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Abstract 

Social enterprises are in some contexts considered to be a solution of social exclusion. Studies 

have tried to reach a deeper understanding of the relatively new phenomenon 'work-

integrating social enterprises' by asking questions like 'what is a social enterprise?' The 

purpose of this research is to create a greater understanding of how social enterprises can 

enable and/or restrict work-integration. Data is collected through qualitative interviews 

conducted on six social enterprise managers. The research focuses on how and to what extent 

organizational structure components (including functions, target group, leadership and 

control, along with recruitment and specialization) can lead to work-integration. The research 

shows a discrepancy of what the social enterprises say they are and what they say they do. I 

find it to be an effect depending on them being similar to other common enterprises. This is 

evident in their being located on the regular labor market, having the same demands in 

competitive and effective production. This research shows how social enterprises restrict 

individuals just as a common enterprise. By only recruiting individuals with desired abilities 

and knowledge, the social enterprises reproduces exclusion of individuals and thereby restrict  

work-integration for the most marginalized individuals. The research also shows that by 

actually giving a chance of work-integration to marginalized individuals (even if it is a limited 

chance), social enterprises are an alternative to common enterprises. 

Keywords: social enterprises, work integration, social exclusion, categorization, social 

importance of work  
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1. Inledning och bakgrund 

1.1 Utanförskapet 

Utanförskap har blivit ett av flera begrepp för att beskriva samhällelig utsatthet (Alm et al. 

2011:8). Begreppet beskriver och symboliserar individers position, som utestängd eller långt 

från en föreställd samhällsgemenskap (Karlsson et al. 2013:43). Sedan början av 90-talet har 

flertalet rapporter visat ökade och systematiska skillnader mellan grupper i samhället (Ibid 

s.18). Skillnaderna har även blivit större på arbetsmarknaden genom att klasskillnaderna ökat, 

både mellan arbetare och mellan arbetare och arbetslösa. Den ökande ojämlikheten har visat 

sig ha avgörande betydelse för sociala och hälsorelaterade problem (se exempelvis Wilkinson 

& Pickett 2009). Hemlöshet, alkoholism, kriminalitet och psykisk sjukdom kan ses som 

konsekvenser av utanförskap. I Sverige har intresset för utanförskap i stora drag handlat om 

individers distans till eller oförmåga att ta sig in på arbetsmarknaden (se Danielsson 2010). 

Arbetslöshet och långtidssjukskrivning förefaller därmed i dagens samhälle att vara lika med 

att befinna sig i ett utanförskap. Orsaken till intresset för utanförskapet kan antas ha 

kopplingar till de konsekvenser som utanförskap innebär ur ekonomisk-, social- och 

hälsomässig synpunkt, från (inter)nationell nivå till individnivå. Nationalekonomerna Nilsson 

och Wadeskog (2008:48) beräknar exempelvis att cirka 12,8 procent i varje årskull kan hamna 

i någon form av utanförskap. Varje individ som hamnar i ett utanförskap kostar samhället 

mellan 10-15 miljoner kronor per år i form av exempelvis sjukvård, rehabilitering, 

socialtjänst, rättsväsende, produktionsförluster och bidragsutdelning (Skandia 2015). För varje 

årskull blir utanförskapets pris en kostnad på 210 miljarder kronor. Förutom utanförskapets 

kostnader i kronor, visar studier också att en arbetslöshet starkt kan förknippas med ökad 

psykisk ohälsa, missbruk och dödlighet (Janlert 2012:5). 

Utanförskap fick som begrepp ett ordentligt genomslag inom politiken i början av 2000-talet 

(Davidsson 2010:164). Arbetet ansågs medföra makt och självrespekt, men sågs också som 

"nyckeln för lyckad integration i hela samhällslivet" (Motion 2003/04:Sf326 [fp]). På det 

sättet betonades kopplingen mellan arbetslöshet och utanförskap, något som tycks prägla vad 

vi idag menar när vi talar om utanförskap (se exempelvis Levander 2011:39; Blomberg 

2006:15; Oskarson 2012:214 & Karlsson m.fl. 2013:21). Politikens intresse för utanförskapet 

kan också relateras till att den offentliga sektorn i teorin har möjligheter att motverka, eller 

åtminstone påverka utanförskapet (Gilbert 2002:15). De ansvarar för exempelvis skola och 

socialtjänst, vilka sägs vara betydande faktorer för huruvida en individ först hamnar i ett 

utanförskap (Berlin et al. 2010:260). Insatser i skolan skulle därför kunna ses som 
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förebyggande insatser för ett utanförskap. Men i de fall där ett utanförskap redan har brutit ut 

krävs istället insatser och åtgärder för att motverka utanförskap i form av exempelvis 

arbetslöshet, långtidssjukskrivning och utestängning från arbetsmarknaden. 

1.2 Utanförskapets lösning - en välfärd för alla? 

I Sverige och i andra välfärdsstater har arbetsmarknadspolitiken formats som ett sätt att möta 

utanförskapet. Genom ekonomisk omfördelningspolitik och sociala rättigheter för alla var 

ambitionen i början av 1900-talet att skapa ett samhälle där alla kunde vara delaktiga 

(Levander 2011:41). Välfärdsservicen skulle vara en rättighet för alla medborgare och inte 

bara de som "förtjänade" den, exempelvis de som arbetade och betalade skatt till skillnad från 

de som var arbetslösa (Karlsson & Markström 2013:19). Håkan Johansson skriver med 

inspiration från sociologen T.H. Marshalls tankar i Citizenship and Social Class: "(...) för 

första gången i det moderna medborgarskapets historia tillförsäkrades medborgarna sociala 

rättigheter som inte var beroende av deras position på arbetsmarknaden"(Johansson 2001:27).  

Under mitten av 1900-talet spred sig en debatt om hur stort det universella välfärdsliga 

ansvaret skulle vara. Den offentliga sektorn tog avstånd från ett fullständigt ansvar för 

individers livssituationer och istället för att betona individens rättigheter lades fokus på 

individens skyldigheter och enskilda ansvar för den egna ekonomin (Johansson 2001:84). Nya 

försök gjordes för att finna en formel för "Det goda samhället" och därmed motverka 

utanförskap (Esping-Andersen 2002:4). Det börjades istället talas om att anpassa och hjälpa 

individer för att dessa skulle kunna ta sig in på arbetsmarknaden (Levander 2011:42). Genom 

den nya synen på välfärdsservice och arbete lades alltså fokus på individerna i utanförskapet, 

arbetslösa och långtidssjukskrivna, för att kunna hjälpa dem att använda sina egenskaper för 

att ta sig in på arbetsmarknaden. Arbetsträning, aktivering och rehabilitering
1
 ses därför idag 

som ett sätt att integrera de marginaliserade individerna till arbete. 

1.3 Sociala företag som en lösning på utanförskap 

Med kopplingar till (1) perspektivet på arbetets hälsomässiga och ekonomiska betydelse för 

individen, (2) eftersträvan att anpassa individer för att kunna ta sig in på arbetsmarknaden, 

men också (3) ett ökat inköp från den offentliga sektorns sida av bland annat ideella 

organisationer vad gäller tjänster för vård, skola och omsorg (Berggren & Glanzelius u.å. s. 

51), samt (4) ett valfrihetssystem med ökade möjligheter inom välfärdsservice (Johansson et 

                                                 
1
 Rehabiliteringen innebär åtgärder som introducerar individen i arbete, tränar individen i ett arbete och 

sysselsätter individen i ett arbete (se exempelvis http://www.arbetsformedlingen.se/  och 

http://www.forsakringskassan.se/ ). 

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Var-verksamhet/Projekt-och-samarbeten/Rehabilitering-till-arbete/Socialt-foretagande.html
http://www.forsakringskassan.se/
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al. 2011:10), stärktes förutsättningar för en ny typ av organisation att växa fram i syfte att 

motverka utanförskapet. Dessa organisationer har kommit att kallas sociala företag. 

Föreliggande studie kommer att inriktas mot de arbetsintegrerande sociala företagen. I 

Regeringens handlingsplan för fler och växande arbetsintegrerade sociala företag 

(Näringsdepartementet 2010:2ff) definieras arbetsintegrerade sociala företag som 

näringsverksamheter (som producerar och säljer varor och/eller tjänster) med målet att 

integrera människor som befinner sig i ett utanförskap, som exempelvis arbetslöshet och 

långtidssjukskrivning, in i arbetslivet. Med utgångspunkt i Regeringens definition (Ibid), 

definieras begreppet arbetsintegration som integrering och sysselsättning av individer i ett 

arbete för att bryta utanförskapet. Arbetsintegration kan därmed ses som ett sätt för individer 

som befinner sig i utanförskap att få en inkomst och försörja sig själv istället för att vara 

bidragsberoende. Genom att individer integreras i ett arbete och får lön bidrar de till samhället 

genom att exempelvis betala skatt. Enligt Giddens (2007:354) är ett arbete inte bara viktigt för 

att individen ska kunna försörja sig själv, utan också för att få tillgång till social interaktion. 

Vidare kan en individ som arbetsintegrerats även samhällsintegreras, genom att vara en del av 

en social gemenskap och samtidigt bidra till samhället. Arbetsintegrerande sociala företag 

kan, i linje med Giddens resonemang och Regeringens definition, därmed vara av stor vikt för 

att bryta individers sociala och ekonomiska utanförskap. 

Enligt handlingsplanen kännetecknas de arbetsintegrerande sociala företagen av 

medlemmarnas delaktighet i verksamheten, genom att exempelvis medlemmarna väljer 

verksamhetens styrelse. För att räknas som ett arbetsintegrerande socialt företag ska även 

eventuella vinster återinvesteras i den egna, eller liknande verksamheter 

(Näringsdepartementet 2010:2). I studien kommer arbetsintegrerande sociala företag 

hädanefter att benämnas som sociala företag. 

I januari 2013 fanns det ca 300 sociala företag
2
 i Sverige (Arbetsförmedlingen u.å.). Levander 

(2008:4) beskriver socialt företagande som ett omtalat, nytt organisatoriskt uttryck. De sociala 

företagens mål och syfte är att verka för att ge arbetsmarginaliserade individer bättre 

livsvillkor, samhörighet och förutsättningar till arbete. Arbetsmarginaliserade individer 

betraktas i denna studie som individer som är utestängda från eller har långt till 

arbetsmarknaden. Sociala företag kan uppstå genom exempelvis intresserörelser som vill 

skapa sysselsättning och verksamheter för den målgrupp som organisationen har i fokus 

                                                 
2
 Siffran gäller inte bara arbetsintegrerande sociala företag, utan sociala företag i allmänhet. 
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(Blideman 2012:9). Den vanligaste verksamheten som sociala företag bedriver är 

näringsverksamhet, det vill säga produktion och försäljning av varor och tjänster. 

Verksamheterna riktar sig till både företag och privatpersoner och kan exempelvis vara 

målning, snickeri, café, städning. De sociala företagen har fått en positiv funktion i 

beskrivningar, då de ofta presenteras som en lösning på arbetslöshet och utanförskap 

(Levander 2011:15). Genom att erbjuda exempelvis sysselsättning och samtidigt en 

delaktighet och bestämmanderätt till sina medarbetare anses de sociala företagen vara en 

viktig aktör inom välfärdsservicen (se exempelvis Näringsdepartementet 2010). Levander 

(2011:16) beskriver delaktigheten som erfars i ett socialt företag som ett sätt för individen att 

kontrollera organisationen men också den enskildes liv, genom att lösningar skapas 

gemensamt av medarbetarna själva och inte av professionella aktörer ovanifrån. De sociala 

företagen uppfattas därför ha stor betydelse i utanförskapsbrytandet genom att individen själv 

kan bidra till att ta sig ur ett utanförskap. 

