaren bidrar med koncept och erfarenhet liksom
med utbildning, marknadsföring och affärsutveckling. Franchisetagarna tillför engagemang,
kunskap och avgift för att utveckla affärskonceptet.” (Lofter 2013, 5). Macken Växjö är
givaren i ett av totalt fem franchisesystem varav två ytterst har internationella förebilder.
Macken tillhör den hälft av de aktuella franchisesystemen som har en differentierad
verksamhet i sina ambitioner att hjälpa behövande ut i arbetslivet.
Explosion som ett ramverk för de fem franchisesystemen och med en budget på
totalt 56,1 Mkr ’ägs’ av Coompanion Göteborgsregionen som har tillsatt n styrgrupp med
både interna och externa ledamöter. Projektet finansieras genom att den europeiska
socialfonden (ESF) bidrar med 24,1 Mkr medan återstoden, 32,0 Mkr i pengar och övriga
insatser, kommer från ett dussin offentliga medfinansiärer. Det operativa arbetet leds också
från Göteborg, och där av en styrelseledamot och en särskild projektledare gemensamt. Varje
projekt, varje projektort, har en lokal ledare och därtill en franchiseledare. Dessa får stöd av
dels Explosion centralt genom (lokala) processledare, dels av en lokal styrelse och ett lokalt
partnerskap som referensgrupp. Vidare består Explosion de lokala enheterna med expertstöd,
bland annat administrativt och ekonomiskt. ”Från topp till tå” styrs alltså de franchisesystem
som ryms under Explosion av totalt 12 befattningshavare, grupper och styrelser. Listan över
externa samarbetspartners, både lokala och nationella, är också den omfattande. Projektets
komplexitet parad med en idealiserad linjär implementationsmodell motiverar i sanning den
ingående riskanalys (omfattande 19 punkter!) som ansvariga gjort av projektet. Den
utvärdering som sker presenteras som ”processinriktad och lärande” som man kan tycka
strider mot den anförda utvärderingsmodellen linjaritet. Med tanke på att hela projektet i
slutet av maj 2013 bara realiserat 20 procent av uppsatt mål vad gäller deltagare som gått
vidare till reguljära jobb är behovet av lärande också uppenbart.

4.3 Mackens framväxt i Högsby
Ambitionen att sprida det sociala företaget Mackens verksamhetsmetoder
genom social franchising är i grunden en avsiktlig viljeförklaring från Macken Växjös sida.
Enkelt uttryckt handlar det om att pröva verksamhetsmetoder och praktiker utarbetade av
Macken i Växjö genom att låta dessa utgöra den grund varpå Macken i Högsby byggs. Social
Presentationen av Explosion och den avsedda ordningen i Macken Växjö och Högsby följer i allt väsentligt den
mycket deskriptiva första delrapporten från utvärderingen av Explosion (Lofter 2013)
5
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franchising uttrycks i gränssnittet mellan intention och praktik. Praktiken visar dock att de
långsiktiga intentionerna och strukturen många gånger ger vika för det vilda och spontana. I
samspelet mellan intention (d v s att ge utvecklingen en på förhand bestämd riktning) och
praktik (på det sättet uttrycks i handling och faktisk utveckling) ges till synes disparata
händelser mening genom att de länkas samman och därmed skapar mening. Det är mot
bakgrund av denna ansats som det sociala företaget Mackens spridningsprocess beskrivs.
Initialt ges däremot en beskrivning av den kontext vari Macken Högsby utvecklas.

4.3.1 En idé tar form
År 2010 arbetade Torbjörn Carlreus som verksamhetsledare vid Högsby
kommuns arbetsmarknadsenhet, i dagligt tal kallad Tegelbruket. Arbetsmarknadsenhetens
huvuduppgift är att bereda daglig sysselsättning för människor som av olika anledningar står
utanför arbetsmarknaden. Utanförskapets orsaker varierar och kan härledas från såväl
missbruksproblematik som fysisk- eller psykisk funktionsnedsättning. Målsättningen är att
stärka och hjälpa människor till egen försörjning, direkt genom egenföretagande eller
anställning, eller indirekt genom vidare studier. I rollen som verksamhetsledare organiserar
Torbjörn Carlreus det dagliga arbetet i de verksamheter som bedrivs, samt svarar för
verksamheten gentemot Högsby kommun.
Under 2011 tvingas politikerna i Högsby kommun att se över kostnaderna för
Tegelbruket, då den ekonomiska plan som fastställts 2006 inte längre speglade verksamhetens
omfattning eller dess behov. Översynen initierades efter en period av nedskärningar,
nedläggningar eller flytt av arbetstillfällen från kommunen. Mot bakgrund av detta skrev
Carlreus under 2011 ett inlägg med rubriken ”Tegelbruket Högsby kommuns
arbetsmarknadsenhet” vilket var adresserat till kommunens politiker. Inlägget om Tegelbruket
beskrev en verksamhet befolkad av människor i ett strukturellt utanförskap, men i ett
meningsskapande sammanhang genom sin dagliga sysselsättning. Här fanns trädgårdsskötsel,
biltvätt, tvätt och enklare förpackningsarbeten vilket kommunens föreningsliv och pensionärer
nyttjade. Carlreus (130213) sammanfattade uppdraget att driva Tegelbruket på följande sätt:
Det är ju så att våran verksamhet blir med regelbundenhet och kanske med all
rätta ifrågasatt av politiken /…/. Eftersom det ligger i vårt uppdrag från politikerna att
försöka få människor att komma vidare så upptäckte vi att vi inte kan utföra eller fullfölja vårt
uppdrag eftersom det finns inga jobb i andra ändan
Carlreus (130213) lyfte också fram ifrågasättandets roll, när han kommenterade
utvecklingen i Tegelbruket, och betydelse av att utveckla andra former för att organisera
sysselsättning kring människor i utanförskap. Carlreus klargjorde vidare att:
…då den här trögheten i det kommunala systemet, eller det politiska systemet
och svårigheten att hitta arbete på den öppna arbetsmarknaden ledde fram till att vi började
fundera på, finns det en annan väg att gå? Ja, vi kanske ska titta på möjligheten att starta ett
företag där vi kan jobba med anställningar.
I sin tillbakablick menar Carlreus (130213) att arbetsmarknadsenheten delvis
lyckades möta politikernas krav på verksamheten i Tegelbruket, men att den kommunala
strukturens begränsningar blev tydlig när enskilda kommit så långt i sin utveckling att man är
redo att gå vidare till en anställning, antingen inom ramen för Tegelbruket eller på den
reguljära arbetsmarknaden. Inom den kommunala strukturen skapas jobb, men inte på den
öppna arbetsmarknaden (se bilaga 4). Idén om att möta politikens krav skulle kräva en
handlingsfrihet som inte gavs inom ramen för den kommunala organisationen. Carlreus och
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socialsekreterare Josefin Karlsson, vid tidpunkten anställd på Tegelbruket, började diskutera
alternativa organisationer för att möte behovet från målgruppen, definierad som människor i
utanförskap. Diskussionen nedtecknas av Carlreus i dokumentet Högsby Alltjänst (ej daterad).
Företagets riktning och samhälleliga relevans beskrivs där på följande sätt:
[…] Genom en ekonomisk förening kommer vi att bereda arbetstillfällen och
daglig sysselsättning för människor med fysiska, psykiska eller sociala funktionshinder. Vi
skall arbeta för att minska utanförskapet i samhället genom kloka långsiktiga lösningar för
människor som inte kan konkurrera om jobben på den öppna arbetsmarknaden. Vi ska vara
en aktör både lokalt och regionalt.
Företaget positionerades i förhållande till kommunala och statliga verksamheter,
se också bilaga 4, som följer:
Ur ett socialt samhällsperspektiv kommer vi att bereda daglig sysselsättning för
människor som står långt från arbetsmarknaden. Detta sker genom samarbete med i
huvudsak socialtjänsten, omsorgen, försäkringskassan och arbetsförmedlingen.
Samtidigt som de kommersiella möjligheterna bejakades:
Dessutom kommer en kommersiellt driven verksamhet att bedrivas. Denna del
av företaget kommer att innefatta en cykelaffär, ett café samt entreprenader.
Dokumentet ger dels uttryck för Carlreus ambition att vidareutveckla sina idéer,
dels en kommunal motpart som har något konkret att ta ställning till. Vid intervju med skoloch socialchef Anders Johansson (130408) framkommer att potentialen i Carlreus idéer
beaktades som tänkbara alternativa organisationsformer. I huvudsak var Johansson (130408)
positiv och möjlighetsorienterad, men ändå fokuserad på regelverk kring upphandling och
konkurrens. En initial osäkerhet om hur Högsby kommun skulle förhålla sig till en privat
aktör, som arbetar med traditionellt statliga eller kommunala angelägenheter, infann sig men
den övergick senare i visshet, genom argument från Blidemans (2012) bok Att stödja utan att
styra. Boken innehåller definitioner av den sociala ekonomin, sociala företag och vikten av att
skriva fram en kommunal policy kring socialt företagande. Bland de goda exempel på hur
kommuner formulerar policys finns Växjö kommuns förhållningssätt till socialt företagande.
Utifrån Blideman (2012) och Växjö kommuns policy skapas den grund varpå Högsby
kommun formulerade sin policy kring socialt företagande. Johansson (130408) reflekterar
över sin egen roll i processen:
[…] jag behöver försöka fokusera… ett underlag till ett politiskt beslut, att man
politiskt förstår vad det här handlar om och att man uttrycker sin ambition, vad man vill. Och
sen ser jag det som min roll att implementera det här tänkandet i hela organisationen.
Därmed uppmärksammas idén om det sociala företaget som konstruktivt och
gångbart alternativ till befintlig kommunalt organiserad arbetsintegrerande verksamhet.
Högsby kommuns socialutskottsordförande, Jonas Erlandsson, erinrar sig kontakterna med
Växjö kommun (130408). Inom ramen för ett utvecklingsprojekt skedde ett till synes
spontant, besökt vid Macken i Växjö under 2009 för att få inspiration. Ingen av de intervjuade
i frågan, alltså Johansson, Erlandsson och Bergeskans (130408), kan dock erinra sig om detta
besök ägde rum före eller efter det att Högsby kommun presenterade utkastet på alternativa
sätt att organisera arbetsmarknadsenhetens verksamhet.
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4.3.2 Idén övergår i plattform
En till synes parallell utveckling, men helt frikopplad från den kommunala
processen i Högsby, sker genom att Coompanion Göteborg arbetade med att hitta lokalt
ägarskap för att utveckla sociala företag inom ramen för det ESF finansierade projektet
Explosion. Projektledaren för Explosion, Camilla Boström menar i mailkontakt med
Johannisson (121301), att förutsättningar fanns för att förankra Explosion i Kalmar kommun,
samt att Coompanion Göteborg, vilka är ansvariga för projektet Explosion, kunde identifiera
en lokal aktör samt därmed var villiga att leda och stötta implementeringen av
franchisingkonceptet i Högsby. En modell har prövats i spridningen av de sociala företaget
Vägen Ut. Processen fick två faser. Den första fasen bestod av förberedelse,
konceptualisering, mobilisering och planering. Den andra fasen beskrevs kortfattat som
”skarpt läge”. I slutet av mars 2012 besöker Boström, tillsammans med Macken Växjös
verksamhetsutvecklare Fredrik Bergman, Kalmar. Syftet med besöket var att klargöra roller
och prata om ”Kalmarspåret”.
En av Coompanions lokala representanter i Högsby, Sonja Hedman-Folke
deltog vid mötet i Kalmar. Hedman-Folke (130313) ger uttryck för sin uppfattning kring
förutsättningarna att etablera Macken i Kalmar, men också sin anknytning till Tegelbruket:
[…]då har vi varit i kontakt tidigare [genom Hedman-Folkes arbete med
arbetsintegrerat socialt företagande] och visste att de [Tegelbruket] hade lite tankar kring
socialt företagande, sen var vi med i Kalmar när Macken/Explosion skulle vara på ett sånt
har social franchising möte med Kalmar kommun och när vi åkte därifrån kände vi att i
Kalmar var man inte mogen […].
Eva Engdahl, tidigare kommunpolitiker i Högsby, numera kontorschef för
Coompanions lokala kontor i Högsby, diskuterade läget med Hedman-Folke. I deras samtal
väcktes förslaget om att etablera Macken i Högsby. Frågan om deltagande, och därmed
medfinansiering, adresserades till individ- och familjeomsorgschefen i Högsby kommun,
Malin Holgert. Carlreus (130213) beskriver beslutsprocessen om att länka utvecklingsarbetet
av Tegelbruket till Explosion på följande sätt:
[…]kommunen behövde skriva ett medfinansieringsintyg på något vis och det
behövde göras väldigt fort, vi hade bara fjorton dagar på oss, det här kom i juni någonstans
och det är det snabbast tagna beslutet i Högsby kommuns historia […] av någon anledning
fick vi alla med tåget.
Avsiktsförklaringen att medfinansiera och därmed delta i Explosionsprojektet
undertecknas faktiskt redan 120531. Innehållet gör gällande att bland annat de resurser som
avsatts till det regionalt finansierade projektet H3 knyts till Explosion. Konkret innebar detta
att Carlreus kom att avlönas direkt av Explosion. Vid undertecknandet var detta dock inte
fastställt i detalj. Engdahl (120531) skrev att fördelningen av Carlreus tjänst blir föremål för
en senare diskussion. Det kommer att dröja fram till 130415 innan anställningen inom ramen
för Explosion är klar. Om möjligheterna och betydelsen av sin nya roll, samt de aktiviteter
som engagerar honom, reflekterar Carlreus (130424):
Ja, den absolut största skillnaden är att jag får arbetsro att göra det jag behöver
göra nu, för att komma igång med arbetet […] för mig handlar det väldigt mycket om nu att
skapa en plattform för arbetet för att det har ska fungera, en plattform både för
verksamheten, både fysiskt och strategiskt… det handlar om att få in nyckelpersoner.
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4.3.3 Den idéstyrda plattformen
Carlreus diskuterar handboken i en intervju med Johannisson (130313). Arbetet
med att ta fram och presentera Mackens franchisingkoncept och verksamhetsmetoder har letts
av verksamhetsutvecklaren Fredrik Bergman och språkläraren Tomas Staaf, båda anställda
vid Macken Växjö. Syftet med handboken är att underlätta spridningsarbetet och stödja
ledningen i Macken Högsby genom att ge svar på många av de frågor som kan uppstå rörande
praktiska moment i verksamheten. Ytterligare stöd förmedlas vid de tre strukturmöten som
processledarna Malin Kennerud och Pär Olofsson vid Companion Göteborg håller. Där
fastslås det att den formella spridningen skall fästas i ett avtal mellan orterna, vilket ska
arbetas fram under våren 2013. Vid ett möte den 21:e februari 2013, fastslås även att ett utkast
till handboken ska gå på remiss till berörda instanser och presenterats i färdigt format 130517.
Sonja Hedman-Folke (130313) uppmärksammar snart att arbetet med
handboken skjuts upp gång på gång. För att bidra till färdigställandet lånar hon därför ut sitt
fritidshus som skrivarstuga för Bergman och Staaf. Där arbetar de med handboken men
färdigställandet av handboken drar ut på tiden. Handbokens frånvaro är något som kommer att
diskuteras återkommande i de intervjutillfällen som sker under våren 2013. I intervjun med
Torbjörn (130520) diskuteras handbokens betydelse och roll:
Nej, det enda jag har hört är att dom var på ön och skrev, det uppfattade jag
som någon form av deadline, och att det skulle vara i princip färdigt efter dom dagarna, men
sen har jag inte hört någonting mer […] jag är mycket spänd på att se något resultat […] jag
känner ju att vi har… alltså… jag känner mig ju lite delaktig i det här och vi har ju en del
synpunkter från vår horisont… jag inbillar mig att vi kan tillföra en del.
Först i skiftet mellan september och oktober 2013 presenteras ett första utkast
till handboken. Återkommande i intervjuerna med Carlreus, är att handboken kommit att
fungera som en projektionsyta där problem i spridningsprocessen kunnat parkeras. Staaf
(130926) menar att Högsby fått ta del av innehållet i stort vid de överlämningar som skett
mellan orterna, vid besöken i såväl Växjö som Högsby:
Dom har inte läst manualen men däremot har dom fått utbildningar som är
liksom från handboken, så att det är väldigt mycket ifrån handboken som dom har fått via…
Bergman (130909) menar att det är remissinstanserna internt och den
demokratiska strukturen som gör att skrivprocessen dragit ut på tiden. Han menar att:
…plus att det är så j—la demokratiskt , när man aldrig förstår vem som ska
bestämma, det gör att allt i Växjö det tenderar att gå i stå eller det blir en ängslighet i
utvecklingen.
Hedman-Folke reflekterar och illustrerar de strukturella skillnaderna mellan
Macken Växjö och Macken Högsby, med hänvisning till ett organisationsschema som
Carlreus ritat upp. Macken Högsby illustreras genom ett hierarkiskt organisationsschema,
medan Macken Växjö beskrivs som ett nätverk där alla medlemmar är tätt kopplade Mot
bakgrund av dessa strukturellt skilda organisationer uttrycker Hedman-Folke skillnaderna i
verksamheterna på följande sätt (130520):
Ja, alltså vi får ju inget material och då tänker jag att såhär att jag kan se min
roll som processledare att jag skulle kunna underlätta för Torbjörn när jag ser det hära och
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då tjoar jag till Camilla och säger att vi måste få materialet, jag tjoar till Tomas – som ju är
mitt i en språkverkstad och tänker i min värld vore det ju enkelt för honom då och ta den
biten… och så sen har jag sökt Fredrik, sms:at Fredrik att vi måste ta det här nu, för det är
det vi kör igång och franchisar idag klockan kvart över tolv eller något sånt där… och… så
får vi ingenting… och då blir han kallad till ett möte för att skriva avtal på hur man övertar
Tegelbruket, hela arbetsmarknadsenheten som ju inte är… inte alls där.
Det blir mot bakgrund av det ovanstående tydligt att den process som initialt
betraktades som linjär och sammanhållen, med gruppmöten ledda av Kennerud och Olofsson
(130114; 130206; 130221), i praktiken är spontanistisk och fragmenterad. I intervjun med
Carlreus (130520) framkommer det att Macken Växjös intentioner och Mackens Högsbys
möjligheter att agera inte är synkroniserade Ovanstående citat vittnar med tydlighet om att
förväntningarna och positionerna skiljer sig åt. Macken Växjö får vid ett intervjutillfälle
(130520) bred kritik för att handboken över spridningsprocessen fortfarande saknas. Just
denna dag skall dessutom Macken Högsby påbörja ett språkprojekt och man hade inte fått
språkmaterialet (d v s den framtagna handboken för språkutbildningar) och inte heller någon
utbildning i de metoder för språkutbildning som skall användas enligt Macken Växjö. Denna
avsaknad av det utlovade materialet skapade frustration och osäkerhet kring språkverksamhet
i Högsby. Senare kommer Carlreus (130807) att referera till språksatsningen i Högsby som
mindre lyckad, men ville inte explicit lägga skulden för detta på avsaknaden av insatser från
Macken Växjö.
För framväxten och etableringen av Macken Högsbys verksamheter har dock
handbokens frånvaro inte haft direkt negativa konsekvenser. Flertalet verksamheter är i
praktiken lokalt framdrivna i Högsby och Carlreus har löpande kunnat erhålla ledningsstöd
från Bergman. Dessutom har Furuskog, i sin roll som arbetsmarknadssekreterare vid Högsby
kommuns arbetsmarknadsenhet, varit en ivrig påhejare av Mackens utveckling och därmed
bidragit till att stötta Carlreus i de idéer som denne presenterat, men också som
samtalspartner. Handbokens frånvaro kan med stöd i materialet sägas fungera som
projektionsyta vad gäller problem i verksamheten, samarbetet eller projektledningen på
Explosion. Dessutom har frånvaron av handboken också inneburit att det inte funnits ett
undertecknat avtal, vilket i praktiken inneburit att Carlreus kunnat forma verksamheten efter
eget huvud och med lokal förankring, utan att behöva inordna sig i en prefabricerad struktur.
Englund konstaterar frankt (130520):
Ja, om boken hade varit färdigskriven och den inte hade passat Tobbe, då hade
han nog…
För att kunna uttolka skeendet i Macken Högsby och dess relation till Macken
Växjö måste vi lyfta blicken och reflektera över det särskilda i socialt företagande. Det gör vi
i närmast följande avsnitt genom att belysa interaktionen i och mellan de sociala företagen ur
ett praktikteoretiskt perspektiv.
Utifrån den ovan gjorda beskrivningen av tillblivelseprocessen för Macken Högsby
följer i nästföljande avsnitt en analys av det sociala företagets utmaningar utifrån ett
praktikteoretiskt perspektiv.