De sociala företagen samarbetar i många fall med Arbetsförmedling, Socialtjänst och 

Försäkringskassan. Det är bland annat genom dessa myndigheter som individer i ett 

utanförskap kan få en placering på ett socialt företag. Arbetsförmedlingen (u.å.) skriver på sin 

hemsida: "Medarbetarna i sociala företag är mestadels människor som på grund av 

långtidsarbetslöshet, långtidssjukskrivning, en funktionsnedsättning eller andra skäl, inte fått 

möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden". Vidare skriver Arbetsförmedlingen att 

majoriteten av medarbetarna på ett socialt företag har anställning med lönebidrag, en 

trygghetsanställning, eller nystartsjobb. Medarbetarna kan också bli placerade i så kallad 

arbetsplatsträning genom Socialtjänsten eller Försäkringskassan.  

Politiker och forskares intresse för de sociala företagen har ökat under senare tid vilket bör 

kunna härledas till dels det ökade inköpet från dessa verksamheter till offentlig sektor, dels till 

själva funktionen av dessa sociala företag och betoningen på deras roll som motverkare av 

utanförskapet. Detta intresse har också skapat inspiration till denna studie. Mycket fokus har i 

tidigare forskning lagts på att studera vad de sociala företagen är. Studier har belyst hur de 

sociala företagen kan förstås och hur de konstrueras i en svensk kontext (se exempelvis 

Levander 2011). Studier har även belyst den ekonomiska effekten som sociala företag har 

bidragit till (se exempelvis Nilsson & Wadeskog 2008). Dessa forskningsresultat beskrivs mer 

i kommande avsnitt om tidigare forskning. Trots att kunskap ökar om vad sociala företag är 

som följd av forskning tycks fortfarande många frågor vara obesvarade. Detta kan bero på att 

det sociala företagandet är ett relativt nytt begrepp och fenomen i Sverige. Något som inte har 
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studerats i samma utsträckning är hur och varför dessa sociala företag betraktas som lösning 

på utanförskapet genom arbetsintegration. Ur ett sociologiskt perspektiv är de sociala 

företagen intressanta eftersom de tycks ha funnit en funktion för individer som hamnat i ett 

utanförskap på grund av sin position (eller snarare på grund av att de inte har någon position) 

på arbetsmarknaden. I vilken utsträckning kan de sociala företagen arbetsintegrera individer 

som inte den ordinarie arbetsmarknaden kan? Hur och varför kan de sociala företagen ses som  

lösning på utanförskapet? Handlar det om någonting mer än sysselsätta människor som 

hamnat utanför? Den här typen av frågor har inspirerat föreliggande studie och föranleder 

uppsatsens övergripande syfte som presenteras under nästa rubrik. 

2. Syfte och frågeställningar 

Föreliggande studie handlar om hur chefer eller ansvariga inom sex sociala företag beskriver 

och uppfattar sin verksamhet som arbetsintegrerande för individer som befinner sig utanför 

arbetsmarknaden. Studiens syfte är att bidra till fördjupad förståelse för hur och varför sociala 

företag kan ses som lösning på utanförskap genom att undersöka hur organisationsstrukturen i 

sociala företag kan möjliggöra respektive begränsa arbetsintegration för individer i 

utanförskap. För att göra detta kommer följande frågor att besvaras: 

 Hur kan sociala företag arbeta vad gäller funktion och målgrupp? 

 Hur kan styrning och ledarskap fungera i ett socialt företag? 

 Hur kan rekrytering och arbetsfördelning gå till i ett socialt företag?  

3. Tidigare forskning och utredningar 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning och utredningar om sociala företag. Först sker en 

redogörelse av de sociala företagens uppkomst. Därefter presenteras Levanders (2011) 

avhandling som berör hur sociala företag kan förstås och konstrueras i en svensk kontext. 

Efter det presenteras de sociala företagens betydelse för egenförsörjning och slutligen de 

hälsomässiga och ekonomiska effekter som forskning funnit att sociala företag bidrar till. 

Avslutningsvis presenteras en sammanfattning där denna studies relevans i relation till 

tidigare forskning diskuteras. 

3.1 Sociala företags uppkomst 

Genom att jämföra socialt företagande i olika länder konstaterar Kerlin (2010:167) att en 

betydande faktor för det sociala företagandets uppkomst tycks vara bristande funktion hos 

statliga myndigheter vad gäller att hålla i sociala program eller sociala insatser. I USA 
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resulterade en instabil ekonomi i att staten gjorde nedskärningar i sociala insatser, och sociala 

företag såg sin chans att etablera sig för att ersätta nedskärningarna på området. I Väst-Europa 

blev uppkomsten av sociala företag annorlunda: 

"The social enterprise movement was in part a civil society response to the unemployment 

problem. Indeed, one of its main initiatives was work integration of the unemployed often 

through social cooperatives. Social enterprises also stepped in to provide human services for 

which the welfare state was no longer directly responsible" (Kerlin 2010:167). 

Citatet ovan visar hur de sociala företagen tog plats genom att den offentliga sektorn inte 

längre sågs som ansvarig för den sortens välfärdsservice, samt genom ett engagemang för att 

motverka arbetslöshet från civilsamhället.
 3

 Kerlin visar därmed en aspekt av sociala företag 

som tycks ha betydande verkan för uppkomsten, nämligen civilsamhällets engagemang. I 

Väst-Europa var dels den instabila ekonomin, dels de uppmärksammade problemen i 

arbetslöshet startskottet för de sociala företagens uppkomst. Staten började också involvera 

sig genom att investera i de sociala företagens initiativ och projekt som riktar sig mot 

arbetsintegration. Enligt Kerlin (2010:177) har utvecklingen och uppkomsten av de sociala 

företagen tagit sin form i de rådande sociala strukturerna och institutionerna i de olika 

länderna. En aktör av stor vikt vad gäller sociala företags fortsatta utveckling tycks vara 

Europeiska Unionen (EU). Sedan Sverige blev medlem år 1995 har det uppkommit fler 

möjligheter till bildandet av sociala företag i Sverige (Blideman 2012:13). Den Europeiska 

arvsfonden samt Allmänna Arvsfonden är viktiga finansieringskällor för de nybildade sociala 

företagen. Enligt Levander (2011:13) har de sociala företagen kommit att tillhöra den ideella 

sektorn på grund av sin verksamhet som drivs för sociala mål och den begränsade 

vinstutdelningen. 

3.2 "Utanförskap på entreprenad" 

Ulrika Levanders avhandling Utanförskap på entreprenad (2011) är en av hennes flera studier 

som syftar till att öka förståelsen för framväxten av sociala företag i Sverige. I avhandlingen 

undersöks hur det sociala företagandet förstås och konstrueras i en svensk kontext. Levander 

(Ibid s.253) finner en viss samhällskritisk inriktning hos de sociala företagen då dessa, enligt 

Levander, vill skapa ett alternativ till diskriminerande strukturer som lämnat ute individer från 

arbetsmarknaden. Levander (2011:15) visar hur bland annat offentliga skrifter lyfter den 

sociala företagsamheten som en lösning på samhällsproblem där de välfärdsstatliga 

institutionerna inte har lyckats. Samtidigt visar hon problematiken med att urskilja vad som 

                                                 
3
 Civilsamhället, eller den ideella sektorn kan definieras som en civil arena där demokratins grundläggande 

världen, förhållningssätt och färdigheter utvecklas från medborgare till medborgare (SOU 1999:84).  
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verkligen är ett riktigt arbete, då de sociala företagen i många fall inte ger möjlighet till vidare 

anställning. Enligt Levander (Ibid s.255) kan de sociala företagen förstås som antingen 

rehabiliteringsverksamhet, där arbete ses som rehabilitering, sysselsättning och social 

gemenskap, eller som näringsverksamhet som skapar bättre arbetsförutsättningar än de som 

existerar på arbetsmarknaden. Detta, menar Levander, kan innebära motsägelser i vad som är 

ett "riktigt" arbete eller vad som endast är arbetsträning. Levander visar därmed att det 

arbetsmarknadspolitiska synsättet på effekterna av de sociala företagen, som 

utanförskapsbrytare genom arbetsintegration, inte är helt självklar.  

3.3 Den sociala ekonomins betydelse för egenförsörjning 

På uppdrag av Tillväxtverket undersöker Anki Wood vilken roll den sociala ekonomin
4
 och 

det sociala företagandet kan spela till egenförsörjning för individer långt ifrån 

arbetsmarknaden i studien Den sociala ekonomin - en väg till arbete (2007). Studien ger 

kunskaper om hur utrikes födda är involverade i den sociala ekonomin och vilka möjligheter 

eller svårigheter som målgruppen har för att kunna bli en del av arbetsmarknaden. Wood 

skriver att socialt företagande gör det möjligt för individer långt ifrån arbetsmarknaden att 

skapa verksamheter som ger försörjning och värdefull sysselsättning (Wood 2007:18). Vidare 

skriver Wood att de sociala företagen anpassar sin verksamhet efter medarbetarnas behov och 

egna kvalifikationer, och att medarbetarna genom sitt deltagande ökar självförtroendet. Trots 

att de sociala företagen är fristående från den offentliga sektorn samarbetar dessa i många fall 

med kommun, landsting och arbetsförmedling. Wood (2007:19) framhåller att de sociala 

företagen inte kan utnyttjas till fullo, då det inom kommun, landsting och arbetsförmedling 

saknas viktig kunskap om hur de sociala företagen fungerar och verkar. Detta, visar Wood, är 

ett stort hinder för att socialt företagande ska kunna utnyttjas bättre och lyftas fram som ett 

komplement istället för att ses som konkurrens till den offentliga verksamheten (2007:17). 

3.4 Gör arbetsintegrerade sociala företag en skillnad?  

I en studie gjord av Andersson (2014), på uppdrag från Europeiska Socialfonden, undersöktes 

den långsiktiga effekten av en anställning inom ett socialt företag. Genom att analysera vilken 

den största inkomstkällan var bland anställda i ett socialt företag under perioden 2003-2012 

och jämföra detta med en kontrollgrupp vars inkomst kom från arbetslöshetsersättning eller 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder, förväntades studien kunna svara på huruvida ett socialt 

företagande lyckas med arbetsintegration. Studien visade att de som var anställda i ett socialt 

                                                 
4
 Den sociala ekonomin avser verksamheter som är socialt motiverade genom ideella organisationer, exempelvis 

sociala företag. För att beskriva ekonomiska verksamheter som styrs av medlemmarna (Wood 2007:7). 
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företag hade ett bättre utfall vad gäller inkomst av arbete (ålderspension, studier, 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder, sjukdom, rehabilitering, ekonomiskt bistånd) jämfört med 

kontrollgruppen (Andersson 2014:11). Resultatet visade också att de anställda hade en lägre 

sjukfrånvaro samt lägre antal deltagare i arbetsmarknadspolitiska program. Studien ska enligt 

Andersson ses som en mindre undersökning för att inspirera till vidare diskussion kring 

effekter av de sociala företagens arbete. 

Nilsson och Wadeskog (2006:127) har genom en studie av två sociala företag utvecklat en 

metod för att utvärdera den ekonomiska samhällsnyttan av dessa. Resultatet visar att de 

sociala företagen som ingick i studien gör en ordentlig samhällsvinst - en miljon kronor per år 

och medarbetare. Vinsterna består enligt författarna av dels de samhällskostnader som går 

bort eller reduceras då exempelvis en missbrukare inte längre behöver samhällsstöd i form av 

bidrag, rehabilitering eller liknande, dels av det produktionsvärde som skapas i företagen. De 

beräknar att den totala samhällsvinsten från dessa båda sociala företag årligen blir 120 

miljoner kronor, vilket motsvarar en budget för missbruksarbete i en större stad på 200 000 

invånare. 

3.5 Sammanfattning 

Det finns flera studier om sociala företag. Kerlin (2010) ger en historisk överblick i hur de 

sociala företagen uppkom, och därmed kan definieras. Wood (2007) hävdar att mer kunskap 

krävs för att de sociala företagen ska kunna utnyttjas till fullo, medan Levander (2011) genom 

sin studie visar osäkerheten i huruvida de sociala företagen faktiskt leder till arbetsintegration. 

Här finner jag mitt motiv till min studies relevans, då denna syftar till att undersöka vilka 

möjligheter respektive begränsningar som de sociala företagen bidrar med vad gäller 

arbetsintegration och utanförskapsbrytande. Vad gäller effekter av sociala företagens arbete så 

har främst de ekonomiska och hälsomässiga resultaten ofta varit av störst intresse, (se Nilsson 

& Wadeskog 2006 och Andersson 2014). Genom att summera resultaten av dessa studier, kan 

det konstateras att en mer övergripande bild av de sociala företagen behövs med hänsyn till 

alla dessa delar. Istället för att direkt ställa frågan: "vad är sociala företag?" kommer min 

studie att undersöka hur sociala företags organisationsstruktur, funktion och målgrupp kan 

möjliggöra respektive begränsa arbetsintegration. Genom att ta reda på hur de sociala 

företagen fungerar och bidrar till möjliggörande respektive begränsande av arbetsintegration 

kan jag bidra med kunskap om vad sociala företag är och varför de kan ses som en lösning på 

utanförskap. 
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4. Teoretiska utgångspunkter och begreppsdefinition 

I föreliggande avsnitt redogörs studiens teoretiska utgångspunkter och begrepp: 

styrmekanismer och specialisering (Jacobsen & Thorsvik 2008), flexibel och dynamisk 

verksamhet (Sennett 2007), sociala kontakter och personlig identitet (Giddens 2007) samt 

kategorisering (Tilly 2000). 

4.1 Organisationsstrukturens styrmekanismer och effekter 

Som en hjälp att tolka mitt empiriska material vad gäller sociala företags organisationsstruktur 

och hur de kan upprätthållas kommer jag att använda mig av Jacobsen och Thorsviks begrepp 

specialisering som en effekt av organisationsstrukturen (2008:80ff). Organisationsstrukturen 

skapar organisationens form samt anger och ställer krav på medlemmarna. Huvudsakligen 

syftar organisationsstrukturen till att påverka beteendet i organisationen i en viss riktning 

(Ibid s.108). Jacobsen och Thorsvik (2008:60) skriver om organisationsstrukturens effekter på 

beteendet i en organisation. En av effekterna av organisationsstrukturen är specialiseringen, 

det vill säga fördelningen av arbetsuppgifter, vilken begränsar vad individen inom 

organisationen ska arbeta med. Specialisering är enligt Jacobsen och Thorsvik (2008:60) den 

viktigaste faktorn för effektivitets- och produktivitetsfrämjande i organisationen. 

Jag kommer också att använda mig av begreppen rekrytering, socialisation och kontroll, som 

enligt Jacobsen och Thorsvik kan ses som styrmekanismer för att säkerhetsställa att alla 

individer i organisationen strävar mot samma mål. Dessa kan alltså ses som försök till att  

upprätthålla organisationsstrukturen (2008:80ff). Vid en rekrytering kan personer som har 

samma mål och intressen anställas av organisationen. Intervjuer och tester blir här indikatorer 

på om personen passar in i organisationen. Efter rekryteringen sker socialisering av de 

nyanställda för att organisationens kultur ska internaliseras hos individen genom normer, 

värderingar, lojalitet och identifikation. Den sista styrmekanismen, kontroll, syftar till att 

upptäcka om de anställda gör något oönskat. Detta, menar författarna, har att göra med hur 

långt från medarbetarna som ledaren befinner sig, samt hur många anställda som ledaren har 

att överblicka (Ibid s.81). Vidare menar Jacobsen och Thorsvik (2008:59) att alla 

organisationer består och kännetecknas av en organisationsstruktur, exempelvis hur arbetet 

inom organisationen ska fördelas, grupperas och samordnas.  

Organisationsstrukturens styrmekanismer och specialisering kommer i föreliggande studie 

hjälpa till att skapa förståelse för hur de sociala företagen är organiserade samt vilken roll 

hierarkier, styrning och kontroll har och hur dessa kan möjliggöra respektive begränsa 

arbetsintegration för arbetsmarginaliserade individer. 
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4.2 De ekonomiska förändringarnas effekter på arbetsmarknaden 

Jag kommer i föreliggande studie också att använda mig av sociologen Richard Sennetts 

begrepp flexibla och dynamiska verksamheter, vilka enligt honom är uttryck för effekterna av 

de ekonomiska förändringarna på arbetsmarknaden (2007:35). 

Som ett resultat av ekonomiska förändringar i omvärlden under de senaste decennierna 

tvingades företag som tidigare varit lönsamma att bli flexibla och dynamiska verksamheter för 

att kunna matcha kraven på en förändrad arbetsmarknad (2007:35). De ekonomiska 

förändringarna beror, enligt Sennett, på ett expanderat pengaflöde kombinerat med ett krav på 

kortsiktiga vinster som omvandlade strukturen i institutionerna. Till följd av detta tar Sennett 

upp exemplet med organisationernas automatisering av produktionen för att bli mer produktiv 

och flexibel, vilket innebar att institutionerna inte längre behövde det manuella arbetet i lika 

stor utsträckning. Sennett hänvisar till den tekniska utvecklingen och menar att: "Just de mest 

sårbara medlemmarna i samhället, de som vill arbeta men saknar särskilda kunskaper, 

kommer troligtvis att lämnas utanför"(Sennett 2007:38). Som ett resultat av de ekonomiska 

förändringarna menar Sennett att bara en viss typ av människor passar in i de instabila och 

fragmenterade sociala förhållandena på arbetsmarknaden. Dessa människor kallar Sennett för 

idealmännen eller idealkvinnorna (Ibid s.10ff). Idealpersonerna ska, enligt Sennett, vara 

flexibla och kunna anpassa sig till de snabba förändringar som den nya arbetsmarknaden har 

resulterat i. 

De ekonomiska förändringarnas effekter och hur dessa har utvecklat samhälle och 

arbetsmarknad är relevant i min studie för att se hur sociala företag genom att befinna sig på 

denna arbetsmarknad kan möjliggöra eller begränsa arbetsintegration för 

arbetsmarginaliserade individer. 

4.3 Arbetets sociala betydelse 

I studien kommer jag även att ta hjälp av Giddens begrepp sociala kontakter och personlig 

identitet som de egenskaper ett arbete kan bidra till för en individ. Enligt Giddens (2007:573) 

upptar ett arbete energi och prövar individens olika färdigheter men ger också struktur på 

vardagen och tillvaron. Vidare menar Giddens att det inte spelar någon roll vilken typ av 

arbete en individ har så länge den har ett arbete, eftersom arbetet är viktigt för självkänslan 

och stabilitet för människan (Ibid).  Enligt Giddens innehåller all social handling struktur, och 

all struktur social handling (Ritzer 2009:429).  
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Enligt Giddens (2007:354) är ett arbete inte bara viktigt för att det ger en inkomst. 

Arbetsmarknaden är även en viktig arena för social interaktion och möjlighet till sociala 

relationer. Giddens menar vidare att bristen på sociala kontakter och gemenskap är en av de 

viktigaste anledningarna till ojämlik hälsa. Saknar individen arbete krymper ofta en krets av 

potentiella sociala kontakter. Arbetsmiljön innebär oftast att individen blir en del av en grupp 

människor, och därför är arbetet också ett sätt att umgås och delta i andra aktiviteter genom 

sociala kontakter. Arbetet kan genom att erbjuda rutiner i form av sociala kontakter skapa en 

trygghetskänsla för individen, och värdesätts därför för att det ger en stabil och social identitet 

(Ibid s.191). Enligt Giddens har alltså arbetet större betydelse än endast själva lönen.  

Arbetet bidrar också genom de sociala kontakterna, arbetsutförandet och arbetsmiljön till 

rutiner och en personlig identitet och känslan av att kunna bidra ekonomiskt till familj, 

hushåll och samhälle (Giddens s.191). Giddens menar att förvärvsarbetet är starkt kopplat till 

självkänslan, även om arbetet ger dålig lön ger det trots allt struktur på vardagen. En personlig 

identiteten innebär att individen kan känna sig unik bland andra människor. Därför blir 

arbetsplatsen, enligt Giddens synsätt, en plats som möjliggör personlig identitet. Identiteten 

måste skapas rutinmässigt och bevaras genom individens handlingar. 

Begreppen sociala kontakter och personlig identitet kan ses som struktur- och rutinskapande 

processer för en individ. Enligt Giddens är strukturen beroende av att individen handlar på ett 

stabilt sätt (Giddens 2007:67). Blir individen arbetslös blir följderna, enligt Giddens synsätt, 

inte bara en förlorad inkomst utan också utestängning från sociala relationer och därmed 

möjligheten att definiera sig själv. 

Giddens (2007) egenskaper av arbetets sociala betydelse kommer att användas bland annat för 

att identifiera vad de sociala företagen kan erbjuda för individen som befinner sig i ett 

utanförskap, och vad ett arbete betyder för individen. På så sätt kan begreppen vara till hjälp 

för att kartlägga hur de sociala företagen möjliggör utanförskapsbrytande och 

arbetsintegration. 

4.4 Kategorisering 

Tilly (2000:74) menar att en kategori består av en grupp aktörer som definierar en gemensam 

gräns vilken i sin tur skiljer den egna gruppen ifrån andra. Enligt Tilly är kategorier inte 

specifika grupper av människor utan kategorier ska istället förstås som sociala relationer (Ibid 

s.79). Kategorisering beskriver alltså en relation mellan grupperna. Tilly lyfter "det 

organiserade arbetet" samt "arbetsmarknadernas värld" som arenor där många processer 
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gynnar kategoriell ojämlikhet. Som exempel ger Tilly arbetsersättning, 

kvalifikationsskillnader och omplaceringsmekanismer (2000:96). Tilly (2000:108) menar att 

kategorier i sig inte skapar en bestående ojämlikhet. Det är en kombination av en 

väldefinierad gräns och sociala förbindelser som knyter ihop positionerna, exempelvis 

hierarkier och föreställningar. Enligt Tilly överlever den kategoriella ojämlikheten "[...] 

slutligen i den mån som de båda positionerna knyter an på olika sätt till det flöde av resurser 

som underbygger deras interaktion" (Tilly 2000:111). 

Begreppet kategorisering kommer i studien att användas för att förstå eventuell kategorisering 

av de egna medarbetarna, och hur denna skulle kunna bidra till att begränsa eller möjliggöra 

arbetsintegration.  

4.5 Sammanfattning 

De presenterade teorierna ovan kommer att användas för att skapa förståelse för det insamlade 

materialet och hjälpa till att tolka hur sociala företag genom att befinna sig på 

arbetsmarknaden begränsar respektive möjliggör arbetsintegration.  

För att besvara frågeställningen "Hur kan sociala företag arbeta vad gäller funktion och 

målgrupp?" kommer jag i föreliggande studie att använda mig av Sennetts (2007) begrepp 

flexibla och dynamiska verksamheter för att belysa hur sociala företags funktion och 

målgrupp kan ses som ett resultat av de ekonomiska förändringarnas krav på flexibilitet på 

arbetsmarknaden. Vidare kommer jag att använda Tillys begrepp (2000) kategorisering för att 

för att åskådliggöra hur sociala företag kan använda sig kategoriseringar av medarbetarna 

(dvs. målgruppen) som ett sätt att framstå som en flexibel och dynamisk verksamhet. Jag 

kommer också att använda mig av Giddens (2007) begrepp sociala kontakter och personlig 

identitet för att belysa vad de sociala företagen kan ha för funktion för de 

arbetsmarginaliserade individerna. 