4.4 Socialt företagande ur ett praktikteoretiskt perspektiv
4.4.1 Allmänna förutsättningar och tidigare forskning kring Macken Växjö
Senare års organisationsforskning visar att det blivit allt svårare, både reellt och
intellektuellt, att hantera samhällets accelererande förändringstakt. Detta kan vara en
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förklaring till den ökade uppmärksamheten på handfasta skeenden i organisationer och
samhällen. Inom akademin har ’praktikteorier’ väckts till liv, tankesystem som alltså tar sin
utgångspunkt i konkreta handlingar, aktioner, och mänskliga möten och samspel. Alltså större
betoning på vad människor gör (tillsammans) och inte (bara) vad de säger (till varandra). Det
praktikteoretiska synsättet bejakar individens alla förmågor - kognitiva, affektiva, kreativa,
viljestyrda och sociala. Exempel på viktiga bidrag på detta område har givits av Argyris och
Schön 1978, Bourdieu 1992, Schatzki 1996, 2001. När sådana teorier tillämpas på
entreprenörskap, däribland socialt företagande, innebär det praktikteoretiska perspektivet att
fokus sätts på entreprenörskap som ett förhållningssätt till tillvaron och som ett handlingssätt
att praktisera i vardagen. Lika allmängiltig som bilden av tillvaron som varande i ständig
förändring är, lika situations- och kontextbundna är handlingsmönster som iscensätts.
Tidigare forskning om Macken i Växjö har identifierat ett tre processuella
egenskaper som fångar verksamhetens utveckling fram till 2011, alltså dess första sex år (jfr
Johannisson 2012). Dessa tre processer som vi alltså menar karakteriserar det unga sociala
företaget’socialt tusenkonstnärskap’ (social bricolage), ’förstärkt omedelbarhet’ (amplified
immediacy) och ’dynamiskt engagemang’ (dynamic involvement). Tusenkonstnärskapet, som
präglas av en fixarmentalitet, är socialt av ett antal skäl: det handlar om en processyn, det
gäller att skapa sociala värden, det strävar efter att länka människor på ett kreativt sätt. Se
(Johannisson 2012:80). ’Förstärkt omedelbarhet’ innebär att utmaningar antas skyndsamt för
att göra tajming möjlig och att spontanitet bejakas. ’Dynamiskt engagemang’ innebär att inte
bara roller vid och styrkan i involveringen i det sociala företaget utan också motiven för att
engagera sig varierar över tid. Flera av de individer som senare blev medarbetare, och då även
i ledande positioner, tillhörde ursprungligen målgruppen för Mackens sociala verksamhet.
Som medarbetare gjorde de olika karriärer i verksamheten och som i vissa fall innebar ett
djupare engagemang och avancemang, medan andra medarbetare protesterade mot vissa
företeelser och en del gjorde sorti ur organisationen. Ett par affärsänglar som ursprungligen
engagerade sig av ren nyfikenhet kom att över tiden utveckla ett djupt ansvar för Macken.

4.4.2 En fördjupad praktikteoretisk förståelse
Den fortsatta praktikteoretiska forskningen kring Macken som socialt
företagande har gett nya insikter och då inte minst därför att Macken Växjös engagemang som
franchisegivare synliggjort nya och fördjupat tidigare perspektiv på verksamheten.
Följaktligen behöver vi komplettera ovan beskrivna tre processaspekter på Macken med dels
strukturella aspekter som lyfts fram i praktiknära teori kring organisering, dels med ytterligare
processer som kan ha aktualiserats under Mackens utveckling sedan den tidigare
undersökningen. Vad gäller de strukturella egenskaperna tar vi alltså stor hjälp av väletablerad
forskning kring organisationer medan tillkommande processbeskrivningarna av Macken
Växjö och Macken Högsby naturligtvis har sin grund i föreliggande studie.
Gängse entreprenörskapsforskning söker efter beständiga mönster i (sociala)
företags uppbyggnad, alltså det sociala entreprenörskapets struktur, medan den
praktikteoretiska forskningen inom området intresserar sig för de entreprenöriella
processernas förlopp. Den tidigare allmänna praktikteoretiska forskningen har dock i första
hand inriktat sig på att definiera begreppet ’praktik’. Det förknippas med att konkret ’göra’
någonting, att få både det självklara och angelägna gjort, om än med växlande framgång. Den
praktiska handlingen skiljer sig alltså från det tänkta och det sagda, även om ibland sagt kan
vara gjort. I praktisk och kreativ verksamhet får känslan vara en ledstjärna. Praktik handlar
alltså om vad som människor gör, både det som känns fullständigt naturligt att göra i
vardagslivet och det som spontant och intuitivt känns, upplevs, rätt och riktigt att ta till när
vardagens rytm störs av oväntade utmaningar. Individen behöver då en ’handlingsbar’
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kunskap laddad med kreativitet och viljestyrka så att utmaningen blir till en livgivande
möjlighet och inte stannar vid ett passiviserande problem.
Genom att länka samman tidigare forskning med vår forskning kring Macken i
dess roll som franchisegivare, har vi identifierat ett antal strukturella egenskaper för socialt
företagande/ entreprenörskap, vilka vi också anser har bäring på entreprenörskap i allmänhet.
För att komma därhän har vi tvingats att gå rätt långt tillbaka i organisationsforskningen, till
den tid då man slutade att drömma om det rationella agerandet och började intressera sig för
det konkreta agerandet, d v s människors beteende. Under den tiden, l960- och 1970-talen,
hade entreprenörskapsforskningen ännu inte skaffat sig ett namn och det är först i skenet av
senare tids forskning på området som denna klassiska organisationsforskning visat sig vara
fruktbar när entreprenörskapets praktik granskas. Här presenterar vi möjliga strukturella
karakteristika hos en adekvat handlingsteori som tre dualiteter, det vill säga tre par av krafter
som, skenbart motsatta, istället förutsätter varandra. I vårt fall handlar det om oscillering
mellan tre närliggande par av strukturella karakteristika, nämligen:




betoning av det individuella respektive det kollektiva som subjekt/aktör,
odlande av personliga respektive institutionella handlingsregler,
manifestering av självidentitet respektive social identitet.