För att besvara frågeställningarna "Hur kan styrning och ledarskap fungera i ett socialt 

företag?" och "Hur kan rekrytering och arbetsfördelning gå till i ett socialt företag?" kommer 

jag att visa hur det sätt som sociala företag styrs och organiseras kan förstås med bakgrund i 

Sennetts (2007) begrepp flexibla och dynamiska verksamheter. Dessa begrepp kan belysa hur 

sociala företag måste konkurrera med andra företag genom att befinna sig arbetsmarknaden 

för att kunna överleva.  På så sätt kan jag visa hur de sociala företagen skulle kunna begränsa 

arbetsintegration genom att de själva måste anpassa sin verksamhet till att vara just flexibel 

och dynamisk. Vidare kommer Jacobsen och Thorsviks (2008) styrmekanismer att användas 
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för att belysa hur de sociala företagen, genom en strävan efter att vara flexibla och dynamiska 

verksamheter, försöker upprätthålla sin organisationsstruktur i det sätt som organisationen 

fungerar och styrs. De kommer också användas för att skapa förståelse för hur de sociala 

företagen är organiserade samt vilken roll hierarkier, styrning och kontroll har och hur dessa 

kan påverka individerna i organisationen. Även begreppet specialisering (Jacobsen & 

Thorsvik) är relevant då jag kan klargöra hur rekrytering och arbetsfördelning i de sociala 

företagen kan ses som effekter av organisationsstrukturen. Därmed kan även det sätt som 

rekrytering och arbetsfördelning organiseras i ett socialt företag ses som ett försök i att vara 

en vad Sennett (2007) benämner som flexibel och dynamisk verksamhet. Tillys (2000) 

begrepp kategorisering kommer jag i detta sammanhang att använda för att tydliggöra hur de 

sociala företagen kategoriserar sina medarbetare genom exempelvis specialisering av arbete.  

5. Metod 

Följande avsnitt lägger fram tankar och motiv till den valda metoden för studien, samt en 

diskussion kring urval, genomförande och etiska överväganden. Avsnittet avslutas med en 

metodreflektion där den valda metoden diskuteras utifrån överväganden och hinder i 

arbetsprocessen. 

5.1 Metodval 

Som metod för studien användes kvalitativ metod i form av samtalsintervjuer. En kvalitativ 

metod är enligt Bryman (2011:413) användbar för att få fram de studerade individernas egna 

synsätt och uppfattningar. Just de egna uppfattningarna är av stor vikt på grund av att mycket 

av de sociala företagen handlar om individens och medarbetarnas intresse och engagemang 

för verksamheten. Genom intervjuer förväntades inblick i både individens personliga tankar, 

men även från individen som representant från ett socialt företag.  Den kvalitativa metoden 

ger mer detaljrika svar jämfört med en kvantitativ metod där syftet är att skapa enkla och raka 

svar, vilket också gjorde den kvalitativa metoden mer användbar i min studie (Ibid). En 

kvantitativ metod hade kunnat skapa ett större omfång av studiens empiri, men i denna studie 

prioriterades istället fördjupade svar och resonemang från intervjupersonerna.  

I studien använde jag mig av semistrukturerade intervjuer. Enligt Bryman (2011:416) används 

denna form mest sannolikt då intervjuaren önskar besvara specifika frågeställningar där det 

finns ett tydligt fokus i början av undersökningen. Jag valde från start att inrikta min studie på 

arbetsintegrerande sociala företag, med mycket fokus på just arbetsintegration, vilket också 

präglade de frågor som formulerades i intervjuguiden. Semistrukturerade intervjuer 
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förväntades kunna ge intervjupersonen en ram för samtalet, men också en möjlighet att fritt 

kunna reflektera över frågorna. Innan intervjuerna genomfördes skapades intervjuguiden 

(Bilaga 1) som också stämdes av med handledare samt testades med hjälp av en studiekamrat. 

Intervjuguiden var uppdelad på följande teman: (1) det sociala företaget, (2) intervjupersonen, 

(3) de anställda, (4) arbetsintegration, (5) andra aktörer, samt (6) framtiden. Temat om det 

sociala företaget (1) och intervjupersonen (2) skapades för att få en inblick i det sociala 

företagets verksamhet och vem intervjupersonen var, det vill säga en översikt och beskrivning 

av det sociala företaget. Temat om de anställda (3) syftade till att skapa en förståelse för den 

målgrupp som sociala företag inriktar sig på: vilka de är, vilken problematik de har och vad de 

sociala företagen kan hjälpa dem med. Temat om arbetsintegration (4) syftade till att belysa 

hur de själva valde att definiera arbetsintegration, hur deras organisation kunde bidra till 

arbetsintegration och hur de upplevde att de lyckades med arbetsintegration. Temat om andra 

aktörer (5) och framtiden (6) skapades för att få de sociala företagen att beskriva sin funktion i 

relation till omgivningen och vad de trodde om deras framtid som sociala företag. 

Intervjuguiden skapades genom oklarheter eller intressanta aspekter som hittades i tidigare 

forskning. Frågorna har dels skapats utifrån tidigare forskning, dels utifrån regeringens 

definition om vad ett socialt företag är. Frågorna förväntades kunna ge en bild av hur ett 

socialt företag ser ut, hur det fungerar och vilka de är till för.  

5.2 Urval 

I studien använde jag mig av ett strategiskt urval, det vill säga ett strategiskt tillvägagångssätt 

där jag valde ut intervjupersoner som jag antog hade relevant information för studien  

(Bryman 2011:434). I ett första urvalssteg sökte jag efter arbetsintegrerande sociala företag 

som studieobjekt. Då min studie i ett tidigt tillfälle inriktade sig på arbetsintegrerande sociala 

företag, var dessa också som mest lämpliga för studiens syfte. Med hjälp av ett register över 

arbetsintegrerande sociala företag på internet (www.sofisam.se), kunde sex stycken sociala 

företag kontaktas med en intervjuförfrågan. I ett andra urvalssteg kunde intervjuförfrågan 

göras medvetet till chefer eller ansvariga inom verksamheten, vars kontaktuppgifter fanns på 

deras hemsidor. De personer som kontaktades var alltså även de som senare intervjuades. 

Anledningen till att just dessa valdes till intervjupersoner var för att de på grund av sin 

position troligtvis hade en övergripande bild och goda kunskaper om verksamheten och 

medarbetarna. Urvalet till studien blev alltså (på grund av fokus på arbetsintegrerande sociala 

företag och deras verksamhet) chefer eller ansvariga för de sociala företagen. 
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Studien avgränsades till att innehålla totalt sex intervjuer med representanter från sex olika 

sociala företag. Anledningen till urvalet beror på det begränsade antalet arbetsintegrerande 

sociala företag i det närliggande området, men också på att jag av tidsmässiga skäl inte hade 

möjlighet att ta mig till fler ställen. På grund av geografiska begränsningar valde jag att endast 

fokusera på närliggande sociala företag i regionen, vilket också bidrog till det totala antalet på 

sex stycken sociala företag. De sociala företagen skulle i studien huvudsakligen inte jämföras 

med varandra, utan snarare ses som ett representativt urval av sociala företag i allmänhet för 

en ökad kunskap om dessa. 

5.3 Genomförande 

Jag kontaktade cheferna för de sociala företagen via telefon och bestämde tider för intervjuer. 

Fem av sex intervjuer tog plats på de sociala företagens kontor, medan den sjätte genomfördes 

i ett av universitetets förbokningsbara grupprum. Tre av intervjuerna varade i ca 90 minuter, 

medan resterande tre varade i 30-45 minuter. Vid två av dessa tillfällen fanns även en 

ytterligare person med från det sociala företaget: en personalansvarig respektive en 

mellanchef med ansvar för att stötta individerna i verksamheten. Dessa personer vad med 

under intervjun för att, enligt dem själva, komplettera varandras kunskaper om 

organisationen. Trots att jag inte blivit meddelad om detta upplevde jag att intervjuernas 

kvalitet inte påverkades. Frågorna tenderade att ändå rikta sig mot den först tänkta 

intervjupersonen, och den andra intervjupersonen kompletterade främst med att beskriva sina 

arbetsuppgifter.  

Under den första intervjun märktes det vilka frågor som var mest relevanta genom att 

intervjupersonerna gav intressanta svar på just dessa frågor. Frågorna som ansågs vara mest 

relevanta var övergripande frågor exempelvis "Hur styrs ert sociala företag?", "Vilka är era 

medarbetare?" och "Vad anser ni att arbetsintegrerande är?". Samtliga intervjupersoner hade 

god lust att ge långa svar och utläggningar, vilket i vissa stunder försvårade att hålla intervjun 

till ämnet. En del intervjupersoner tog tillfället i akt att tala länge om sig själva och sin 

bakgrund. Dock var det vid dessa långa utläggningar som intressanta ingångar dök upp. Jag 

valde att inte avbryta intervjupersonen, utan istället ställa frågor som direkt rörde ämnet för att 

på så sätt undvika irrelevanta svar. Intervjupersonerna tenderade också att beröra flertalet 

frågor i samma svar genom de långa utläggningarna, vissa intervjuer resulterade därför 

uppskattningsvis i endast tio frågor, men lyckades ändå ge relevant information. Intervjuerna 

transkriberades samma dag som de genomfördes, för att undvika att gå miste om förståelse för 

sammanhanget. Genom transkriberingen upptäcktes flera intressanta och gemensamma 
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aspekter av de sociala företagen, som sedan hjälpte till att precisera de frågeställningar som 

jag ville få besvarade. Efter transkribering påbörjades analysen som utarbetades genom att 

använda studiens frågeställningar, det empiriska materialet samt valda teoretiska 

utgångspunkter. Samtliga frågeställningar från intervjuguiden kom inte att användas, utan de 

mest relevanta och intressanta uttalandena valdes ut för analys. Dessa valdes ut genom att 

relateras till studiens syfte och frågeställningar. De ursprungliga teoretiska utgångspunkterna 

kompletterades med fler teorier då delar av det empiriska materialet krävde detta för en vidare 

förståelse.  

I undersökningsprocessen valde jag att arbeta enligt abduktiv ansats. Den abduktiva ansatsen 

är en blandning mellan induktion och deduktion, och innebär således att viss teori valdes ut 

innan datainsamlingen för en särskild inriktning, men att dessa efteråt kompletterades med 

relevant teori för ytterligare förståelse (se exempelvis Bryman 2011:28). På fältet användes de 

redan utvalda teorierna på ett sådant sätt att de inte skuggade andra nyupptäckta fenomen eller 

områden. Efter undersökningsprocessen fanns det därmed tillfälle att komplettera tidigare 

valda teorier med ytterligare utgångspunkter för att kunna tolka det insamlade materialet. Den 

teori som valdes innan datainsamlingen var Charles Tillys kategoriseringsteori (2000) på 

grund av att jag till en början inriktade mig mycket på de sociala företagens målgrupp, de 

arbetsmarginaliserade individerna. Efter datainsamlingen krävdes dock fler teorier för att 

kunna tolka det intervjupersonerna berättade, och därför kompletterades Tilly med Sennett 

(2007) och Giddens (2007). Dessa hade närmare svar på den samhälleliga utvecklingens 

konsekvenser för individerna i utanförskap. Det abduktiva arbetssättet var för studien relevant 

då mycket ny kunskap uppstod i datainsamlingen som den redan utvalda teorin inte kunde 

hjälpa till att tolka. 

5.4 Etiska överväganden 

Bryman (2011:130) menar att det är viktigt med medvetenhet om angelägna etiska principer 

för att kunna ta beslut om vad som är lämpligt att genomföra i sin studie. Informationskravet 

innebär att inblandade personer ska vara underrättade om att deltagandet är frivilligt samt 

studiens syfte (Vetenskapsrådet u.å.). Vid den första kontakten med de sociala företagen 

informerade undertecknad den kontaktade personen om studiens syfte och vad deras 

medverkan innebar för studien. Denna information upprepades även vid intervjutillfället. 

Samtyckeskravet står för att personerna i en undersökning har rätt att bestämma över sitt 

deltagande (Ibid). De som intervjuades informerades om att de kunde avbryta intervjun när 

som samt att de får hoppa över frågor om de känner att de inte vill besvara dem. Gällande 
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konfidentialitetskravet, att behandla personuppgifter och utsagor i studien på ett sätt som gör 

att det genom läsning av uppsatsen inte kan spåras till den enskilde individen (Ibid), valde jag 

att anonymisera både intervjupersonerna men också vilken organisation som de tillhör för att 

undvika identifikation. Istället valde jag fiktiva namn på de sociala företagen genom att 

benämna dem genom den målgrupp som de framhöll att de var till för. Jag informerade 

intervjupersonerna om detta när vi träffades för intervjun. Nyttjandekravet innebär att det 

material som samlas in endast ska användas till den tänka studien (Ibid). Jag informerade om 

vilka de tänkta läsarna var för C-uppsatsen, det vill säga handledaren, opponenten och 

examinatorn, men att studien även eventuellt skulle publiceras i en uppsatsportal. 

5.5 Metodreflektion 

Studien hade kunnat utökas till fler sociala företag utanför det geografiskt närliggande 

området. Det går nämligen inte att utesluta att sociala företag arbetar på olika sätt i olika 

regioner. Studiens resultat hade dock troligtvis inte påverkats i större bemärkelse av 

geografiska förutsättningar då de sociala företagen arbetar enligt samma nationella definition.  

I studien intervjuades chefer eller ansvariga för sociala företag om hur de uppfattade och 

beskrev sin verksamhet för att sedan kunna reflektera över hur de sociala företagen bidrar till 

att möjliggöra eller begränsa arbetsintegration. Viktigt att poängtera är att jag inte värderat i 

vilken utsträckning de sociala företagen lyckas med arbetsintegration, utan snarare hur deras 

arbete skulle kunna ses som begränsande eller möjliggörande av arbetsintegration utifrån 

deras egna utsagor.  

Jag hade inga andra kriterier för mitt urval än att de skulle vara chefer eller ha en ledande 

position i organisationen. Detta hade kunnat innebära att någon av cheferna precis tillträtt i sin 

roll i företaget och därmed kanske inte kunnat svara på mina frågor. Jag löste detta genom att 

vid första kontakt med företagen informera om studiens innehåll och gav dem därmed chans 

att välja ut en person som kunde svara på mina frågor.  

Vad gäller metodvalet anser jag att den kvalitativa metoden har bidragit med ett tillräckligt 

underlag för analys, vilket kan ses som en indikator på att relevanta frågor ställdes till 

intervjupersonerna. Den kvalitativa metoden resulterade i ett intresseväckande och personligt 

resonemang från intervjupersonernas sida, som troligtvis inte hade kunnat täckas av en 

kvantitativ metod i samma utsträckning. 
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Jag kan i efterhand konstatera och värdera vikten av en väl konstruerad intervjuguide. Den 

kvalitativa metoden är, som Kvale och Brinkmann (2014:17) skriver, ingen okomplicerad 

uppgift utan kräver stor förberedelse och förmåga för att genomföra bra intervjuer. Själva 

förberedelsestadiet upplever jag kunde ha varit grundligare genomfört innan datainsamlingen 

för mer professionellt utförda intervjuer. Kvale och Brinkmann (2014:34ff) menar att 

forskaren endast kan lära sig att intervjua genom att intervjua, och att mycket även hänger på 

intervjuaren som person under själva intervjun för att få till en lärorik intervju. Under 

intervjuerna upplevde jag att det var mycket svårt att hålla sig till intervjuguiden och dess 

ordningsföljd vad gäller frågorna. Svaren blev ofta långa och ibland upplevde jag att 

intervjupersonerna svävade ut för mycket. Samtidigt kom ofta intervjupersonen in på 

intressanta aspekter genom långa utsvävningar, vilket innebar att jag inte ville stoppa 

diskussionen genom att avbryta. Som intervjuare upplevde jag det därför svårt att finna en 

balans mellan när jag skulle bryta av med en annan fråga eller vänta på eventuellt intressanta 

resonemang. I de fall då intervjupersonen gick från ämnet valde jag att inte avbryta. Jag 

ställde dock inga följdfrågor på just det som intervjupersonen berört (och som jag upplevde 

gick från ämnet), utan tog istället tillbaka intervjupersonen till ämnet genom att ställa en helt 

annan fråga. Kanske upplevde intervjupersonerna att intervjun på så sätt blev "hackig", men 

det var på detta sätt jag hanterade utsvävningar för att hålla intervjun till ämnet. 
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6. Översikt av de sociala företagen och intervjupersonerna 

Nedan presenteras två olika tabeller varav den första presenterar de sex sociala företagen som 

ingått i studien medan den andra presenterar intervjupersonen eller intervjupersonerna som 

representerade dessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Medarbetare är avlönade individer som också definieras som de sociala företagens målgrupp (det vill säga 

individer med en typ av hinder). De fastanställda är avlönade individer som inte betraktas ha något hinder, utan 

fungerar som handledare och hjälparbetare för medarbetarna. Fyra av dessa sociala företag har inte beskrivit 

antalet medarbetare respektive fastanställda, därför beskrivs istället det totala antalet. 

Tabellen ovan visar att två av de sociala företagen, Mentala företaget och 

Nedsättningsföretaget har funnits sedan 90-talet medan resterande bildats under 2000-talet. 

Det största sociala företaget, utifrån antalet medarbetare och anställda, tycks vara det Mentala 

företaget. Det minsta sociala företaget är Unga-vuxna-företaget, som också är ett av de yngsta 

av dessa företag. Vad gäller de sociala företagens målgrupper är det tre av dessa som har en 

specifikt framställd målgrupp. Dessa målgrupper är psykiskt funktionsnedsatta, unga vuxna i 

åldern 20-30 år samt nysvenskar. Resterande sociala företag har målgruppen 

arbetsmarginaliserade, det vill säga både fysiskt- och psykiskt funktionsnedsatta, 

långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna och personer med språkliga hinder. De sociala 

företagens verksamheter liknar varandra bland annat vad gäller städningsservice och caféer. 

Något som inte framkommer i tabellen är vilka de sociala företagens medlemmar är. 

Medlemmarna kan vara anhöriga till de sociala företagens målgrupper, individer som är 
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intresserade av de sociala företagens verksamhet och målgruppens behov samt målgruppen 

själv, det vill säga medarbetarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabellen ovan visar vilken roll intervjupersonerna har i det sociala företaget samt vilka 

tidigare erfarenheter de har. Intervjupersonerna är i enlighet med urvalet chefer eller personer 

på ansvariga positioner inom företaget. De tidigare erfarenheterna visar att många av 

intervjupersonerna har erfarenheter av liknande arbeten och arbeten med människor sedan 

innan. 

7. Resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet att presenteras i delvis citerat format, och vävas in 

tillsammans med analysen. Avsnittet kommer att delas in genom att ta utgångspunkt i studiens 

frågeställningar, dessa är målgrupp och funktion, styrning och ledarskap samt rekrytering och 

specialisering. 

7.1 Hur kan sociala företag arbeta vad gäller funktion och målgrupp? 

7.1.1 Funktion - ett svar på de ekonomiska förändringarnas konsekvenser? 

De sociala företagen framhåller att de bedriver en verksamhet som syftar till att skapa 

sysselsättning för arbetsmarginaliserade individer. Dessa kan vara långtidsarbetslösa och 
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långtidssjukskrivna, psykiskt eller fysiskt funktionsnedsatta samt individer med språkliga 

hinder. De beskriver dessa grupper som om de antingen står helt utanför arbetsmarknaden 

eller som om de har långt till arbetsmarknaden genom sina hinder. Ett återkommande mönster 

i intervjuerna på frågan vad de tror är orsaken till att dessa individer har utestängts från 

arbetsmarknaden, är att intervjupersonerna anser att individernas kompetens inte tas tillvara 

på tillräckligt i samhället. De säger att individernas kunskaper inte värderas på 

arbetsmarknaden, och att individerna därför får en chans till arbete hos dem. En av 

intervjupersonerna lyfter ett exempel från en offentlig verksamhet som hen tidigare jobbat i:  

"Jag har som exempel en organisation jag har jobbat för,  i princip alla var ju högskoleutbildade, 

där gjorde man sig av med kontorsvaktmästaren för det var ju... det som ingick i 

kontorsvaktmästarens tjänst var ju sådant som alla kunde" (Mentala företaget). 

Intervjupersonen belyser här en intressant aspekt som går att härledas till Sennetts (2007) 

resonemang om de ekonomiska förändringarnas effekter på arbetsmarknaden och för 

individerna. Genom de ekonomiska förändringarna och de ökade kraven på flexibla och 

dynamiska verksamheter (Sennett 2007:35) uppstod en arbetsmarknad där endast vissa typer 

av människor platsar. I detta fall de högskoleutbildade. Genom att vara högskoleutbildade 

förväntas de implicit att förutom att kunna sitt arbete, även kunna det som 

kontorsvaktmästaren kan. Här är ett tydligt exempel på hur organisationen försöker 

effektivisera sin verksamhet genom att spara in på en tjänst. Den lidande blir därmed 

kontorsvaktmästaren vars tjänst förmodligen inte krävde en högskoleutbildning. Exemplet 

visar att kontorsvaktmästaren hade en inte längre nödvändig och värderad egenskap, vilket 

genom Sennett kan förstås som ett resultat av kravet på en flexibla och dynamiska verksamher 

(2007:35). I detta fall resulterade den nya sortens arbetskraft i att kontorsvaktmästaren fick 

sägas upp, vilket överensstämmer med Sennetts tankar om att endast vissa individer platsar i 

och med kraven på den nya arbetsmarknaden. De sociala företagen betonar just att de 

arbetsmarginaliserades kompetenser inte längre värdesätts, vilket alltså kan förstås som att de 

har fått lämna plats åt mer flexibla och mångkunniga individer. Intervjupersonen beskriver 

vidare hur verksamheten påverkades av att kontorsvaktmästaren försvann: 

"Men vad fick det för följder? Jo, då fick ju de här högskoleutbildade och välbetalda 

tjänstemännen klia sig i huvudet och undra - vad är det där för slags lampa som har gått sönder? 

Var kan jag hitta en sådan? Var kan jag hitta stegen så jag kommer upp till taket och så vidare? 

Snacka om vad det kostar i jämförelse med att ha de här tjänsterna som lite elakt kanske kan kallas 

för Kalle med kvasten-rollen eller liknande. Bara genom att fokusera på de typerna utav 

arbetsuppgifter som ger lite extra kraft till vilken slimmad organisation som helst gör att vi alla i 

organisationerna mår bättre. För har jag den där utbildningen och den där lönen och kunden som 

väntar och så vidare på den andra sidan, då blir jag ju också synnerligen irriterad och störd om jag 

ska ägna en stor del av min arbetstid för att fixa en belysning. Vi kan komplettera varandra genom 
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att vi medvetet och aktivt söker kompletteringsmöjligheter, så finns det arbetsuppgifter för alla och 

en var också" (Mentala företaget). 

Intervjupersonen kommer här in på den personliga åsikten att det blir problem för resterande 

personal när "Kalle med kvasten" inte längre finns på arbetsplatsen. Andra sociala företag 

lyfter också tanken om att skapa och hålla kvar dessa "enkla" arbetstillfällen för att få ut 

individerna i ett arbete och att det är just här som de kan hjälpa individen. De sociala 

företagen skulle kunna förstås som en funktion för den gruppen av arbetskraft som inte kan 

möta de krav som de nya flexibla och dynamiska verksamheterna kräver. "Kalle med 

kvasten"-exemplet kan alltså ses som ett uttryck för effekterna av en ny arbetsorganisation. 