Det individuella respektive det kollektiva som subjekt och aktör: Giddens (1984)
är den forskare som oftast förknippas med kampen mellan den frihetstörstande aktören och de
begränsande strukturerna. De forskare som på 1960-talet argumenterade för begränsad
rationalitet som norm för beslut och handling, däribland Cyert och March (1963),
argumenterade istället för att se strukturer i form standardiserade rutiner som sediment av
kollektiv handlingar. Andra författare som Callon och Law (1997) menar rentav att dualiteten
individuell/kollektiv upplöses om man inser att människor aldrig är ensamma som aktörer
eftersom de är beroende av olika verktyg som i sin tur är förmedlas av andra människor. Vi
har själva argumenterat för att entreprenörskap i grunden är kollektivt eftersom det
entreprenöriella projektets iscensättning kräver uppbackning av entreprenörens personliga
nätverk (Johannisson 2003).
Personliga och institutionella handlingsregler: Vissa forskare hävdar med stöd i
bl a Polanyi (1970) att kunskap, för handling, till stor del personlig, är knuten till den egna
erfarenheten. Dit hör t ex Argyris och Schön (1978) som ser praktikteorin som ett regelsystem
som individen besitter för att kunna hantera specifika utmaningar. Andra forskare, som
Wenger (1998), talar om praktikgemenskaper (’communities of practice’) som samlar den
förståelse och kunskap, det sunda förnuft, som vi skapar och delar genom att engagera oss i
gemenskapen. Här möts alltså den personliga och den organisatoriska praktiken. Andra
forskare ser handlingsnormer som gäller bortom enskilda organisationer t ex branscher,
lokal/regionalt företagande eller andra organisatoriska fält. Utifrån ett tekniskt/ekonomiskt
perspektiv utvecklar Nelson and Winter (1982) betydelsen av rutiner för att ’få saker gjorda’
medan Schatzki (1996) lägger en filosofisk grund för att skilja mellan praktiker och
anknytande regelsystem med olika generaliseringsgrad.
Manifestering av självidentitet och social identitet: Praktikteoretiska perspektiv
är för de flesta forskare på området när knutet till identitetsbyggande. Forester (1999) ser
själva det konkreta erfarenhetsutbytet praktiker emellan som det centrala i skapandet av en
yrkesidentitet. En tidig exponent för denna uppfattning var Donald Schön (1983) som knyter
själv initieringsriten i en profession till en diskurs kring det praktiska anslaget. Därigenom
slår han också en bro mellan byggande av en självidentitet och anammandet av en social
identitet. Det gör också James March (l984) när han menar att en ’logic of appropriateness’
bör vägleda när beslutsfattare skall handla i konkreta situationer. Visserligen likställer han
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beslutsfattande och agerande men poängen är att man skall reflektera över både sin egen
identitet och de regler som man själv eller den organisation man tillhör ställer upp. Ett
liknande resonemang förs av Sarasvathy (2001) som ställer ”genomförandelogik” mot en
”orsak-verkan logik” i ett resonemang som tar avstamp i (erfarna) entreprenörers praktik. Hon
knyter också entreprenörskap till formandet av en självidentitet. Grabher (2001) länkar den
entreprenöriella identiteten till ett lokalt branschkluster i urban miljö där erfarenhetsutbytet
präglas av en tävlingslogik liknande den i Gnosjö där själva växlingen mellan konkurrens och
samarbete skapar vitalitet.
Efter detta försök till identifiering av praktikteorins strukturella egenskaper
utvecklar vi dess processuella karakteristika avseende socialt företagande. Vi har redan
redogjort för de tre processer som tidigare forskning kring Macken Växjö synliggjort. Vi har
under detta forskningsprojekt identifierat två ytterligare processrelaterade egenskaper,
nämligen hantering av dubbelsidig legitimitet respektive drift mot heterogenitet. – Hantering
av dubbelsidig legitimitet handlar om balansera legitimitetens för- och nackdelar i den
entreprenöriella processen. Å ena sidan gäller det att bygga upp och underhålla det sociala
företagets legitimitet för att garantera erkännande av verksamheten på produkt- och
bidragsmarknaderna. Å andra sidan är det angeläget att denna strävan efter legitimitet inte
menligt inverkar på andra sidor i det sociala företagets praktik. Dit hör behovet av att kunna
göra omedelbara insatser eftersom behoven i samhället ofta kommer oanmälda. Sådan
spontanitet kan missförstås hos de aktörer som är viktiga i legitimitetsbygger.
Macken Växjö har sedan sin etablering 2005, egentligen en återetablering
eftersom verksamheten existerade med annorlunda inriktning och under annan ledning men på
samma plats (Nydala i Växjö) före Fredrik Bergmans tid, successivt byggt upp en hög
trovärdighet i den lokala miljön. Detta har inte bara genererat uppdrag på entreprenad utan
också lett till kommunalt stöd av projekt som initierats av Macken själv t ex dess
företagarskolan Denna trovärdighet/legitimitet har också omfattat andra lokala/regionala
aktörer och säkert också bidragit starkt till att Macken bjudits in till att bli förebild som
franchisegivare inom Explosionsprojektet.
Legitimitet är en form av socialt kapital dock en tillgång som lätt kan
förskingras. Enstaka misstag kan föda misstänksamhet som lätt eskalerar och eroderar ett
omsorgfullt uppbyggt förtroende. Både enskilda individer och organisationen som helhet
berörs av detta legitimitetsbygge som måste säkras omsorgsfullt. Som exempel på det förra
kan nämnas att en person på ledande befattning fick lämna sin position bl a därför att det stack
i arbetskamraters ögon att han använde Mackens fordon för privata ärenden. Fredrik Bergman
har själv fått hantera utmaningar som följer av att han å ena sidan har en vänsterorienterad
personlig hållning - och som i och för sig var grunden för hans engagemang i Macken, å andra
sidan skall företräda en social verksamhet i en borgerligt styrd kommun. Detta innebär att han
i rollen som Mackens företrädare, dess entreprenör, eldsjäl och numera
verksamhetsutvecklare, underhåller ett rikt kontaktnät med företrädare för den offentliga
sektorn genom både politiker och tjänstemän. I sin andra identitet, som kritiskt granskande
journalist är han (varannan vecka) kolumnist i den enda lokala tidningen (Smålandsposten)
där han inte minst häcklar samhällsfenomen som direkt eller indirekt berör näringslivet. Det
rimligt att anta att denna dubbla identitet skapar spänningar både i Bergmans professionella
liv och i hans privatliv.
Mackens engagemang i en koloni/stadsodling i centrala Växjö ger ett konkret
exempel på hur det sociala företagets beroende av legitimitet skapar problem i Macken som
en entreprenöriell aktör. Macken ses som en organisation som är kapabel till okonventionella
lösningar och som är ’ på hugget’, odlar en fixarmentalitet. Stadsodlingen drivs inte minst för
att visa att en socialt och ekologiskt hållbar produktion kan drivas på gemenskapsskapande
grund i en stadsmiljö. I bakgrunden fanns också en idé om att öppna upp en lokal
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marknadsplats för de odlade produkterna. Inom Macken oroade man sig dock för den tid det
skulle ta att på ett formellt korrekt sätt skaffa sig nödvändiga tillstånd från de lokala
myndigheterna för att öppna en sådan offentlig verksamhet. Medan företrädare från Macken
Växjö tvekade till att ta steget från idé till handling, tog en ’fri’ marknadsentreprenör, alltså en
person med mindre att legitimitet och förtroendekapital att riskera, tillfället i akt och uppförde
över en natt en mindre lokal i anslutning till odlingarna och bjöd där ut de närproducerade
produkterna. Vid upprepade tillfällen därefter har Fredrik Bergman återkommit till hur han
känt sig låst inför möjligheten att ta denna typ av initiativ, mycket till följd av nödvändigheten
i att följa lagar och förordningar. Han ville inte sätta Mackens legitimitet, dess
förtroendekapital, på spel. Vi har senare förstått att marknadsentreprenören ifråga inte agerade
helt anarkistiskt utan tog sitt initiativ med berörda kommunala tjänstemäns goda minne, ja
rentav uppbackning.
En konsekvens av Macken Växjös grundläggande ambition att täcka sociala
behov som uppstår i samhället är att verksamhetens ’diversifiering’ efter principen ’det ena
ger det andra’ ständigt ökar det sociala företagets utbud av tjänster och produkter. Denna drift
mot en stegrande heterogenitet riskerar att spränga organisationen. Denna kraft är lika
”naturlig” och stark som kommersiella företags fixering vid en fokuseringsstrategi.
Specialiseringen av verksamheten drivs ofta in absurdum med hänvisning till att konkurrensen
är global och specialisering en överlevnadsfråga. Det finns dock en risk att fokuserade
verksamheter kväver sig själva genom att sluta sig, bygga ett ”skyddsrum” och på så vis
avgränsa sig från ett öppnare livsrum. Företaget kan också hastigt bli obsolet som följd av de
antaganden som specialiseringen bygger på visar sig vara orealistiska. Ett sådant exempel på
svensk botten är Leif Lundblads projekt att utveckla en maskin som kuverterade inkommande
fax. Övertygad om sin smarthet efter framgångarna med kommersialiseringen av bankomaten
drev han sitt faxprojekt passionerat och med skygglappar över gränsen till den tid då den
digitala teknologin gjorde faxkommunikation otidsenlig. Ett liknande exempel kan hämtas
från den amerikanska kameratillverkaren Kodak. Trots att företaget var först med att utveckla
den digitala kameratekniken ville ledningen inte överge fokuseringen på filmtillverkning för
analog fotografering. En möjlig egen konkurrensfördel fick nu inte den uppmärksamhet som
den behövde internt och istället blev det början till slutet för ett klassiskt företag.
De krafter som driver fram en okontrollerbar diversifiering, ja t o m splittring,
av en social verksamhet har flera källor. För det första är verksamheten är styrd av behov i
samhället. Alltså inte då ett skapat behov i den bemärkelse som gäller vid ekonomiskkommersiell verksamhet, alltså att företaget utvecklar en produkt som kan frammana eller
rentav skapa behov alternativt väljer att tillgodose de behov som genererar överskott. Sociala
företag däremot konfronteras med akuta och påträngande behov som pockar på omedelbar
lösning och som dessutom aldrig sinar och därtill är svåra att styra. För det andra, är det
sociala företaget samtidigt på ett lika okontrollerbart sätt resursstyrt. Vilka behov som sociala
företaget kan åta sig att tillgodose bestäms av de resurser som det har tillgängliga och då
primärt genom personer som i egenskap av volontärer eller anställda ställer sin kompetens till
verksamhetens förfogande. Samtidigt innebär frivilligheten rätten att dra sig ur sitt åtagande
om lusten och krafterna skulle tryta eller om än mer lustfyllda aktiviteter skulle dyka upp. En
tredje drivkraft som leder till en heterogen, ja rentav splittrad, verksamhet är den sociala
verksamhetens eviga kamp för överlevnad. Sociala företag har en obalanserad kapitalstruktur
där det sociala kapitalet är överrepresenterat och det finansiella kapitalet underrepresenterat.
Just bristen på finansiellt kapital tvingar det sociala företaget att kasta sig in i projekt som
förutom att täcka sina egna (finansiella) kostnader också levererar ett bidrag till en hårt
ansträngd gemensam kassa. En fjärde splittrande kraft är en framgångens förbannelse i så
motto att en framgångsrik verksamhet lockar till sig eldsjälar med projektidéer, kunskaper och
socialt kapital i form av kontaktnät men som saknar en hemvist och finansiellt stöd för att
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realisera sina visioner. En femte kraft som kan vara splittrande i det sociala företaget är att
aktörer, både offentliga och privata, som är välförsedda med finansiellt kapital men som
saknar genuint engagemang och/eller relevant handlingskompetens, vill ansluta till
verksamheten. Detta kan skapa frestelser som, om man faller för dem, urholkar legitimiteten
och underminerar de grundläggande värderingar som bär det sociala företaget.
I allt väsentligt har vi i tillämpningen av vårt praktikteoretiska perspektiv haft
Macken Växjö i tankarna. Macken Högsbys utveckling har inte varit lika turbulent. Detta
beror dock inte i första hand på samarbetet inom ramen för Explosions franchisestruktur.
Berättelsen om Macken Högsby i föregående avsnitt visar att etableringen av det sociala
företaget följt ett utvecklingsförlopp som långt mer präglats av den lokala situationen än av
’förebilden’ Macken Växjö. Den lokala eldsjälen Torbjörn Carlreus personliga intressen och
arbetslivserfarenheter före och under sin anställning vid kommunen har tillsammans med
kommunens ambitioner att vitalisera sin sociala verksamhet varit avgörande vid Macken
Högsbys etablering. Det har t ex varit lättare för Torbjörn Carlreus att med sin bakgrund som
försäljare i näringslivet bygga en social verksamhet som rimlig takt bygger ut det sociala
ansvarstagandet . Detta innebär att man tagit vara på de positiva drivkrafter som avspeglas i
processkarakteristika som ’socialt tusenkonstnärskap’, ’förstärkt omedelbarhet’ och
’dynamiskt engagemang’. Samtidigt har den djupa förankringen i den kommunala
organisationen gjort att verksamhetens legitimitet upprätthållits och att förföriska splittrande
krafter mot att bli en ’diversehandel’ för sociala tjänster kunnat hållas under kontroll.

4.5 Strategier för att hantera explosionsrisken i sociala företag
Det sociala företaget är både möjlighets- och nödvändighetsdrivet.
Möjlighetsdrivet i så motto att initiativtagaren/na har möjlighet att full(a) av omsorg realisera
sin vision att göra gott i samhället, att en bidragsmarknad att penetrera existerar och att det
finns många behövanden att hjälpa. Det sociala entreprenörskapet är samtidigt
nödvändighetsdrivet genom de många behövanden som pockar på hjälp. En vanlig inställning
i t ex Sverige, är att samhället/staten har ett ansvar gentemot sina medborgare vilket till stor
del men inte helt institutionaliseras och hanteras genom formella organ. Den möjlighetsstyrda
verksamheten, som ofta sker utanför den formella sektorn, sker genom att initiativtagaren
tillgodoser sitt behov av självförverkligande genom att göra egna insatser. Ren altrusim krävs
alltså inte Det nödvändighetsdrivna entreprenörskapet hejdar sig när den materiella
överlevnaden är säkrad. I den sociala verksamheten leder kombinationen av möjligheter och
nödvändigheter däremot lätt till ett övertryck som vi beskrivet ovan och vill utveckla
ytterligare nedan.
Vinstdrivande privata företag och kostnadseffektiva offentliga verksamheter
organiseras genom att friska människor i ett arbetsliv som är separerat från privatlivet
förväntas att göra rätt för sig i en professionell (yrkes)roll som i tid och funktion är avgränsad.
I många sociala företag är tvärtom en stor andel av medarbetarna själva bräckliga individer
vilket gör dem till både medel och mål för verksamheten. Denna ständiga ”vandring mellan
att ibland vara en givare och ibland en mottagare av sociala tjänster förstärker behovet av en
ständig beredskap för spontana och improviserade insatser som lätt skapar negativ stress hos
svaga medarbetare. Det är lätt att fångas i denna ”rävsax”, något som Macken Växjö tycks ha
gjort. I takt med att det sociala företaget tvingats frångå principen om lika (låg) lön har man
inom sin begränsade ekonomi frestats att lägga alltför stort ansvar på medarbetare som själva
en gång drabbats av utanförskap. Denna bemanningsstrategi har lett till minskad effektivitet i
verksamheten. Några få nyckelpersoner har helt enkelt i organisationens namn tagit på sig för
många och för stora uppgifter med tanke på tillgänglig personal och övriga resurser. Frågan är
då hur detta övertryck skall hanteras för att förhindra att organisationens verksamhet
exploderar.
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Vi ser tre möjliga sätt, eller strategier, för att begränsa trycket på medarbetarna.
Ett är att knyta åtgärderna till det sociala företaget självt (en inomorganisatorisk
lösning)medan de två andra handlar om lätta på trycket genom att länka till andra
verksamheter (mellanorganisatoriska lösningar). Vi kommer här att kortfattat redogöra för var
och en av dessa strategier och därtill illustrera dem med erfarenheter från Macken Växjö och
Macken Högsby. Det är väl att märka att vi inte (bara) ser franchisetagaren Macken Högsby
som en passiv mottagare av inspiration och konkret stöd från Macken Växjö som
franchisegivare i en slags modersroll. Vi ser inte ens Macken Växjö och Macken Högsby som
partners som lär ömsesidigt av varandra. Här betraktar vi själva relationen mellan Mackens
verksamheter på de båda orterna som ett möjligt sätt att styra ett Macken Växjö där
verksamheten håller på att passera gränsen mot kaos. Men som vi skall ses bestäms inte den
relationen i första hand av dess del i ett formellt franchisesystem.
Det är alltså viktigt att här skilja mellan två uppgifter. Å ena sidan vår
ursprungliga empiriska utmaning, att lära av samexistensen av det mogna Macken Växjö och
det framväxande Macken Högsby. Å andra sidan den uppgift som vuxit fram under
forskningen, nämligen behovet av att skapa kunskap om hur sociala företag kan lära sig att
hantera den komplexitet och dynamik som med nödvändighet är förknippad med det sociala
företaget. Alltså, under vilka betingelser kan man anamma bilden av det sociala företaget som
en ’organiserad anarki’ (March 1994) där tillfälligheter och spontanitet styr som en
konstruktiv skapelse och inte som ett uttryck för en sjuk organisation. Andra forskare har med
rätta betonat att dagens globala samhälle kräver en förmåga att existera på randen till kaos, se
t ex Stacey (1996). Vi menar alltså att detta kräver tydliga sätt eller strategier i det sociala
företaget.

4.5.1
Inomorganisatoriska strategier för att hantera
dynamiskt kaos
Genom att ransonera de områden där det sociala engagemanget praktiseras och
där göra avgränsade konkreta insatser samt genom att göra en klar rollfördelning mellan olika
medarbetare och sätta ekonomisk hållbarhet lika högt som social hållbarhet, kan det sociala
företaget smida en självpålagd boja åt sin ystra verksamhet. Men, det är svårt att tacka nej till
skriande behov i samhället, det är och skall vara besvärligt att hålla isär olika roller i ett
dynamiskt och entreprenöriellt företag och ekonomisk hållbarhet kräver att man gör sig
attraktiv för alla tillgängliga uppdrag med vidhängande finansiella resurser.
I Macken Växjö har en fortlöpande omorganisering frikopplat eldsjälen Fredrik
Bergman från det löpande arbetet och istället gjort honom utvecklingsansvarig. Samtidigt har
den operativa ledningen i allmänhet och den ekonomiska/administrativa funktionen i
synnerhet förstärkts. Men åtgärden tycks ha begränsad avsedd effekt. Istället för att minska
trycket har spänningarna i organisationen ökat eftersom Fredrik Bergman fått tid att utveckla
ännu fler idéer för vars realisering andra nu förväntas avsätta tid. Dessutom är en eldfängd
Fredrik Bergman nödvändig för att symboliskt och funktionellt bevara och bevaka Macken
som en unik och dynamisk organisation bemannad av djupt engagerade människor. Det var
också sådana föreställningar som ledde till att Macken rekryterades som en förebild till
Explosionsprojektet av Coompanion. Macken Växjö som en leverantör av ’best practice’, som
franchisegivare i ett franchisesystem, rimmar dock inte särskilt väl med företagets faktiska
situation. Macken Växjö har förlorat inkomstbringande uppdrag och dess sociala kapital i
form av ett brett socialt engagemang bland medarbetare har eroderar (vilket alltså lett till krav
på marknadsmässiga löner) och dess stödjande vänförening sviktar under ett ökat tryck.
Svårigheterna att tämja spontanistiska krafter i ett socialt företag som fått härja
fritt under ett antal år har vi uppmärksammat tidigare i Macken Växjö, se Johannisson 2012. I
Macken Högsby har man dragit lärdom av detta vilket lett till ett nära samarbetet mellan
kommunen och Macken också en försiktig etableringsprocess. Dessutom har Tobias Carlreus

44

och hans närmsta medarbetare satt människorna som arbetar i verksamheten, deras speciella
behov, i centrum. Macken Högsby har i större omfattning än Macken Växjö sökt aktivt
samarbete med andra (kommunala och kommersiella) lokala företag vilket reducerat
frestelserna i att släppa fri en okontrollerad och spretig expansion. Av kontakterna med
Macken Växjö har man förstått vilka problem en diversifierad organisation kan föra med sig.
Genom att använda Macken Växjö som en motbild snarare än en förebild har Macken Högsby
kunnat forma en ändamålsenlig organisation som håller rimlig ordning och fokusering på
verksamheten. Detta speglas i de båda sociala företagens relation. Som vi utvecklar nedan har
det visat sig att ju längre tid som gått i franchisesamarbetet, ju mindre utbyte har man haft. De
inledande kontakterna handlade sannolika i först hand om Mackens Högsbys intresse av att få
del i Mackens Växjös höga legitimitet/symboliska kapital. Den konkreta verksamheten har
man däremot utvecklat efter eget huvud i Macken Högsby. Oförmågan hos Macken Växjö att
i tid få klar den handbok som ett franchisesamarbetet skulle bygga på har inte upplevt som ett
problem utan har snarare rättfärdigat ett självständigt agerande från Macken Högsbys sida.