Intervjupersonernas uttalanden skulle kunna förstås som kritik mot de ekonomiska 

förändringarna på arbetsmarknaden då dessa skapat flexibla och dynamiska verksamheter i 

vilka endast vissa personer platsar med flexibla kunskaper (Sennett 2007:10). Det tycks alltså 

vara här som de sociala företagen uppfattar att sin funktion är till för, genom att skapa 

möjligheter för de individer vars kunskaper inte längre värderas och behövs på en förändrad 

arbetsmarknad. 

7.1.2 Mer än bara ett arbete för målgruppen 

Intervjupersonerna lyfter i många fall sin funktion som arbetsintegrerare för medarbetarna och 

drar gärna upp exempel på hur arbetet har förändrat deras vardag till det bättre. De talar om 

arbetsintegration som en process där flera komponenter ska fungera, inte bara i ett arbete utan 

även hemma, och att det påverkar mer än bara den enskilda individen.  

"[...]jag tror den snabbaste vägen till integration är arbete. Man lär sig språket, man har kontakt 

med människor, man får referenser, man känner sina pengar är väldigt motiverande. Man 

förvandlas till glada människor från depressioner. De blir glada och pigga. Jag träffar barn som 

kramar om mig och säger: tack för att min mamma har jobb, hon äter inte längre sina tabletter för 

hon går till jobbet. Det här påverkar inte bara den enskilda människan. Det är många runtomkring 

maken, makan, släktingar. Vad är vi för förebilder för våra barn om vi inte har arbete?" 

(Språkföretaget). 

I citatet berättar intervjupersonen hur ett arbete påverkar individens tillvaro, men också 

individens närhet. Här betonas inte själva arbetet och vad individen gör på arbetet, utan 

snarare de sociala konsekvenserna som ett arbete ger. Intervjupersonen hänvisar till vad som i 

detta sammanhang skulle kunna förstås som personlig identitet (Giddens 2007:573). 

Intervjupersonerna berättar att individen genom arbetet kommer utanför hemmet och får 

chans att använda sina färdigheter, samtidigt som hen träffar andra människor. Mitt material 

belyser dock något mer än vad Giddens (2007) egenskaper om arbetets sociala betydelse gör. 

Intervjupersonerna belyser arbetets betydelse även för andra runtomkring individen. En 

intervjuperson säger att: "[...]arbete kanske var ett sätt att bryta vissa... att den här lille 
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grabben eller tjejen kan se att mamma eller pappa går till jobbet" (Unga-vuxna-företaget). I 

linje med Giddens (2007) kan arbetet förstås som ett sätt för individer att få rutiner och 

struktur i sin vardag. Arbetet ger en personlig identitet genom att individens vardag, tack vare 

arbetet, innehåller rutiner och struktur i vilka individen (och också andra i individens 

omgivning) kan identifiera sig själv. Just identiteten belystes även av en intervjuperson: "Är 

man och träffar nya människor så dröjer det fem minuter innan de frågar: jaha, vad jobbar du 

med då?"(Kulturföretaget). Detta kan jämföras med Giddens (2007:191) synsätt gällande hur 

ett arbete skapar en personlig identiteten. Citatet visar hur vi näst intill förutsätter att individen 

vi träffar har ett arbete. Hade en arbetslös fått frågan som ställdes i citatet hade denne inte 

kunnat framhäva sin identitet, åtminstone genom ett arbete. Då hade istället individens 

identitet grundats på att denne var arbetslös. Hade en individ med ett arbete fått frågan hade 

denne kunnat framställa sig själv och känna sig unik genom just sitt arbete och samtalet hade 

förmodligen fortsatt. De sociala företagen erbjuder individer arbete. Med hjälp av Giddens 

resonemang om arbetet och den personliga identiteten som detta tillför, kan de sociala 

företagen också ses som ett sätt för individen att kunna identifiera sig själv (både för sin egen 

skull, och för andra). 

Liksom det längre citatet ovan uttrycker sig intervjupersonerna om arbetets betydelse som 

något mer än bara ett arbete som bara påverkar den enskilda individen. De sociala företagen 

visar ett intresse för den enskilda individen och möjligheterna som ett arbete kan ge både för 

den egna personliga utvecklingen men också för individens närhet. De sociala företagen 

fortsätter att beskriva hur ett arbete hos dem påverkar individen: 

"Jag kan ju säga att det kommer ju nästan, ja iallafall varje vecka några personer in här. Först 

frågar de ju efter jobb. Sen frågar de efter praktik och sen ungefär bara att få vara... alltså det här 

att få sitta med och fika och... vara med i en kontext, det är ju jätteviktigt" (Kulturföretaget). 

Intervjupersonen kommer här in på en intressant betydelse som de sociala företagen tycks ha. 

Individer kommer dit för att få ett arbete, men finns inte detta så nöjer sig de med att bara få 

sitta med och fika. Detta kan tänkas spegla vad Giddens (2000:573) definierar som sociala 

kontakter, då individerna kan tänka sig att bara sitta med och få fika med de som arbetar på 

det sociala företaget. Likt Giddens resonemang om arbete som en social arena, kan arbetet 

och arbetsmiljön förstås som ett sätt för individen att bli en del av en grupp, nämligen 

arbetsgruppen. Hade individerna inte haft det sociala företaget, hade de inte heller haft 

tillgång till de sociala kontakter som finns på arbetsplatsen och i arbetsgruppen. Därför går det 

anta att de sociala företagen uppfyller mer än funktionen att sysselsätta och arbetsintegrera. I 

den mån de sociala företagen kan försöker de även stötta och hjälpa individerna. Denna 
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sociala aspekt av de sociala företagen kan därför ses som en stor möjlighetsfaktor för 

individerna att bryta sitt utanförskap, bara genom att få komma till de sociala företagen och 

bara vara. I min studie visar det sig dock att individen inte nödvändigtvis har fått en 

anknytning till det sociala företaget genom en anställning, utan de sociala företagen kan låta 

dem få "bara vara" tillsammans med företagets medarbetare. Detta tyder alltså på att 

individerna inte nödvändigtvis måste ha ett arbete för att få tillgång till de sociala kontakterna. 

Att inte ha en anställning är i detta fall inte ett hinder för att individen ska få komma till det 

sociala företaget och få sociala kontakter. Här kan det tänkas att det istället för 

arbetsintegration blir en gemenskap och social integration för individerna som de sociala 

företagen kan erbjuda i jämförelse med vad de hade fått annars. En annan intervjuperson 

uttrycker sig på följande sätt: "De kommer hit och det finns de som inte vill ta helg när det är 

fredag, så på så sätt gör det en oerhört stor skillnad" (Mentala företaget). Intervjupersonen 

indikerar att arbetet får en stor betydelse i individens liv. Min studie visar en koppling mellan 

sociala kontakter och personlig identitet som möjliggörs genom de sociala företagen. Genom 

att individerna får sitta med och fika, eller genom att de har ett arbete så möjliggörs de sociala 

kontakterna för individen. Enligt Giddens (2007:67) förutsätter strukturerna som exempelvis 

skapas genom sociala kontakter och personlig identitet att individen handlar på ett stabilt sätt. 

De sociala företagen kan med andra ord erbjuda möjligheter för individen (även om det inte 

innebär ett arbete) att upprätthålla en struktur och därmed sociala kontakter och en personlig 

identitet. 

Mitt material visar att de sociala företagen i många fall erbjuder något mer än bara ett arbete, 

för fler än bara individen själv, bland annat genom sociala kontakter och en personlig 

identitet, men framförallt för att få finnas i ett sammanhang. Bara genom det tycks de sociala 

företagen möjliggöra en integration. Genom att ha öppna dörrar även för ickeanställda 

marginaliserade individer möjliggörs nämligen åtminstone integration till en gemenskap och 

kontext, vilket skulle kunna jämföras med vad ett arbete ger. Genom denna sociala kontext 

kan betydelse skapas i individernas liv, och de kan genom de sociala kontakterna bilda en 

personlig identitet. De sociala företagens funktion kan därför vara möjliggörande vad gäller 

arbetsintegration i den grad de förmår att ta emot individer, och därefter finns fortfarande 

möjligheten att få vara med i den gemenskap som arbetet ger.  

7.1.3 Kundfokus eller medarbetarfokus? 

Trots kritiken mot hur individerna marginaliseras på arbetsmarknaden, visar de sociala 

företagen hur även de vidtar åtgärder i försök att vara flexibla och dynamiska verksamheter 
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(jfr Sennett 2007:35). Ett återkommande mönster i intervjuerna visar nämligen de sociala 

företagens betoning på kvalitet för att kunna vara konkurrenskraftiga och för att få fler 

kunder. Ett par av de sociala företagen väljer även att inte marknadsföra sig som sociala 

företag på grund av att det, enligt de själva, genom okunskap och föreställningar inte 

förknippas med kvalitet: 

"[...]våra medarbetare känner att de vill utveckla saker, de vill göra saker, produktiva saker, de 

känner att de bidrar med arbete. Då vill vi hellre lyfta deras... kvalifikationer eller vad man säger, 

så att det är min spontana... Men vi finns ju med i tillväxtverket och så... som socialt företag. Och 

vi ska stå för det. Men mot våra kunder så vill vi att kunderna ska känna att de ska få kvalitet i det 

som de köper. Helt klart. Och då vill vi helst inte att någon anlitar oss för att man tycker synd om 

oss, utan man ska anlita oss för att man tycker att det finns ett värde i det vi gör" 

(Unga-vuxna-företaget). 

"[...] det är inte bra marknadsföring, tyvärr, fortfarande okunskaper om sociala företag. Det tar sin 

tid. Men vi känner att vi kommer att göra det någon gång men inte så länge som folk kan mycket 

lite om det här med sociala företag. Så vi vill i kundens ögon vara som vilket företag som helst. 

Det ska inte synas något sånt" (Språkföretaget). 

Anledningen till att inte marknadsföra sig som ett socialt företag sägs alltså enligt dessa 

intervjupersoner vara för att kunden ska veta att den får kvalitet. Mitt material visar här alltså 

att ett par av de sociala företagen helst inte vill marknadsföra sig som socialt företag då detta, 

enligt intervjupersonerna, kan misstolkas av kunden vad gäller den kvalitet som skapas av 

produkten eller tjänsten. Här vill alltså två av de sociala företagen ses som vilket annat företag 

som helst, i just kvalitetsaspekten. Här sker en kategorisering i linje med Tilly (2000:86), 

genom att de sociala företagen inte vill visa att de är ett socialt företag då det, enligt dem 

själva, kan misstolkas av kunder. De kategoriserar alltså in sina egna medarbetare genom att 

inte marknadsföra sig på grund av vad omgivningen tror om deras målgrupp. De sociala 

företagen "erkänner" i detta fall de kategoriseringar som bland annat kunderna gör av 

målgruppen istället för att marknadsföra sig som just ett socialt företag och visa att även deras 

service ska likställas med ett vanligt företag. Frågan blir här om detta istället stjälper de 

sociala företagens målgrupp, då det är dessa som de är till för och inte kunderna. I detta fallet 

blir målgruppen för företaget diffus. Är de sociala företagen inriktade på kundens bästa eller 

målgruppens bästa? Vilket stjälper de arbetsmarginaliserade individerna mest? Den 

kategorisering av målgruppen som sker här skulle kunna ses som begränsande av 

arbetsintegration genom att de sociala företagen själva återskapar kategoriseringarna av deras 

medarbetare som "inte vanliga medarbetare". Kategoriseringen kan också ses som 

möjliggörande för arbetsintegration genom att exempelvis "döljandet" av att vara ett socialt 

företag innebär att kunder köper mer varor och tjänster, och att det sociala företaget i så fall 

kan ta in fler medarbetare. Det går dock att tänka sig att genom att ett socialt företag istället 
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faktiskt marknadsför sig som just detta så kan det också medföra att människor vill hjälpa 

organisationen genom att handla just där.  