4.5.2 Mellanorganisatorisk hantering av dynamiskt kaos
Vi ser två typer av mellanorganisatoriska lösningar till en reduktion av
explosionsrisken i enskilda sociala företag, en funktionell och en territoriell, jfr Johannisson
och Lindholm Dahlstrand (2012). Den funktionella lösningen representeras av pågående
etablering av olika franchisesystem, med avstamp i mogna koncept och väl inkörda
verksamheter som franchisegivare inom ramen för det nationella projektet ’Explosion’.
Utgångspunkten för samspelet är alltså en gemensam teknologi och verksamhetsinriktning där
vi branschtillhörigheten spelar en stor roll. En territoriell lösning skulle innebära skapande av
ett lokalt/regionalt sociala innovationssystem i analogi med kommersiella/teknologiska
innovationssystem som länge stått i centrum för samhällets utvecklingsinsatser. Här spelar
förankringen i en gemensam lokal/regional kultur och institutionell ordning en viktig roll. I
både den funktionella och den territoriella ansatsen ställs hierarkiskt, ovanifrån och utifrån,
planmässigt samordnat nätverkssamarbete mot organiskt, det vill säga underifrån och inifrån,
spontant framvuxet nätverkande sociala företag emellan.
a) Samspel i socialt franchisesystem
Gängse (kommersiella) franchisesystem bygger på idén att tillkommande
verksamheter i systemet i kontraktsreglerade former mot ersättning dels får tillgång till ett
inarbetat varumärke eller helt affärskoncept, dels får konkret hjälp med att etablera sig på sin
egen lokala marknad. I praktiken innebär detta ett arbetssätt som både inom berörda
verksamheter och i relationerna dem emellan rättfärdigar en hierarkisk ordning där
franchisegivaren är och kan mer än franchisetagarna. De senare tvingas att under formellt
juridiska regelsystem anpassa och likforma sig för att kunna etablera sin egne, eller snarare
’livegna’ verksamhet.
Det franchisesystem som organiseras av Explosion har en design som i stort
följer samma ordning som kommersiella franchisesystem. Masterplanen för detta sociala
franchisesystem och dess genomförande är fylld med attribut som avslöjar en ovanifrån och
utifrån designad struktur som är stramt styrd. Funktionerna/rollerna på olika systemnivåer i
hierarkisk ordning är många, totalt 12, och uppföljningen av verksamheten sker enligt
fastställd ordning med hjälp av ett antal kvantifierbara styrvariabler (som i och för sig inte
minst följer av att projektet har en gedigen EU-finansiering). Verksamheternas sociala
innehåll berörs knappast alls trots att de konkreta förebilderna är internationellt etablerade
franchisade sociala företag som Le Mat och Casa. Deras koncept och kvantifierade styrsystem
tillämpas i den formella ordning som anges i aktuella dokument utan vidare kommentarer.
Detta är anmärkningsvärt med tanke på att dessa förebilder har sitt ursprung i nationella
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miljöer som både geografiskt och kulturellt/institutionellt skiljer sig markant från det svenska
samhället. Också på andra grunder kan deras relevans ifrågasättas. För det första är de
’förebildliga’ verksamheterna mogna organisationer vilket gör ett ’förvaltningsperspektiv’
med kvantifierade styrverktyg naturligt, rentav ändamålsenligt. Däremot är de mindre
lämpade som förebilder och som inspiration för nyetablerat socialt entreprenörskap där
integreringen i den lokala miljön är viktig. För det andra är Macken mer uttryck för socialt
entreprenörskap än för socialt företagande i gängse bemärkelse. Verksamhetens utveckling
har varit och karakteriseras fortfarande av ett ständigt pågående och entreprenöriellt
utvecklingsarbete. Detta inspireras lika mycket av eldsjälarnas egna käpphästar som av
ständiga rörelser i den lokala samhällskontexten. Att inordna sådana dynamiska
utvecklingsprocesser i en fast och entydig franchisestruktur bäddar till konflikter mellan olika
verksamhetsinriktningar och olika sätt att organisera. Sådana konflikthärdar kan förvisso leda
till både konstruktiva och destruktiva skeenden men oavsett vilket kräver sådana spänningar
ett varsamt hanterande.
I Macken Växjö har Explosionsprojektet mottagits med blandade känslor. Å ena
sidan har projektet skapat uppmärksamhet och resurser (såväl finansiellt kapital som socialt
kapital och kunskapskapital), å andra sidan har det krävt en uppstramning av den egna lokala
verksamheten. Denna skärpning betingas dels av kontraktsbundna villkor, dels av behovet av
att kommunicera det egna arbetssättet till Macken Högsby. Åtagandet som franchisegivare har
tagit värdefull tid från ’produktiv’ egen verksamhet och stört den spontanistiska ordning som
både är en orsak till och en konsekvens av det personliga engagemang som kännetecknat
Macken Växjö. Macken Växjös symboliska kapital i form av en framgångsrik mytbildning av
dess verksamhet via eldsjälen Fredrik Bergman och media som en gång skapade en aura av
organisatoriskt och socialt ideal har också krympt i en självnedbrytande process.
Franchiseprojektet har nämligen inte oväntat gett ökad offentlig synlighet vilket i sin tur har
lagt band på den spontanitet som tidigare präglat Macken Växjö. Den ökade
institutionaliseringen och styrningen av verksamheten, har urholkat den entreprenöriella
kraften hos eldsjälarna och medarbetarnas energi har istället lagts på en ökad formalisering,
inte minst i form av produktion av ytterligare handböcker i tillägg till den som Explosion
finansierat.
Macken Växjös egna identitetsproblem har knappast ökat dess förutsättningar
för att inom ramen för en franchisestruktur vara en förebild för Macken Högsby. Visst har
Macken Växjö varit en allmän inspirationskälla – genom att visa att det är möjligt att ersätta
det offentliga vid produktion av sociala tjänster. Men i övrigt har Macken Växjö snarast
kommit att fungera som en motbild. Alltså som ett varnande exempel som visar vad som kan
hända om man inte från första början nogsamt reglerar formerna för samarbete med det
offentliga/kommunen och därtill granskar vilka effekter på ekonomin varje nytt initiativ får.
Detta har naturligtvis ett värde i sig – det hjälper Macken Högsby att undvika att själva göra
misstag – men stimulerar samtidigt inte ett mer offensivt lärande vare sig vid Macken Högsby
eller inom Macken Växjö inom andra likartade sociala verksamheter. Den starkare
kommersiella orienteringen i Macken Högsby har hittills (januari 2014) inte lett till några mer
offensiva åtgärder som till exempel samarbete med det privata näringslivet. Man har alltså
inte tagit vara på naturliga förutsättningar för att etablera en Mackens Vänner vilket i motsats
till motsvarande organisation i Växjö skulle kunna ha ett stort inslag av företrädare för i den
privata sektorn. Sammanfattningsvis kan man säga att medan Macken Växjö lider av en
ohejdad centrifugalitet så tycks Macken Högsby vara drabbat av en pudelklok centripedalitet,
inåtvändhet, där omvårdnad av de egna idéerna och de egna medarbetarna blivit väl så viktiga
som offensiva sociala insatser.
Vad som skrivs i avtal och anvisningar är en sak, vad som beslutas formellt och
vad som i realiteten ske är en annan sak. I alla organisationer pågår politiska processer och för
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att kunna navigera i en sådan miljö samtidigt som den konkreta verksamheten måste drivas
effektivt krävs en stor portion hyckleri (Brunsson 1989). Hanteringen av den handbok som
Macken Växjö enligt avtal skulle skriva på Explosions uppdrag och som stöd för Macken
Högsby i deras etableringsprocess är ett exempel på hur hyckleri spelat roll i
franchiseprocessen. Det har getts ett stort antal löften och fattats ett flertal beslut om när och
hur handboksprojektet skulle avslutas, löften som inte hållits och beslut som inte har
realiserats. Macken Högsby har bara tackat för det eftersom det gjort att man hunnit bygga
upp sin kärnverksamhet efter egna idéer. Explosions processledare som bärare av
franchisesystemets grundläggande regelsystem har i sin tur blivit förförda av Mackens Växjös
omfångsrika demokratiska men också omständliga organiseringsprocedurer. Begränsade
mätbara effekter av Macken Växjös verksamhet i form av skapade företag och jobb
kompenseras enligt processledarna dock mer än väl av en nära nog ideal demokratisk ordning
vid fattande av beslut. Detta har gjort att processledarna blivit mindre observanta på de
trögheter som det ständiga förankrande av beslut i olika organ leder till i Macken Växjö.
Likaså har Explosions utsända accepterat att Macken Högsby lägger särskilt stor vikt vid att
bemyndiga, egenmaktutrusta, de som arbetsintegrerats i verksamheten. Alternativet hade varit
att mer ’effektivt’ bidra till att fler startade egna verksamheter eller att skapa fler jobb åt
behövande. Enligt Explosions processledare är Macken alltså ett nära nog idealt
franchisesystem – trots att det inte uppnått av Explosion själv uppsatta mål.
Vår slutsats är att ett franchisesystem erbjuder en funktionell ordning som
bygger en grundläggande struktur och arbetsordning, en logik, som egentligen är svår att
överföra på sociala verksamheter. Som vi påpekat ovan så är en grundläggande beståndsdel i
franchisesystemet att samspelet bygger på ekonomiska intressen och ömsesidig misstro – det
handlar om att skriva kontrakt så att inte en part lurar den andra orättmätigt. Social
verksamhet bygger omvänt på ett ekonomiskt intresse som bara kräver nöjaktiga resultat men
desto mer av genuina relationer och ömsesidig omsorg.
b) Samspel i lokalt/regionalt samhällsentreprenöriellt innovationssystem/kluster
Även om enskilda sociala verksamheter framgångsrikt kan balansera sociala och
kommersiella drivkrafter och arbetsformer till gagn för behövande så finns alltså en stor risk
att verksamheterna antingen exploderar, blir till en diversehandel för insatser utan inbördes
sammanhang, eller imploderar, blir introverta, i sina sociala ambitioner. En förklaring till
bådadera utvecklingslinjerna kan vara att de inte definierar sin roll i ett vidare samhälleligt
sammanhang. I de flesta kulturer är då platsen, territoriet, vilket kan vara kommunen eller
regionen, ett sådant sammanhang som upplevs vara ’naturligt. Det är där man framlever
huvuddelen av sitt vardagsliv och det är där som man ser ett sammanhang mellan egna
initiativ och skeenden i samhället. Människors sociala och mental rumsuppfattning
sammanfaller alltså till stor del med det fysiska. I Sverige förstärks sådana mekanismer av att
vi är glest befolkade och har demokratiskt och finansiellt starka primär- och
sekundärkommuner.
Det finns två huvudleder till en integration av närsamhällets sociala och
ekonomiska krafter: en organisk, spontan respektive en designad, formell. Klassiska exempel
på de förra är så kallade ’industriella distrikt’, i Sverige med Gnosjö som den främsta, kanske
enda, företrädaren (jfr Johannisson, 2009). I sådana samhällen växer det sociala kittet både en
orsak till och en följd av det konkreta företagandet som omfattar både kommersiella och
sociala initiativ. De organiskt integrerande processerna har djupa rötter i en sociokulturell
’mylla’ som ofta sedimenterats över århundraden. Detta skapar en ekonomisk och social
hållbarhet som upp till en viss gräns är högst tänjbar eftersom miljön uppmuntrar ömsesidigt
lärande, se exempelvis Gustavsson (2004). Bortom den gränsen står ett sådant samhälle med
dess företagsamhet däremot handfallet eftersom det tidigare förlitat sig på självorganisering
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med grund i lokala traditioner. Dessutom motarbetar sådana miljöer, ofta framgångsrikt,
försök att komplettera den etablerade strukturen med importerade verksamheter, människor
och arbetsformer. Det sociala kapital och kunskapskapital som tidigare byggt framgång och
hållbarhet blir då negativt och rationaliserar en avskärmning från omvärlden och ett lärande
som bryter mot de tanke- och handlingsmönster som blivit föråldrade. Se Wigren 2003,
Sjöstrand 2008. Men svårigheterna att stimulera en förnyelse genom en dialog mellan lokal
och extern kunskap beror också på oförmåga hos externa aktörer att inse värdet av den lokala
praktiska kunskapen. Denna brist på dialog kan snabbt underminera även de mest ambitiösa
och lovande försök att bygga upp en reformerad kunskapsbas. Så till exempel gick det
industriella utvecklingscentrumet i Gnosjö över blott ett decennium från att vara en nationell
förebild till att läggas ned/exporteras. Jämför Johannisson 2000.
Den andra huvudleden till en integration av det kommersiella och sociala går via
medvetet riktade eller designade insatser. Denna huvudled har i sin tur två filer. Den ena
förknippas på myndighetsspråk med ’kluster’, den andra med ’innovationssystem’. Den förra
innebär att agglomerationer av företag i samma eller närliggande/kompletterande branscher
integreras med hjälp av insatser utifrån t ex i form av just ett utvecklingscentrum eller olika
tidsbegränsade program. Agglomerationen förvandlas så till ett arrangemang där genom
konstgjord befruktning socialt kapital föds fram och existerande kunskap raffineras. Den
andra filen kallas ’innovationssystem’ och lägger större vikt vid tillförsel av komplex
kunskap, ofta den som förknippas med tekniska nydaningar, innovationer. I samband därmed
mobiliseras i regel kunskap från både den privata och den offentliga sektorn, inte minst då
från universitet, högskolor och centra för tillämpad forskning. Under etiketter som ’Triple
Helix’ presenteras innovationssystem och dem närstående kombinat av det politiska systemet,
näringslivet och högre utbildning som nödvändiga och tillräckliga verktyg för att trygga den
lokala och regionala utvecklingen.
I valet mellan ett klusterperspektiv och innovationssystemperspektiv på
mellanorganisatoriska skapelser på det samhällsentreprenöriella fältet väljer vi av flera skäl
det senare. Klustertanken är svårare att tillämpa eftersom etablerade sociala verksamheter i
regel är traditionstyngda verksamheter sprungna ur den idéburna sektorn. Där odlas i regel
egna perspektiv på vad som är sociala värden att sträva mot och praktiker för att omsätta
dessa goda tankar i handling. Dessutom, och delvis som följd av det förra, är naturliga kluster
av sociala verksamheter ovanliga vilket bland annat beror på att man konkurrerar som samma
finansiella resurser, främst då de från den offentliga sektorn. Omvänt talar flera förhållanden
för ett innovationssystemperspektiv. För det första för att detta erbjuder en arena för både
eldsjälar att bygga systemet underifrån och institutioner att uppifrån stödja innovationssystem.
För det andra har samhällsentreprenörskap och socialt företagande en bred bild av
innovationers kunskapsinnehåll vilket talar för att inte minst högre utbildningsinstitutioner
och dess medarbetare kan bjudas in längs en bred front. För det tredje behövs ett explicit
samarbete, gärna då med universitetet och andra neutrala aktörer som medlemmar, med tanke
på att man annars stannar vid att konkurrera på en sluten (lokala) bidragsmarknad. Idén
bakom (sociala) innovationssystem innefattar tanken att samspel mellan sociala företag kan
frambringa sociala innovationer i tillägg till att vinner i kollektiv styrka vid förhandlingar med
andra aktörer inom den privata och offentliga sektorn.
Regionala innovationssystem skapas antingen uppifrån av offentliga
institutioner, och benämns därför institutionella regionala innovationssystem (IRIS), eller
underifrån av initiativrika och företagsamma personer och kallas då för entreprenöriella
regionala innovationssystem (ERIS). Se Ylinenpää 2012. Sådana regionala innovationssystem
har nästan undantagslöst haft ett kommersiellt fokus, varit avsedda för att skapa ekonomiska
värden och då med teknologins hjälp. Vi menar att den kollektiva kraft som samarbete i
innovationssystem genererar också kan tas tillvara när sociala värden skall skapas inte minst
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genom nya sätt att organisera sociala verksamheter. Ett sådant ’socialt regionalt
innovationssystem’ (SORIS) skulle på flera sätt kunna dra nytta av erfarenheterna från båda
typerna av kommersiella innovationssystemens och det kollektiva entreprenörskap de öppnar
upp för. Samverkan skulle kunna stärka de sociala företagen i deras specifika och viktiga
ambition att i större utsträckning än andra företag anställa människor med fysiska eller
mentala funktionshinder eller som av andra skäl hamnat i utanförskap på arbetsmarknaden.
Den gemenskap och ömsesidig omsorg som präglar sociala företag skulle i ett sådant system
kunna underlätta skapandet av socialt och kulturellt djupare rotade gemenskaper, något som
nobelpristagaren i ekonomi Elinor Ostrom intresserat sig för.
I tabell 4.2 nedan, sammanfattar vi några särdrag i nämnda innovationssystem,
alltså IRIS, ERIS och SORIS:
Egenskap

Institutionellt
regionalt innovationssystem (IRIS)
Representanter
för
organisationer/
Myndigheter
Offentliga sektorn

Entreprenöriellt
Regionalt socialt
regionalt
innovations- Innovationssystem
system (ERIS)
(SORIS)

Syn
på
omvärlden
Innovationsprocessen
Organisering
Samarbete

Osäker

Mångtydig

Systematisk utveckling
Kontrakt
Formellt

Tillfälligheter som omvandlas till möjligheter
Förtroende
Informellt

Tidsperspektiv

Flerårigt

Projektorienterat

Viktiga
Aktörer
Arena

Företagare som eldsjälar
Marknaden

Eldsjälar
och
ambassadörer
Frivilligsektorn och
de andra sektorerna
Säker/osäker
Problem som görs till
möjligheter
Kontrakt och omsorg
Formellt
och
informellt
Flerårigt och projektorienterat

Tabell 4.2: Alternativa regionala innovationssystem (Källa: Utveckling av Ylinenpää, 2012,
Figure 2, s 56).
Tabell 4.2 ovan signalerar ett antal särskilda utmaningar som sociala
innovationssystem kan möta. En speciell utmaning är att kunna umgås med företrädare från
alla tre sektorena trots att dessa har olika arbetssätt och prioriteringar, olika logiker, se
Berglund och Johannisson (2012). När den förmågan väl utvecklats kan dock både systemet
som helhet och de enheter som bygger upp det bli särskilt slagkraftiga. En annan unik
utmaning är att lära sig att i samförstånd verka på en gemensam resursmarknad och med
samma målgrupp. En tredje utmaning är att finna former för ekonomisk uthållighet vilket till
exempel kan innebära att också kommersiellt orienterade aktörer men med ett eget socialt
engagemang deltar i nätverket och bidrar med sin kompetens. För de sociala företag som
medverkar i SORIS utvecklas alltså ett tidigare slagsmål om resurser till en gemensam
tillgång till en större produktmarknad.
Dessa utmaningar signalerar att det finns en potential i utveckling av ett socialt
innovationssystem. Hur stor den potentialen är och hur goda förutsättningarna är för att
utnyttja denna potential bestäms av situationen i det territorium som skall härbärgera ett
SORIS. Det sociala företagandet i Kronobergs län har genom informationsutbyte i ett nätverk
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för den sociala ekonomin utvecklat ett samarbete som kan ses som ett embryo till ett regionalt
socialt innovationssystem.6
Genom att engagera sig i skapandet av ett socialt regionalt innovationssystem
skulle alltså Macken Växjö kunna finna en organiskt genererad form för att reducera den
’explosionsrisk’ som nu vidlåder verksamheten. Utbyte inom ramen för ett sådant system
skulle medvetandegöra Macken och andra deltagande sociala företag om deras starka
respektive svaga sidor i det regionala sammanhanget och så naturligt frammana en
specialisering av verksamheten. En dialog med sådana specialiserade enheter gynnar
framväxten av sociala innovationer. Tillsammans har företagen i det potentiella
innovationssystemet många utvecklade relationer till universitetet och politiska organ som
primärkommun, landstingskommun och regionförbund. Via socialt engagerade kommersiella
företag skulle en nödvändig länkning till det traditionella näringslivet kunna komma till stånd.
Vägen dit skulle gå över både enskilda kommersiella företag och via redan etablerade nätverk
inom näringslivet. Detta kan leda till ömsesidigt lärande. Insikten om att också kommersiella
företag måste vara inte bara ekonomiskt utan också socialt hållbara är relativt nyväckt och
likaså är medvetenheten om nödvändigheten av ekonomisk hållbarhet bland sociala företag
ofta fortfarande begränsad som följd av en stark idealism och humanism.

4.6 En framväxande bild av social franchising – fallet Macken
Etableringen av Macken Högsby, formellt som franchisetagare, med Macken
Växjö som inspiratör (formellt franchisegivare) är en stor organisatorisk utmaning, praktiskt
såväl som teoretiskt. Det är en bild som stämmer väl med synen på entreprenörskap som
kreativ organisering. Den begreppsliga plattform som kärvs behöver enligt vår mening tre
grundpelare, nämligen institutionell teori, kapitalteorier och teorier kring hur praktisk
verksamhet etableras, ordnas och armeras samt utvecklas. Institutionell teori därför att sociala
initiativ måste tas i dialog med etablerade institutioner, kapitalteorier därför att såväl socialt
kapital och kunskapskapital som finansiellt kapital måste mobiliseras i verksamheten och
teorier som ser praktiken som organiseringens grundmateriel därför att den konkreta
handlingen, det praktiska, är avgörande för varje form av företagande. I det sociala
företagandet blir organiserande särskilt utmanande eftersom idéer, krafter och resurser från
alla samhällets tre sektorer – den privata/marknaden, den offentliga respektive den ideella
med sina rötter i civilsamhället och dess frivilligorganisationer.
Som vi utrett ovan skiljer sig marknadsstyrd och social franchising på flera sätt
från varandra. Beständiga sociala företag som uttryck för genomförandet av en social
innovation kan inte etableras utifrån/uppifrån och inte heller utifrån en plan- och systemlogik.
Såsom Macken Växjö initierades utifrån en individs övertygelse som i sin tur mobiliserade
många – från behövande till resursstarka affärsänglar och forskare – måste också dess
efterföljare, såsom den i Högsby, få energi genom lokal initiativkraft och lokalt engagemang.
Detta utesluter passivt överförande av erfarenhet från franchisegivare till franchisetagare. Den
förras erfarenheter måste dessutom ’översättas’ till franchisetagaren och dennes miljö innan
de kan tillämpas där. Medan gängse franchisesystem bygger på att man kan ta genvägar till
etablering av ett nytt företag – franchisetagarens – kräver skapande av en ny sociala
verksamhet ett långsamt (rot)byggande. I traditionella franchisesystem står det finansiella
kapitalet tillsammans med varumärkeskunskap i centrum. I det sociala företaget är
Hösten 2013 gick Mackens Vänner som stödorganisation till Macken Växjö in med en ansökan till Tillväxtverkets
program för främjande av sociala innovationer. I december 2013 beviljades ansökan vilket innebär att en
projektverksamhet med ambitionen att i Kronobergs län konkret pröva möjligheten att etablera ett SORIS. Förutom
tillväxtverket och ideella krafter inom Mackens Vänner stöds projektet av Regionförbundet södra Småland och
Linnéuniversitetet.
6
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förtroendekapitalet/det sociala kapitalet tillsammans med kunskap om det lokala istället i
fokus.
Våra studier av Macken Växjö respektive Macken Högsby reflekterar dessa
förenande och repellerande krafter. Å ena sidan har samarbetet lett till självrannsakan hos
franschisegivaren, en reflektionsprocess som varit nyttig men också visat på gränserna för det
sociala företagets förmåga att förmera sina sociala värden. Åtaganden, som att skriva en
handbok som översätter Macken Växjös organiskt framvuxna arbetssätt i något som kan
kodas och så förmedlas, lära ut, har gått trögt och är fortfarande (januari 2014) inte avslutat.
Kanske för att skrivarbetet kontrasterar det dagliga görandet och fixandet som är det sociala
företagets signum, kanske för att processen påminner om misstag som man gjort själv. I
Macken Högsby å andra sidan har framväxten av det sociala företaget, det som skall
legitimeras genom att i franchiseavtalets form associeras med Macken Växjö, alldeles egna
välförgrenade rötter i och utanför den kommunala organisationen. I Macken Högsby hamnar
man alltså i ett dubbelt dilemma genom att å ena sidan tvingas skriva om sin egen historia och
identitet för att jämka mot Macken Växjö, å andra sidan överge sitt gräsrotsarbete/sin
gerillaverksamhet för att bli offentligt synad av den kommunala organisationen.
Våra framväxande lärdomar av denna del av projektet indikerar alltså att social
franchising kräver långt mer av både lokal initiativkraft och frihetlighet än vad kommersiella
franchisesystem kräver. Detta beror på att både teknisk/administrativ knowhow inte kan
överföras och avtalsformuleringar inte kan användas i samma omfattning i sociala som i
kommersiella franschisekonstellationer. Samtidigt leder denna form av entreprenörskap till
större förnyelsetryck inom främst gränslandet till den ideella sektorn men också inom de
offentliga och privata sektorerna.
– Imitationen/kloning
en
som ideal
och Kopiering
av
grundstruktur

Modellelement

Inspiratören
Macken i Växjö

Initiering

Initiativets ursprung
Organisering
Lärande

Vision
personligt
engagemang
Inifrån/underifrån
Spontant, unikt
Experimentellt

Kapital i fokus
Praktik

Socialt kapital
Improvisation

Efterföljaren
Macken i Högsby

–

Aktivering
av
vilande vision

en

Utifrån/uppifrån
Formellt, generellt
Systematiskt

Utifrån/underifrån
Reglerat, översatt
Tveksamt
och
eftertänksamt
Finansiellt kapital
Kunskapskapital
Planmässighet med Dialog mellan passion
handboksstöd
och förhandling

Tabell 4.3: Social franchising som ideal och realitet
I tabell 4.3 ovan har vi försökt att systematisera några av våra erfarenheter från
våra fältstudier. Modellelementen har redan antytts i diskussionerna ovan. Mittenkolumnen är
ett antagande om ’ideal’ spridning från franchisegivaren/Macken Växjö till franchisetagaren/
Macken Högsby. Ideal i den bemärkelse att det systembyggandet antas ske lika smärtfritt i ett
socialt som i ett kommersiell kommersiellt sammanhang. – Vad gäller initiering så växte
Macken Växjö fram ur Fredrik Bergmans miljöengagemang och visioner om ett ekologiskt
och socialt hållbart samhälle. I Macken Högsby hade Torbjörn Carlreus också visioner om ett
socialt företagande som erbjöd större frihetsgrader än de som den den dittillsvarande
organisationen inom kommunen kunnat erbjuda. Samarbetet med Macken Växjö gjorde att
Carlreus kunde intensifiera och legitimera denna vision.
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Initiativets ursprung var alltså i Macken Växjös fall gräsrötterna, Fredrik och
hans ideologiskt närstående medarbetare. Också i Högsby kom initiativet underifrån men det
möjliggjordes alltså genom den intervention av Macken Växjö som Explosions-projektet
utlöste.
Verksamhetens organisering var i begynnelsen spontant och har i Macken
Växjös fall förblivit situationsanpassat, om än tyglat genom insatser av erfarna
företagare/affärsänglar. Resultatet är ett helt unikt sätt att organisera där t ex samarbetet med
kommunen ofta fått anpassa sig. I Macken Högsby däremot har den konkreta verksamheten
från början utvecklats i nära samspel med kommunens förvaltning, ofta på den senares villkor,
som också sanktionerats politisk genom en särskild policy (för övrigt till stora delar
imiterande Växjö kommuns). I praktiken innebär detta att det sociala företaget i Högsby
fortfarande är nära invävt i det kommunala systemet och att översättning av lärdomarna från
Macken Växjö har därför krävt stora insatser.
I Macken Växjö har lärandet skett successivt, genom ett handfast fortlöpande
experimenterande. Förändringstempot är högt uppdrivet genom Fredriks idérikedom och
omgivningens tryck.. Detta har lett till att skrivande av handbok/böcker – både för olika delar
av verksamheten och som del i franchiseavtalet - sker med vånda. Texterna skrivs ju utifrån
de egna historiska erfarenheterna i den egna verksamheten ständigt omvärderas som följd av
ett tillstånd av förändring, en genuin förnyelseprocess. Detta kontrasterar gängse
franchisestrukturer där poängen är att ett varumärke skapas genom att principer huggs i sten
och implementeras med adekvata skygglappar. Macken Högsby försöker hantera dessa
motstridiga principer genom att på ett reflekterat sätt bara låter sig delvis styras av Macken
Växjös handlingsmönster. Praktiskt innebär detta att man i Högsby knappast saknar de tydliga
direktiv som en färdig handbok skulle innebära.
Det sociala företagandets särart är att kapital i många former aktiveras för att
realisera planer. I Macken Växjö har det sociala kapitalet spelat en nyckelroll där Fredriks
förmåga att skapa tillit inte minst hos kommunen öppnat många dörrar som i sin tur öppnat
källor med finansiellt kapital. Fredriks sociala kompetens har också övertygat både
affärsänglar och forskare att bidra med sin kunskap så att kapital också i den formen har
kunnat ackumuleras. Det är också detta kapital som i föreningen med Tobbe och Macken
Högsbys egna erfarenheter legat till grund för en relativt snabb utveckling av etableringen på
den orten.
Vad karakteriserar då arbetets praktik på respektive ort? Jo, I Macken Växjö
följer arbetet spontaniteten och tusenkonstnärskapets logik dvs är improviserat trots duktiga
ekonomipersonal håller rimlig koll på läget. Vad som framskymtar i Macken Högsby är ett
slags ’dubbelarbete’ där å ena sidan framväxten av den vardagliga verksamheten sker
improvisatoriskt medan villkoren för och legitimering av verksamheten under resans gång
framförhandlas med kommunens politiker och tjänstemän. Detta är en balansgång som sätter
alla inblandade parter på svårbemästrade prov men som också i de flesta läger som vi kunnat
identifiera får uppbackning av goda viljor.

4.7 Sammanfattning - Macken som ett socialt innovationssystem
Det sociala i företagandet tar sig uttryck i att verksamheten i större utsträckning
är anpassad efter människan, än ett konventionellt drivet företag. Företaget Macken har visat
sig ha en enastående förmåga att samla och organisera människor som av olika anledningar
står långt från arbetsmarknaden. En funktion som dessutom fungerar i gränssnittet mellan det
offentliga och det privata. Forskargruppen har särskilt fokuserat på Mackens
spridningsprocess av sitt företagskoncept till landsbygdsorten Högsby. Spridningen har skett
under etiketten social franchising, vilket utgår från den kommersiella franchisingens
skalbarhet och ökade möjligheter till framgångsrikt företagande. Med en social föresats
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prövas begreppet i denna spridning och slutsatsen är att finns ett antal tydliga skillnader
mellan social och kommersiell franchising. Skillnaderna mellan begreppen framkommer i
fråga om ett färdigt affärsformat, en strukturerad överlämningsprocess och hur systemet bör
organiseras. Bedömningen är dock att parterna, Växjö och Högsby, uppvisar en tydlig strävan
mot ekonomisk hållbarhet, något som vi tror är avgörande för den fortsatta forskningen.
Följande slutsatser kring socialt företagande kan dras från föreliggande studie:


Utgångspunkten är användaren. Verksamhetens karaktär genomsyras av en enorm
anpassningsförmåga efter användarens färdigheter och kapacitet. Till stor del formas
det egna sammanhanget tillsammans av användare och företag tillsammans.



Enastående förmåga att organisera. Genomgående för de sociala företagen, såväl på
nationell som på europeisk nivå är att de har en förmåga organisera människor som av
olika anledningar står utanför den reguljära arbetsmarknaden. En orsak till detta
bedöms vara att målgruppen i huvudsak är väl definierad och att det råder en stor
öppenhet för människors kapacitet och begränsningar, färdigheter och
utvecklingsområden.



Spridningseffekter. Med utgångspunkt i den verksamhet som bedrivs inom ramen för
det sociala företaget och dess möjligheter att sprida sig följer ett antal effekter. Detta
projekt har visat på en dynamisk och till stor del improviserad process.
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5. Den praktiska utmaningen: behov av kapital av
många slag
5.1 Kapitalförsörjning med förhinder
Våra båda delstudier av lokala/regionala kreditgarantiföreningar samt sociala
företag pekar var för sig på bristande förmåga hos formella organisationer, också i den
ekonomiska föreningens form, att balansera olika kapitalformer. Den bristen gäller både insikt
om samspelet dem emellan och kompetens att hantera detta. Även om vi hade god anledning
att tro att föreningarna, i de flesta fall lokaliserade till landsbygden utanför storstäderna, skulle
vara lyhörda för betydelsen av det sociala kapitalet, så var medvetenheten om betydelsen av
att bädda in företags försörjning med finansiellt kapital och därtill kunskap uppenbarligen
begränsad i de landsbygdsregioner som vi undersökt. Motsvarande oförmåga att inse de olika
kapitalformernas dynamik fann vi i den franchisestruktur som Macken med stöd utifrån
byggde upp. Framför allt gällde detta samspelet mellan Macken Växjö som franchisegivare
och Macken Högby som franchisetagare.
Omedvetenhet om kapitalformernas inbördes dynamik kan ha förstärkts av sättet
att etablera studerade kreditgarantiföreningarna och det sociala franchisesystemet Macken. De
förra skapades uppifrån/utifrån genom ett myndighetsbeslut och den småländska
franchisestrukturen var en produkt av ett ESF-projekt som organiserades utifrån, av
Coompanion Göteborg. Det handlade alltså inte i något av fallen om lokala initiativ som hade
ett utvecklat rotsystem i en kultiverad social mylla. Den enda kreditgarantiförening som visat
sig vara livskraftig var den för Göteborgsregionen, d v s Västra Götaland, vilket tillsammans
med Coompanion Göteborgs ledarskap på franchisområdet indikerar en särskild livskraft
inom det sociala företagandet.
Etablering av en ny organisation sker i regel när ett behov uppmärksammas.
Ibland har detta behov växt fram under lång tid, ibland synliggörs det av en tillfällighet.
Kreditgarantiföreningarna etablering kan ses som ett försök att hjälpa särskilt småföretag på
landsbygden i det vakuum som successivt utvidgats i takt med att bankerna koncentrerat sin
kontorsservice till större tätorter. Vad beträffar social franchising så kom istället Coompanion
Göteborgs erbjudande till Macken om att ingå i det nationella projektet kring social
franchising mycket lägligt för det sociala företaget. Macken hade blivit synlig långt utanför
lokaliseringsorten Växjö, bl a genom verksamhet på flera orter i samma län, och behövde ett
’koncept’ för att sprida sina idéer. När det då kom genom etableringen av Explosion
därigenom mobiliserat finansiellt kapital, var det naturligt för det ekonomiskt bräckliga
Macken att haka på. Macken hade sedan sin etablering 2005 offrat mycket tid på att mot en
mycket blygsam ersättning dela med sig av sin erfarenhet. Nu fick man plötsligt möjlighet att
få betalt för sin praktiska kunskap i socialt företagande.
Våra undersökningar visar att såväl kreditgarantiföreningen som en formell
konstruktion som ett hierarkiskt franchsisesystem både initiativkraft och ansvar från lokala
aktörer. Vi hävdar också att de båda organisationsformerna genom att fokusera det finansiella
kapitalet utan hänsyn till vare sig de båda andra kapitalformerna eller verksamheternas lokala
sammanhang underminerar själva förutsättningarna för att mobilisera kompletterande
utvecklingskrafter. De armerar istället föreställningen att landsbygdens bara kan vitaliseras
genom kraftigt stöd utifrån, alltså på villkor som kommer från ’på högre ort’. Mot den
bakgrunden blir det helt begripligt att kreditgarantiföreningarna aldrig fick fotfäste i berörda
regioner i Småland där företagsamheten gjort sig känd för att djupt socialt och kulturellt
inbäddad. Det blir också logiskt att och att den formella ordningen i Mackens
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franchisekoncept övergavs till förmån för en informell dialog franchisegivare och
franchisetagare emellan vilket i sin tur ledde till att en särskild lokal form av socialt
företagande kom i bruk i Högsby. Bara så kunde Macken Växjö spela sin roll av förebild utan
att överge sina grundläggande principer om företagsdemokrati och medinflytande, bara så
kunde Macken Högsby värna om det social entreprenörskap som mobiliserats redan innan
franchisesamarbetet aktualiserats.
Våra undersökningar avslöjade på ett högst oväntat sätt bräckligheten i det
koncept som vägledde etableringen av kreditgarantiföreningarna. Det skrämmande ointresse
som mötte oss både bland de halvt bortvittrade ledningarna för respektive
kreditgarantiförening och bland dess ’vilande’ företagsmedlemmar avslöjade obarmhärtigt hur
skröpligt garantikonceptet varit redan vid sin tillkomst. Endast en etablering i en region med
väletablerat företagsamarbete skulle kunna ha gett det tilläckligt liv. Dess relativa framgång i
Norrland beror sannolikt på företagandets särskilda utsatthet där och föreningens
livsduglighet.
Också i det sociala företaget Macken visade det sig svårt att på ett överordnat
plan förmera respektive kapital och utveckla deras relationer. Våra erfarenheter från fältet
visar istället att mycket av entreprenörskapet i form av kreativ organisering istället handlar om
att på mikronivå länka samman de tre kapitalformerna. De som bär på kunskaper, t ex
företagsmentorer, förväntas också ha nätverk som bära på socialt kapital i form av ett
personligt nätverk som kan generera ytterligare resurser, inklusive finansiellt kapital. Men
denna effektiva mikroorganisering är svår att formellt kalkylera med eftersom den oftast föds
i tillfälliga möten människor emellan och dessutom är lättflyktig. Lika lätt som sådan
mikroorganisering uppstår, lika lätt kan den upphöra som till exempel när en volontär på
grund av förändringar i sitt privatliv måste nedprioritera sitt engagemang i det sociala
företaget som därigenom berövas både socialt kapital och kunskapskapital. Detta skapar oro i
det sociala företaget eftersom dess utmaningar, att hjälpa enskilda människor som var och en
har sina särskilda behov som kräver stöd under längre perioder. Dessa problem accentueras av
det faktum att vissa medarbetare i det sociala företaget själva behöver särskilt stöd.
De komplexa utmaningar som ett socialt företag skall hantera kräver inte bara en
hög utbytbarhet mellan kapitalformerna. Kraven på respektive kapitalforms tänjbarhet är
också stora. Samma pengar som strävsamt dras och rapporteras enligt stränga regler måste
kunna användas på ett kreativt sätt för att finansiera en heterogen verksamhet med plötsligt
uppdykande finansieringsbehov. De kunskaper som anställda professionella och frivilliga
bidrar med förväntas ständigt kunna växlas upp och kompletteras. Det är stor risk för
överutnyttjande av det sociala kapital i form av intresse för och engagemang i verksamheten
som frivilliga demonstrerar. När bristningsgränsen överskrids och volontären tar sin självklara
rätt att lämna företaget innebär det att en källa till socialt kapital som tagits för given under
åratal över en natt helt sinar.
De diskussioner som vi fört ovan i texten annonserar förslag till det finansiella
kapitalet frikoppling från de båda andra kapitalformerna kan hävas och i avsnitt x.x.
argumenterar vi för att ett regionalt socialt innovationssystem genom självorganisering skulle
kunna erbjuda det enskilda ytterligare socialt kapital och kunskapskapital. Formerna för ett
sådant socialt regionalt innovationssystem kommer under 2014 att studeras ytterligare. Vad
beträffar försörjningen av den regionala (små)företagsamheten, kommersiell såväl som social,
med finansiellt kapital menar vi att ett särskilt koncept måste prövas. Det presenteras närmast
nedan.
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6. En modell för verksamhetsutveckling i ett socialt
regionalt innovationssystem
I det följande avsnittet presenteras den pilotmodell som är ett av resultaten från
den genomförda studien. Modell syftar till att göra entreprenörskapets inneboende
utvecklingsmöjligheter tillgängligt för landsbygdens marginaliserade företag och människor.
Modellen är gjord för att vara användbar i vid bemärkelse och kan med fördel användas både
för kommersiell och social verksamhet.