Mitt material visar att de sociala företagen lyfter kvalitet för att kunna vara 

konkurrenskraftiga, som vilket företag som helst. Samtidigt lämnar ett par av de sociala 

företagen också sitt ursprungliga syfte att integrera de marginaliserade individerna på 

arbetsmarknaden genom att "dölja" att de är ett socialt företag på grund av just dessa individer 

inte förknippas med kvalitet. Här finns alltså också en diskrepans mellan vad man säger att 

man är och vad man säger att man gör. Även vad gäller målgrupp som kan tyckas vara en 

självklar i de sociala företagen så skapas begränsningar vad gäller arbetsintegration och 

utanförskapsbrytande utifrån vad intervjupersonerna säger. Mitt material visar att de sociala 

företagen även här agerar som vanliga företag vilket resulterar i att även de stänger ute 

individer som inte "behövs" till följd av att de måste vara flexibla och dynamiska 

verksamheter. 

7.1.4 Sammanfattning 

De sociala företagen tycks i min studie finna sin funktion där övriga samhällsaktörer, som 

kommuner och företag, inte räcker till, förmår eller vill hjälpa arbetsmarginaliserade individer 

till följd av ekonomiska förändringar på arbetsmarknaden. I min studie framstår även de 

sociala företagens funktion som någonting mer än att bara erbjuda arbete till de 

arbetsmarginaliserade individerna. Intervjupersonerna berättar att medarbetarna inte vill ta 

helg när det är fredag, att de i vissa fall är nöjda om de så bara får sitta med vid fikabordet och 

att de märker hur personer i omgivningen påverkas av att en närstående har ett arbete. De 

sociala företagen kan alltså genom att erbjuda arbete för arbetsmarginaliserade individer 

också bidra med en social kontext och ett nätverk av arbetskollegor, som kan vara avgörande 

för individens välmående. På så sätt möjliggör de sociala företagens funktion som mötesplats 

mer än bara arbetsintegration och kanske till och med samhällsintegration. Att inte 

marknadsföra sig som ett socialt företag vad gäller sina medarbetare och vad de står för, kan 

ses som både möjliggörande men också begränsande för arbetsintegration. Möjliggörande i de 

fall då de får fler kunder och på så sätt kan anställa fler medarbetare, men begränsande i de 

fall då det kan ses som ett döljande av sina medarbetares nedsättningar. Ska de sociala 

företagen kanske marknadsföra sig som sociala företag för att bevisa att även de kan leverera 

kvalité, och på så sätt slå hål på fördomarna om själva målgruppen och istället för att se dem 

som "arbetare med hinder" se dem som "vanliga arbetare". 
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7.2 Hur kan styrning och ledarskap fungera i ett socialt företag? 

I inledningsavsnittet presenterades regeringens handlingsplan med de kriterier som gäller för 

att organisationer ska få kalla sig sociala företag. En förutsättning är att medarbetare är 

delaktiga i ägande eller avtal. Delaktigheten är ett av de kriterier som skiljer ett socialt företag 

från offentlig verksamhet och privata företag (Näringsdepartementet 2010:2ff). Kriteriet om 

medlemsdelaktigheten belyser alltså ett stort medlemsinflytande i verksamheten. Detta är 

även något som samtliga sociala företag i studien betonar starkt. 

"Det är ju en betydande och viktig del det här med arbetsintegrerande sociala företag, det är ju att 

vi ska verka och värna runt begreppet delaktighet. Så i jämförelse med ett traditionellt företag så 

har vi en mycket öppen och frekvent arena runt att fånga upp delaktigheten och öppna 

möjligheten. Vi har till exempel dagliga möten för att fånga upp så mycket som möjligt utifrån hur 

saker och ting går och vad man vill för att fånga in måendet för dagen och göra det bästa av olika 

situationer" (Mentala företaget). 

I citatet lyfter intervjupersonen just att delaktigheten och medbestämmandet är ett särskiljande 

drag från ett vanligt företag, där det istället för ett horisontellt styre som i de sociala företagen 

finns ett vertikalt styre där en eller flera bestämmer över resterande del av företaget. Samtidigt 

som de sociala företagen beskriver sig själva som just medlemsorganisationer och särskiljer 

sig från ett vanligt företag beskriver intervjupersonerna sin egen funktion i verksamheten som 

styrande i flera avseenden: "[...] rent juridiskt så har jag ju yttersta ansvaret" (Unga-vuxna-

företaget) "Ekonomiskt är det ju jag som styr, vilka som ska ut och in, så det är ju jag" 

(Mångkulturföretaget). Representanterna för de sociala företagen betonar alltså att alla 

individer har inflytande i verksamhetens styrning, eftersom de är en medlemsorganisation. 

Emellertid tycks detta inflytande och medbestämmande endast gälla till en viss gräns då 

intervjupersonerna exempelvis lyfter sitt ekonomiska och juridiska ansvar som chefer. De 

säger också att deras egen roll är att styra och ansvara för verksamheten. För att få 

organisationen att fungera krävs alltså en chef som styr. Detta är i linje med vad 

styrmekanismen kontroll innebär - som ett sätt att säkerhetsställa att medlemmarna i 

organisationen går mot samma mål för att kunna upprätthålla organisationsstrukturen 

(Jacobsen & Thorsvik 2008:80). Därför går det att anta att de sociala företagen, som per 

definition är en medlemsorganisation, ändå kräver en typ av styrning genom en ledarposition 

som har ett mer övergripande ansvar i organisationen. Trots definitionsmässiga olikheter 

mellan sociala företag och vanliga företag går det alltså i mitt material att konstatera att det 

ändå finns likheter i organiseringen vad gäller styrning. Detta kan tolkas som att för att få det 

sociala företaget att fungera krävs en person med övergripande ansvar som kan leda 

verksamheten i rätt riktning. 
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Vidare tillfrågas intervjupersonerna om deras roll och betydelse för verksamheten. På de 

sociala företagens hemsidor går intervjupersonerna under titlarna verksamhetschef, 

verksamhetsansvarig och verksamhetsledare, men under intervjun tar intervjupersonerna 

avstånd från sådana höga positioner. 

"Ja, jag gillar inte riktigt titlar, men... Ja, vi sa ju till exempel personalansvarig. Många skulle nog 

sagt personalchef. För... benämningarna skiljer sig ju lite grann. Jag säger också ansvarig, 

verksamhetsansvarig och inte verksamhetschef. Men det beror helt och hållet på, men orden kan 

ibland väga olika beroende på vem man säger det till. Men vi vill ha den mjukare varianten, det 

vill säga vi gör det tillsammans" (Unga-vuxna-företaget). 

Intervjupersonens uttalande kan ses som ett avståndstagande från hierarkier i form av 

chefspositioner gentemot medarbetarna. Flera intervjupersoner uttryckte sig på liknande sätt 

vad gäller sin egen position: "Ja, verksamhetsledare heter det. Till och med verksamhetsledare 

med hjärtat på rätta stället är den fullständiga titeln" (Mentala företaget). Intervjupersonernas 

avståndstagande från denna typ av hierarki och nedtoningen av den egna chefsrollen är ett 

återkommande mönster i de undersökta sociala företagen. Genom att betona en 

decentralisering och lyfta medbestämmandet visar de sociala företagen en annan sorts 

ledarroll, nämligen en stöttande, vägledande och motiverande roll. Ledarskapet uttrycks här 

inte vara till för att styra medlemmarna, utan snarare stötta medlemmarna. De ansvariga 

belyser just stöttandet till individerna för att de ska motiveras till sitt arbete. Även om 

intervjupersonerna istället betonar en mjukare form av ledarskap, kan det ses som ett sätt för 

ledarna att kontrollera medarbetarna genom organisationsstrukturen (Jacobsen & Thorsvik 

2008:108). Det skulle kunna ses som ett uttryck för styrmekanismen socialisering, då 

organisationsmedlemmar internaliserar normer, lojalitet och identifikation i organisationen, 

men här med skillnaden att ledarna skapar ett stödjande klimat som passar medarbetarna och 

deras hinder. Utan motivering och stöttning från ledare har medarbetarna svårt för arbetet. 

Arbetet måste klaras av för att företaget ska fungera, men här måste istället en annan typ av 

ledarskap finnas för individerna. Men även en "mjukare" typ av ledarskap är ett ledarskap. 

Därför kan detta ses som ett ytterligare försök i att styra upp verksamheten, men på ett sätt så 

medarbetare kan förstå. 

Förutom en mjukare typ av ledarroll för att motivera och stötta medarbetarna, så uttrycker sig 

flera av de sociala företagen om fastanställda handledare, även kallade "stöttepelare" eller 

"bärande balkar". Dessa är alltså personer utan någon form av hinder som anställts för att 

handleda, stötta och motivera medarbetarna. En intervjuperson beskriver handledarnas 

funktion: 
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"[...]vi behövde stabilitet. Därför har vi äldre personer också i verksamheten. Men 

huvudmålgruppen som vi vill jobba med är då 20-30. Men det har ju med mognad... [...] Så då var 

vi tvungna att fylla på med äldre erfarna personer som kan vara lite bärande balkar kan man säga" 

(Unga-vuxna-företaget). 

En annan intervjuperson uttryckte sig enligt följande: 

"Man måste ha några som är stommen i verksamheten... de måste vara fastanställda. Det är som 

vår verksamhetsutvecklare säger, nu ska vi inte använda det men... det måste vara friska, starka 

människor. Och alltså friska på det viset att man inte har något hinder för att... Om man har något 

form av hinder så kan man inte handleda andra. Det är ju det vi försöker bygga upp i de olika 

verkstäderna. Som kan handleda och ha utvecklingssamtal och vara som en chef" 

(Kulturföretaget). 

Det första citatet ovan visar hur det sociala företaget inte hade räknat med att denna 

handledarfunktion behövdes. Intervjupersonen hänvisar till att det krävs kvalitet i det arbete 

som utförs och att det därför krävdes personer som kunde bidra med detta. Det andra citatet 

visar ett liknande resonemang, där handledare sägs behövas för att fungera som en typ av 

mellanchef ute i de olika verkstäderna för att arbetet ska flyta på. De flesta sociala företagen 

säger att denna typ av handledarfunktion finns i verksamheten för stöd och hjälp. Mitt 

material visar här ytterligare hur de sociala företagens organisering försöker styra 

medarbetarna i rätt riktning, i detta fall med hjälp av handledare som kan kontrollera att 

arbetet utförs på rätt sätt (Jacobsen & Thorsvik 2008:81). Styrmekanismen kontroll har enligt 

Jacobsen och Thorsvik (Ibid) att göra med hur långt från medarbetarna som ledaren befinner 

sig, vilket även syns i mitt material där handledare placeras ut som en mellanchef för en mer 

decentraliserad organisering. Mellanchefen kan på så vis också rapportera till chefen om 

något är fel och därmed bidra till att upprätthålla kontrollen över verksamheten. 