6.1 En normativ modell
Pilotmodell nedan skall ses som ett handlings- och framtidsinriktat förslag på
hur entreprenörskaps- och franchisinglogiken, vilket tidigare beskrivits i rapporten, kan tas
tillvara för att utveckla ett socialt regionalt innovationssystem (SORIS) där såväl
kommersiella som sociala idéer får utrymme att förverkligas. Allt i syfte att stötta och hjälpa
de många människorna till någon form av egen verksamhet i regioner med stora behov.
Pilotmodellen har vuxit fram under studiens gång, och skall ses som en sammanvägning av
goda idéer och uppslag från: lokala entreprenörer och eldsjälar; från representanter för
Macken i Växjö och Högsby; från företrädare för Coompanion; från myndighetsrepresentanter på både lokal, regional och nationell nivå; från referensgruppen; från
forskarsamhället; från internationella erfarenheter samt eget analytiskt arbete. Modellen
innehåller i sig en mängd olika delar, som var för sig går att finna hos olika organisationer i
samhället, men som inte finns sammanlänkade till en helhet. Det unika med den förslagna
modellen är att den tar ett helhetsgrepp på entreprenörskapets utmaningar inom ramen för ett
socialt regionalt innovationssystem för de många människorna och syftar därmed till att
leverera vad som krävs för att marginaliserade människor skall kunna ta de första stapplande
stegen till att förverkliga sina drömmar, oavsett om det handlar om kommersiell eller social
verksamhet. I figur 6.1 nedan presenteras modellen.
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Figur 6.1: Verksamhetsutvecklingsmodell
En bärande logik i modellen är det processflöde som illustreras med den tjocka
pilen från vänster till höger i modellens nedre del. Grundtanken med ett denna
illustrationsform är att på ett tydligt sätt markera att vi ser denna del av det sociala regionala
innovationssystemet som ett fysiskt flöde, vilket behöver både styrning och underhåll för att
fungera i enlighet med det underliggande syftet.
Grundtanken i modellen är att individer, med en olika bakgrund, ansluter till
flödet som s k prospekt och detta gör man längst till vänster i figuren genom att ”skriva in sig
på” det vi valt att kalla Macken Business Center (MBC). Här genomförs först en intervju med
någon av de entreprenörscoacher som finns på MBC och därefter får personen göra ett
entreprenörstest (E-test) för att på ett tidigt stadium kunna matcha rätt resuser med individens
ambitioner och förmågor. Om personen ifråga är behov av språkkunskaper i svenska, skickas
personen till Mackens språkverkstad (SV), där personen får möjlighet att lära sig svenska,
genom något av de integrerade språk- och praktikprogram som erbjuds, innan det blir dags att
presentera sin idé på en Idémässa som skall anordnas. Om personen ifråga inte behöver
genomgå någon språkutbildning, är tanken att individen direkt presenterar sin affärsidé på
första bästa ”idémässa” vilka skall arrangeras med regelbundna intervaller. På denna mässa
granskas och diskuteras respektive affärsidé med erfarna entreprenörer och affärsmän från det
mentorsnätverk som bildats i syfte att stötta och hjälpa de personer som presenterar sina idéer.
Alla som presenterar sin idé får professionell och individuell feedback på sin idé och kan
därefter på egen hand vidareförädla sin idé oavsett nästa steg. De främsta idéerna och därmed
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de personer som bedöms vara bäst lämpade för Företagarskolan erbjuds plats på denna
utbildning i nästa steg.
Företagarskolan vilken bedrivs i regi av Macken Växjö och är en praktikbaserad
utbildning i syfte att hjälpa deltagarna att förverkliga sina företagsidéer, oavsett om det är
kommersiella eller sociala projekt. Utbildningen innehåller både teoretiska studier och praktik
under 20 veckor. Tio av dessa veckor är undervisningsbaserade och där ges individen
möjligheten att förädla sin idé och testa denna på övriga deltagare, mentorer och lärare.
Vidare får individen en kortfattad träning i vad som krävs för att driva företag. Personal från
Macken Växjö, frivillga entreprenörer och mentorer samt lärare från Linnéuniversitetet
tillhandahåller de konkreta inslag på utbildningen, medans det praktiska inslaget görs på
företag runt om i regionen. Under denna utbildningsperiod etableras ett mentorsförhållande
med någon erfaren entreprenör för att på så vis hjälpa individen att utveckla sin idé och
påbörja kapitalanskaffningsprocessen (i vid bemärkelse).
Efter avslutad Företagarskola erbjuds ett affärsmöte med ”Draknästet”, vilket
består av en grupp erfarna mentorer/entrepenörer/investerare från det mentorsnätverk som
byggts upp från det som tidigare var Kreditgarantiföreningen i Kronoberg och som har till
uppgift att hjälpa till med kapitalförsörjningen i vid bemärkelse (d v s både finansiellt-,
socialt- och kunskapskapital). Tanken är alltså att ”draknästet” skall ha representanter för
olika intressenter för olika kapitalformer för att på bästa sätt utvärdera respektive idé. Efter en
föredragning av entreprenören/nyföretagaren inför ”draknästet” bedöms om idén är bärkraftig
och utvecklingsbar, om så är fallet erbjuds individen möjligheten att bli medlem i en
”inkubator” under 3-5 månader och till vilken en mängd resurser är knutna. Inkubatorn bör
drivas som ett gemensamt initiativ av flera aktörer, däribland Macken Växjö, Mikrofonden
och Mentorsnätverket. Den exakta konstruktionen av hur Inkubatorn skall organiseras
kommer att utvecklas under våren 2014 Under tiden i ”inkubatorn” får individen en unik
tillgång till alla kapitalformerna i form av en Mikrofond (Mfond) med fokus på små mikrolån,
en egen mentor med gedigen branschkunskap, obligatoriskt medlemskap i en nätverksgrupp
bestående av 10-12 andra företag, kontakter med privata investerare och riskkapitalbolag av
typen Entreprenörs Invest (EInvest), myndigheter, ekonomirådgivning och en mängd andra
resurser som redan finns på den lokala/regionala marknaden. Om den samlade bedömning
från ”Draknästet” är att en individ har en synnerligen bärkraftig eller innovativ idé skall ett
färdigt 50 kkr-bolag kunna tas i bruk och användas av personen ifråga under en längre tid, för
att sedan kunna återlämnas när företaget ”kan stå på egna ben”. För verksamheter med
kommersiell och social inriktning, kommer associationsformen kooperativ att användas.
Tanken med inkubatorperioden är också att denna består av en gradvis utfasning av stödet till
respektive företag/individ som är medlem men att det nätverk av företagarkollegor och
mentorer som knutits till respektive företag förblir en resurs under den nya verksamhetens
fortsatta existens. Med detta sagt, vill vi påpeka att för den långsiktiga överlevnaden av de
företag och organisationer som etableras krävs ett starkt socialt kapital vilket bara kan uppnås
genom att starka nätverksrelationer etableras och upprätthålls. Relationer är nyckeln till
långsiktig framgång.
Som tidigare påpekats, bygger den föreslagna modellen på att enskilda
individer/företagare kan ansluta till flödet på mer än ett ställe men också att individer kan
lämna flödet och påbörja anställningar i olika företag och organisationer. Löneanställningar i
företag blir därmed inget misslyckande utan skall snarast ses som en positiv sidoeffekt av det
modellen.
För att den skisserade modellen skall kunna fungera och få avsedd effekt är det
angeläget att en hållbar infrastruktur byggs upp. Vi anser denna infrastruktur bäst kan byggas
inom ramen för ett socialt företag av typen Macken Växjö. Motivet är primärt att modellens
långsiktiga överlevnad bäst säkras via frivilliga insatser och icke vinstdrivande organisationer
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i samarbete med marknadens aktörer. Den föreslagna modellen skall inledningsvis
implementeras i Växjö, för att sedan i ett andra steg spridas och implementeras via ett
franchisingkoncept till andra regioner i Sverige.

6.2 Implikationer av att använda modellen
Modellen ovan är ett av många pågående försök att lösa några av Sveriges stora
utmaningar inför framtiden, nämligen att bidra till att skapa regionala innovationssystem i
syfte att stödja och utveckla nya företag och organisationer i samarbete med de människor
som lever långt borta från storstädernas oändliga möjligheter. Betydelsen av en levande
landsbygd med livskraftiga och hållbara verksamheter kan inte nog understrykas och det
motiverar fortsatt arbete med att implementera och använda den föreslagna modellen. Att
arbetslösa ungdommar, nyinflyttade människor från olika delar av världen,
långtidssjukskrivna och andra människor som av en eller annan orsak blivit marginaliserad i
samhället, får möjligheten att starta ett eget företag (oavsett om det bygger på en social eller
kommersiell logik) eller kan komma i sysselsättnig, bidrar till en långsiktig och hållbar
utveckling av samhället och gör det möjligt för dessa grupper av människor att förverkliga
sina drömmar.

59

7. Slutsatser
I detta avslutande kapitel är det nu dags att konkretisera studiens slutsatser samt
visa på hur dessa kan spridas till de många människorna brett.

7.1 Resultat
Slutsatserna från studien kan sammanfattas i följande punkter:








De två delstudierna av lokala/regionala kreditgarantiföreningar och sociala företag
pekar var för sig på bristande förmåga hos formella organisationer, också i den
ekonomiska föreningens form, att balansera olika kapitalformer.
De undersökta KGF-initiativen saknade livskraft och byggde på en alltför hastig
expansionstanke, vilket tillsammans med alltför glesa nätverk i dessa föreningar
gjorde att initiativen tynade bort.
Social Franchising är en spridningsmekanism som på ett teoretiskt plan borde kunna
fungera som bas för sociala regionala innovationssystem, men som på grund av
obalansen mellan socialt kapital finansiellt kapital visar på praktiska svårigheter.
En pilotmodell för verksamhetsutveckling riktad till individer och (sociala) företag har
utvecklats och är redo att implementeras.

7.2 Spridande av studiens resultat till de många människorna
Spridningen av studiens resultat till de många människorna i Kronobergs län
sker och kommer att ske genom vårt fortsatta engagemang i att förankra och sprida den
framtagna utvecklingsmodellen. Spridningen av resultaten sker också genom en mängd
konkreta aktiviteter vilka görs för att hela innovationssystemet skall kunna komma i funktion.
De praktiska och konkreta insatserna kan sammanfattas i följande punkter:







Vi har tillsammans med en rad lokala aktörer påbörjat koordineringen och
förberedelserna för att påbörja implementeringen av modellen under våren 2014
(tillförsel av kunskapskapital och socialt kapital)
Vi har sökt ytterligare medel för att aktivt stötta och studera själva implementeringen i
Kronobergs län.
Vi har tillsammans med styrelsen för den tidigare kreditgarantiföreningen i
Kronoberg, påbörjat bildandet av en Mikrofond, som skall kunna bevilja mikrokrediter
och därmed öka tillgängligheten på finansiellt kapital för företagare och nya
entreprenörer, oavsett om det är sociala eller kommersiella projekt (tillförsel av
finansiellt kapital).
Vi håller på och etablerar ett mentorsnätverk tillsammans med medlemmar från den f
d kreditgarantiföreningen i Kronoberg (tillförsel av socialt kapital och
kunskapskapital)
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Vi kommer att inleda ett utvecklat samarbete med Macken Växjö under våren för att
utveckla de olika organisatoriska delarna i syfte att kunna fungera i den nya modellen
(tillförsel av kunskapskapital och socialt kapital)
En handbok för Macken har tagits fram genom detta projekts försorg. I denna handbok
finns riktlinjer för hur Mackens verksamhet skall kunna spridas till andra
organisationer.
Vi har initierat kontakter med riskkapitalbolag och lokala investerare i syfte att stötta
den Mikrofond som är under bildande i Kronoberg.
Vi har initierat bildandet av ett SORIS-nätverk a la BNI för sociala företag.
Etableringen av kontakter med lokala och regionala entreprenörer och investerare för
det fortsatta arbetet pågår.

Studiens resultat kommer också att spridas till vetenskapssamhället genom
denna slutrapport, åtminstone två konferenspapper till internationella forskningskonferenser
samt genom vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter.
Två vetenskapliga artiklar är planerade för våren 2014 och skall i ett första
skede presenteras på forskningskonferenser samt därefter skickas till vetenskapliga tidskrifter
under 2014. Den första artikeln som vi skriver på handlar om ”Social Franchising” och
inriktar sig på likheter och olikheter i franchising-konceptet som metod för såväl
kommersiella som sociala verksamheter i ett regionala innovationssystem. Artikel två, handlar
i sin tur om ”Practice Theory in Entrepreneurship”. I denna artikel studeras entreprenörskap
ur ett praktikteoretiskt perspektiv med fokus på hur entreprenörer navigerar mellan olika
utmaningar. Båda dessa artiklar samförfattas av oss som genomfört denna studie. I bilaga 3
och bilaga 4 finns ”Abstracts” bifogade för dessa två artiklar, vilka har eller kommer att
skickas in under den närmaste perioden.
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Datum

Respondent
Claes
Markstedt,
120101 Jacob Käll
Magnus
121219 Andersson

Titel

Referensgrupp
Coompanion Växjö

130213 Christer Nilsson Entreprenör
IFO-chef,
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130213 Malin Holgert
kommun
Utskottsordförande
Jonas
Socialutskottet, Högsby
130213 Erlandsson
kommun
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Högsby
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kommun
Socialsekreterare,
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130304 Karlsson
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kommun
Ledamot
och
vice
ordförande
Diana
socialutskottet, Högsby
130408 Bergeskans
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Ansvarig
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företagande,
Växjö
kommun
Projektanställd
Coompanion, Explosion
Företagslots,
Näringslivskontoret,
Växjö
Ordförande
Macken
Växjö Ek. Förening**
Processledare, Explosion,
Göteborg

Jan Alpenberg, Pär
Strandberg
84 min
Pär Strandberg

53 min

Pär Strandberg

25 min

Bengt Johannisson 37 min
Pär Strandberg

52 min

Pär Strandberg

52 min

Pär Strandberg

52 min

Pär Strandberg

59 min

Pär Strandberg

56 min

Pär Strandberg
39 min
Jan Alpenberg, Pär
Strandberg
50 min
Jan Alpenberg, Pär
Strandberg
45 min
Jan Alpenberg, Pär
Strandberg
49 min
Pär Strandberg

49 min

Jan Alpenberg

105 min

Pär Strandberg

46 min

Pär Strandberg

55 min

Pär Strandberg

34 min

Pär Strandberg
43 min
Pär
Strandberg,
Bengt Johannisson 61 min
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Processledare, Explosion, Johannisson, Pär
Göteborg
Strandberg
61 min
Fd
Generaldirektör
Tillväxtverket,
ansvarig Jan Alpenberg, Pär
KGF
Strandberg
115 min

Christina
131015 Lugnet
A W Johansson
Claes
Markstedt
Jacob Käll
Referensgruppsmöte
131029 Lena Tidblom

Jan
Alpenberg,
Bengt
Johannisson, Pär
strandberg
133 min

70

Sparbankernas
riksförbund,
Stockholm
Coompanion,
Högsby
Mackens
lokaler,
Högsby
Tegelbruket, Högsby
Coompanion,
Högsby
Coompanion,
Högsby
Coompanion,
Högsby
Mackens
lokaler,
Högsby
Mackens
lokaler,
Högsby
Parkområde,
Sandsbro
Mackens
lokaler,
Högsby
Mackens
lokaler,
Högsby
Mackens
lokaler,
Högsby
Bergmans
altan,
Växjö
Hemma hos Nilsson,
Växjö
Olofsson
Växjö
Mackens
Högsby

kontor,
lokaler,

Söderströms kontor,
Växjö
Mackens
språkverkstad, Växjö
Mackens
konferensrum, Växjö
Mackens
konferensrum, Växjö
Linnéuniversitetet,
Växjö

Linnéuniversitetet,
Växjö

* Tekniskt problem, intervjun avbruten
** Vid tillfället för intervjun enbart i rollen
som språklärare vid Macken
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Abstract
This paper deals with the convergence of social and commercial franchishing in the context of a social
regional innovation system. Social entrepreneurship, social innovation and market orientation serves
as the point of departure for this paper and we draw from Choi and Majumdar (2013) who suggests
that these concepts are intertwined and inseparable of each other and set in a context where the
creation of social values is key. A salient feature of this context, due the innovative and entrepreneurial
elements, is characterized by a constant change, found in commercially oriented markets. In line with
Luke and Chu (2013) we argue that social entrepreneurship and social innovations are drawing
attention both from the public and private sector when addressing social challenges. In this paper we
aim to contribute in filling the gap of of empirical studies of the social aspects of entrepreneurship,
innovation and strategy. In addition to this we build on Dubuisson-Quellier (2013) who links social
organizations as a key factor for market and institutional change. A social movement is recognized as
key actors in changing the framework from which companies operate basically by using the market as
a platform for change.
The empirical foundation for this paper is built on the franchising process of the Swedish social
enterprise Macken. The social enterprise Macken embodies the expression of contemporary social
entrepreneurship, social innovation and market orientation, set in the intersection between public and
private enterprising. The findings strongly suggest that market orientation emphasis is urgently needed
to converge social ambitions with commercial operations - such as social franchising - regardless of
whether the diffusion is aimed at social or commercial markets.

References
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Opening a new avenue for systematic future research. Journal of Business
Venturing. [in press, 2013]
Dubuisson-Quellier, S. (2013). ’A market mediation strategy: How social movements seek to
change firms’ practices by promoting new principles of product valuation’.
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Abstract
Aim of the paper
Our ambition is to bridge the gap between the increasing concern for socially, culturally and
environmentally sustainable enterprise and the limited theoretical and empirical research in the field.
This bridging is achieved by using an in-depth inquiry into the everyday operations of two social
businesses which are interlinked in a franchise structure to generate basic structural and processual
features of a practice theory of social entrepreneuring.

Background Literature
Since the turn of the millennium there has been a plethora of literature on social entrepreneurship (for
example Ziegler 2009, Fayolle and Matlay 2010, Berglund et al. 2012.) However, the majority of this
literature positions its approach against established frameworks and methodologies in the field of
entrepreneurship. This signals a need for research that takes the everyday realities of social
entrepreneuring – since entrepreneurship as creative organizing is a genuine processual
phenomenon, i.e. Steyaert 2007 – as the point of departure for identifying the processes and the
supporting structures of a practice-based theory.
Over the last two decades the concern for practice theories have increased, see for example Polanyi
1974, Bourdieu 1992, Nonaka and Takeuchi 1995, Schatzki 1996, 2001. Also, scholars have become
more concerned with process perspectives on organizations, see for example Chia and Holt 2006,
2009. However, as early as 1985 Peter Drucker underlined the need for a practice perspective on
entrepreneurship. To this day the notions of ‘practice’ and ‘process’ remain quite abstract in the
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literature in general concerning (social) entrepreneurship in particular. A reason for that, we think, is
because of the gap between the scholarly social research that generates conceptual frameworks and
the ‘making do’ that characterizes entrepreneurship in general and thus also social entrepreneurship.

Methodology
If empirical work is going to feed the crafting of a conceptual framework it has to focus on qualitative,
close-up studies. We even argue that if a practice-based theory is aimed for, there is a need for
interactive research that even goes beyond ‘engaged scholarship’ (Van de Ven 2007) and
‘collaborative research’ (Adler m fl). There is a need for genuinely joint knowledge-creation or
interactive research. This means that the researchers contribute to the actions and interactions that
construe the emerging practices. Cf. Aagaard Nielsen and Svensson 2006, Johannisson 2014. During
2013 we have interacted with two social enterprises, interconnected as a franchisor and a franchisee.
In the franchisor case, also earlier researched and reported in Johannisson 2012, these interactions
included close involvement in the social enterprise itself and its local context, cf. Chia and Rasche
2010.

Results and Implications
The outcome of the interactive research is the contributions to an emerging practice theory of (social)
entrepreneuring include structural and empirical features.
The structural features are presented as three dualities that support the processes that organize the
practices:
- presenting the individual vs. the collective as a subject/actor
- nurturing personal vs. institutional behavioural norms
- manifesting self-identity vs. social identity
Five processual features emerged out of our reflections upon the unfolding social processes:
- social bricolaging
- amplified immediacy
- dynamic involvement
- ambiguous legitimacy
- self-enforced heterogeneity
While the four first-mentioned features are benign, or at least controllable, the last one is malignant.
Accordingly, we discuss how to cope with pressure for diversification in a social business and propose
tight internal control, collaboration in a franchising structure and membership in a social (regional)
innovation system.
Some practical implications of the research is that individual social business should try to balance
professional and voluntary work and to build supportive contextual networks including friends but
possibly also partners in spontaneous clusters of social business and/or formally organized (regional)
innovation systems. The other way around, policy makers on the local, regional or national level
should consider supporting collective of social businesses rather than individual enterprises.
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Bilaga 4 - Sammanhangsbeskrivning avseende
Macken

Nedan beskrivs övergripande de institutioner som omger Macken och som
är centrala för dess verksamhet. Modellen sätter den reguljära
arbetsmarknaden i centrum, då institutionernas samlade – om än inte
koordinerade – mål att skapa förutsättningar för att återgå i arbete. En kort
förklaring till modellen följer efter figuren nedan.

Försäkringskassan sköter transaktionerna beträffande de
ersättningar som den arbetslöse är berättigad till,
genomför utredningar om arbetskapacitet.

Landstinget kan finnas med i som aktör, om det finns en
bakomliggande
problematik
med
psykisk
funktionsnedsättning, missbruk eller andra sociala
problem är i regel psykiatrin inblandad.

För att ersättning ska utgå måste underlag både från
försäkringskassa i kombination med underlag för
Arbetsförmedling och eventuellt landsting

Vid fysiska funktionshinder kan annan typ av vård vara
inkopplad.

Försäkringskassan
(statlig)

Macken

Arbetsförmedlingen
(statlig)

Kommunal verksamhet,
exempelvis organiserad
som
arbetsmarknadsenhet,
eller
annan
lokal/regional
organisationsform, utför
den kommunalt beslutade
arbetsmarknadspolitiken

Statlig arbetsmarknadspolitik

Kommunal arbetsmarknadspolitik

Jobb och utvecklingsgaranti (FAS 1-3)

Arbetsmarknadsenheter
organiseras
under
kommunstyrelsen, som är den instans som beslutar
om den kommunala arbetsmarknadspolitiken.
Utföraren av den kommunalt beslutade riktningen
för denna är arbetsmarknadsenheter. Dessa
ansvarar för planering och organisering av
aktiviteter som syftar att hjälpa individer – i den
utsträckning det är möjligt – tillbaka till reguljär
arbetsmarknad.

Nystartsjobb
Anställningsstöd
Skyddat offentligt arbete
Lönebidrag
Organiseras genom arbetsförmedlingen.
Ersättning betalas genom staten, men
transaktionerna
sköts
genom
försäkringskassan.

Enheterna i samarbete med både arbetsförmedling
och socialförvaltningen
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 (Stat) Arbetsförmedlingen är utförare gällande
arbetsmarknadspolitik, planerar, samordnar och allokerar
sysselsättning. Inskrivning och aktiviteter inom ramen för
arbetsförmedlingen ligger till grund för vilken typ av ersättningar
som är aktuella
 (Stat) Försäkringskassan bedriver inte i egen regi
arbetsmarknadspolitiska aktiviteter, dock så hanteras ersättningarna
genom försäkringskassan. Vilken ersättning en person erhåller beror
bland annat på livssituation, ålder, tid utanför arbetsmarknaden,
anknytning till A-kassa.
 (Landsting) Landstingens service är knuten till olika
rehabiliteringsåtgärder för den målgrupp som står långt utanför
arbetsmarknaden. Vilken typ av åtgärder som kommer i fråga styrs av
individens livssituation. Beroende på hur länge utanförskapet har
pågått, dvs att individen stått utan arbete, kan själva tiden i sig utgöra
en utgångpunkt för rehabåtgärd.
 (Kommun) Kommunala arbetsmarknadsenheter är utförare av
kommunens arbetsmarknadspolitik,
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