Jag skulle här också vilja dra paralleller till Tillys kategoriseringsteori, både vad gäller den 

"mjuka" hierarkin och kontrollen handledarna gör på medarbetarna. Hierarkin i de sociala 

företagen kan liknas vid Tillys teori om efterlikning (2000:107). De sociala företagen visar 

genom hierarkinivåerna medarbetare, handledare och verksamhetschef ytterligare likheter till 

vanliga företag. Mitt material visar att det även inom de sociala företagen finns hierarkiska 

positioner i organisationsstrukturen, vilket kan likställas med efterlikning då de sociala 

företagen fungerar som ett företag (Tilly 2000:107). Organiseringen i de sociala företagen kan 

därför ses som återskapare av det som Tilly (Ibid s. 86) kallar för kategoriell ojämlikhet. Mitt 

material visar nämligen en kategorisering av medarbetare, genom att bland annat tillsätta 

fastanställda handledare som enligt en intervjuperson kan säkerhetsställa kvalitet, men också 

fungera som en mellanchef enligt en annan intervjuperson. Inte minst uttrycks den 

kategoriella ojämlikheten när de talar om att de behöver en stabilitet med "friska" och "starka" 

människor, vilket innebär en föreställning om de egna medarbetarna som motsatsen.  
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7.2.1 Sammanfattning 

Organiseringen i de sociala företagen, vad gäller styrning och ledarskap, kan tolkas som 

återskapande av en kategoriell ojämlikhet genom kategoriseringar och hierarkier. De sociala 

företagen visar i mitt material en diskrepans mellan vad de säger att de är och vad de säger att 

de gör. De tonar ned chefspositionerna och säger att de bestämmer tillsammans, men 

beskriver ändå sin position som huvudansvarig och bestämmande. Detta är inget underligt då 

det kan tänkas krävas huvudansvariga i en verksamhet. Det intressanta är dock den diskrepans 

som visar sig i deras uttalanden och vad den beror på. Troligtvis beror den på att de sociala 

företagen per definition inte är ett "vanligt" företag (som de gärna tar avstånd ifrån) utan ett 

socialt företag. Men vad gäller organisering i styrning och ledarskap tyder mitt material 

däremot på att de i många fall ändå arbetar som ett företag genom att använda sig av olika 

styrmekanismer. Det är dock alltså inte särskilt märkvärdigt att de sociala företagen behöver 

en ansvarig person som styr verksamheten, det som är intressant är att de i princip talar om 

motsatsen. En intressant fråga som uppstår är vad den egentliga skillnaden är mellan ett 

företag och ett socialt företag i praktiken. Hittills tyder mycket på att själva organiseringen är 

mer lik än olik ett företags. Vad som skulle kunna vara en skillnad är att de per definition 

styrs genom medlemmarna och i grunden är ideella föreningar men som inriktat sig på 

företagsverksamhet. Detta är emellertid inget som denna studie kan ge svar på. 

7.3 Hur kan rekrytering och arbetsfördelning gå till i ett socialt företag?  

De sociala företagen rekryterar oftast medarbetare genom Arbetsförmedlingen, som genom 

olika ersättningar betalar för individen, exempelvis aktivitetsersättning för att aktivera en 

person som har varit borta länge från arbetsmarknaden. Det sociala företaget kompenseras 

därmed utifrån individens hinder som kan vara varierande i allt från språkliga och kulturella 

hinder till fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, men också långtidssjukskrivning och 

långtidsarbetslöshet. De sociala företagen har olika förhållningsregler vad gäller rekrytering. 

Vissa tillåter individer att själva komma och söka en anställning eller praktikplats hos dem, 

medan andra endast anställer via arbetsförmedlingen. De sociala företagen hänvisar i det 

första fallet till ekonomin, som oftast inte tillåter att de tar emot enskilda individer.  

En anställning börjar i de flesta fall med en praktikperiod. Efter en överenskommelse med 

arbetsförmedlingen om vem eller vilka som ska testa att arbeta i det sociala företaget inleds en 

praktikperiod där individen, enligt de sociala företagen, får chans att känna efter vilket 

område som passar (exempelvis, städning, catering, skogsröjning, snickeri, bageri). 
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"[...]många kanske tänker att det ska passa företaget, men det är inte alltid så utan... gör man i 

praktik så är det ju för att pröva: passar jag in här eller passar det här företaget mig? Och tvärtom 

också: passar den här personen in här? Passar vi honom eller henne? Eller hon i verksamheten och 

så vidare. [...] Det har ju hänt att några har provat på i skogen och slutat på städ för att vi låter dem 

testa olika och till slut kanske de hittar något som passar i verksamheten" (Unga-vuxna-företaget). 

Intervjupersonen diskuterar i citatet ovan huruvida organisationen och medarbetarna passar 

individen. Genom att pröva sig fram under praktikperioden finner individen troligtvis något 

som passar hen, enligt intervjupersonen. Ett återkommande tema i de sociala företagens 

rekrytering är betoningen på att individen ska hitta en plats som passar hen i verksamheten. 

Här har intervjupersonen en mindre betoning på att individen ska passa företaget. Citatets 

början kan tolkas som att traditionella företag istället har den betoningen, medan individen i 

ett socialt företag får chans att själv känna efter. Under ett annat tillfälle av intervjun beskrivs 

kraven på individerna för att dessa ska få en anställning: 

"Ja att de passar in i verksamheten. Att man... tycker det är kul att komma hit. [...] Det är det som 

den här praktiken är till för: att man prövar och ser - okej, den här personen är jätteintresserad av 

administration och det finns potential och man utvecklas. Att personen har skött sin praktikdel och 

fungerat. Ja, då blir det ju värt att investera i individen om det nu är telefonist eller vad det nu är 

man ska göra" (Unga-vuxna-företaget). 

En annan intervjuperson beskriver kraven på följande sätt: 

 Ja, alltså vi tittar ju på då... [...] man måste ju ha en viss kompetens av något slag. Många som 

kommer in här de säger ju att de vill lära sig att sy, och det har vi inte riktigt tid med nu då. Ja, det 

är klart om vi fick någon elev som vi fick betalt för va, man fick vi inte betalt så är det lite svårt" 

(Kulturföretaget). 

Intervjupersonerna visar genom dessa uttalanden att praktikperioden är ett tillfälle att se hur 

individen passar organisationen. Efter praktikperioden kan individen erbjudas ett arbete om 

kompetensen behövs i företaget och om individen passar in. Här hamnar alltså det som först 

lyftes som individens chans att testa arbetsuppgifter i skymundan, och blir istället ett tillfälle 

för det sociala företaget att ta tillvara på kompetenser som behövs i verksamheten. Praktiken 

kan därför tolkas som styrmekanismen rekrytering, då de sociala företagen kan besluta om 

individen passar in eller inte i verksamheten (Jacobsen och Thorsvik 2008:81). Mitt material 

visar att rekryteringen fungerar så att individen erbjuds en anställning om dennes kompetens 

anses behövas i verksamheten efter praktikperioden. Här görs alltså en sortering av de 

praktiserande beroende på om deras kunskaper behövs i verksamheten. Har det sociala 

företaget inte resurser att ta emot den praktiserande efter praktiken, eller om de anser att 

denne inte har tillräcklig kompetens, erbjuds inget fortsatt arbete i det sociala företaget. Mitt 

material visar också att de sociala företagen genom att placera individer där kunskapen 

behövs i verksamheten stämmer överens med vad Jacobsen och Thorsvik (2008:60) kallar för 
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specialisering, som en effekt av organisationsstrukturen. Genom att arbetsplaceringen 

begränsar individens arbetsuppgifter inom verksamheten kan de sociala företagen 

säkerhetsställa att behovet av en viss kompetens fylls i verksamheten. Jacobsen och Thorsvik 

(Ibid) beskriver specialiseringen som den viktigaste faktorn för effektivitets- och 

produktivitetsfrämjande i organisationen. Främjandet av effektivitet och produktivitet som 

sker i de sociala företagens organisering vad gäller rekrytering och specialisering skulle 

kunnat tolkas som ett försök i att vara en attraktiv, flexibel och dynamisk verksamhet på 

arbetsmarknaden (Sennett 2007:35). I detta fall kan processen att hitta "rätt" arbetsuppgift till 

individen ses som en win-win-situation då individen får en sysselsättning och det sociala 

företaget får en ny kompetens. Det intressanta handlar dock om vilket som överväger det 

andra, verksamhetens anpassning till individen eller tvärtom, och vilket som är av störst 

betydelse för det sociala företaget. Mitt material visar att konsekvenserna av de sociala 

företagens organisering, vad gäller rekrytering och specialisering, innebär att individer ändå 

kommer att lämnas utanför om de inte passar verksamheten eller har en eftersträvad 

kompetens. Detta kan ses som ett belägg för att det sociala företaget prioriterar att individen 

platsar i verksamheten istället för tvärtom. De sociala företagen kan alltså genom sin 

rekrytering och specialisering ses som en begränsning för arbetsintegration, då de individer 

som redan är utestängda från arbetsmarknaden och som kanske är i mest behov av just  

integration, även utestängs från de sociala företagen. De sociala företagen bidrar alltså här 

även till vad som är i linje med kategorisering (Tilly 2000:86), genom att själva sålla ut 

individer som inte bedöms behövas i verksamheten. Genom vad som liknar en kategorisering 

stängs de mest arbetsmarginaliserade individerna ute eftersom deras kunskaper inte bedöms 

att behövas inom det sociala företaget. Återigen kan de därför likställas med ett företag. 

7.3.1 Sammanfattning 

De sociala företagen visar alltså återigen på en diskrepans mellan vad de säger att är och vad 

de gör. Även vad gäller rekrytering och specialisering särskiljer de sociala företagen sig från 

ett traditionellt företag där de påpekar att individen ska passa in i verksamheten. Trots 

avståndstagandet från detta visar mitt material att de sociala företagen själva arbetar enligt 

detsamma, och därmed även själva stänger ute de allra mest arbetsmarginaliserade 

individerna. Om de sociala företagen hade arbetat enligt vad de säger att de är, så hade det 

rimligtvis inte spelat någon roll om individen kommer från arbetsförmedlingen eller inte. De 

sociala företagen har genom att befinna sig på arbetsmarknaden, precis som andra företag, 

också krav på effektivitet och konkurrenskraftighet. Därför kan även likheten i rekrytering 
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och specialisering till ett vanligt företag förstås som ett sätt för de sociala företagen att 

överleva. En viktig aktör är här troligtvis arbetsförmedlingen, som genom utbetalning av olika 

ersättningar skapar möjligheter i det sociala företaget att ta emot fler individer, och på så sätt 

motverka ett utanförskap. Även här dyker dock frågan upp om vad som faktiskt är skillnaden 

mellan ett företags och ett socialt företags arbetssätt. De sociala företagen rekryterar på 

liknande sätt som ett företag, och även de har krav på att individen ska passa in i 

verksamheten. 

8. Slutsats 

Genom att ha studerat sex olika sociala företags organisationsstruktur vad gäller funktion och 

målgrupp, styrning och ledarskap samt rekrytering och specialisering har möjligheter och 

begränsningar för arbetsintegration kunnat belysas.  

Min studie visar en diskrepans i vad de sociala företagen säger att de är och vad de säger att 

de faktiskt gör. Denna diskrepans går finna i alla delar av organisationsstrukturen som 

studerats av de sociala företagen. De säger sig vara en medlemsstyrd verksamhet, men säger 

också att de själva har en styrande funktion för verksamheten vilket indikerar att det ändå 

krävs en form av hierarki för att styra upp verksamheten. De anställer individer utan hinder 

som handledare, trots att de är till för individer med hinder, för att kontrollera att 

verksamheten fungerar och producerar. De säger sig anpassa verksamheten efter individen, 

men ställer ändå krav vid rekryteringen på att individen ska passa verksamheten för att vara 

säker på att rätt och behövd kunskap fångas upp. De säger sig vara till för de 

arbetsmarginaliserade individerna, men tenderar ändå vid flera tillfällen att prioritera kunden 

först, precis som ett traditionellt företag. Trots att de sociala företagen i många fall skiljer sig 

från ett vanligt företag visar diskrepansen i min studie att de snarare i många fall liknar ett 

företag. Diskrepansen uppstår när de sociala företagen på olika sätt enligt ovan gör försök för 

att säkerhetsställa organisationens överlevnad. De sociala företagen existerar trots allt på den 

vanliga arbetsmarknaden, precis som företag, och måste därför också vara konkurrenskraftiga 

för att överleva. Konsekvenserna av att de sociala företagen i många fall liknar vanligt företag 

visar sig i min studie leda till att kategoriseringar och ojämlikheter fortsätter att existera och 

reproduceras, bland annat genom positionshierarkier (som chefs- och mellanchefspositioner) i 

de sociala företagen. Dessa kategoriseringar har betydelse för hur de marginaliserade 

betraktas och särskiljs som utanförskapsindivider och inte vanliga individer. Min studie visar 

att individer utestängs även från de sociala företagen, då deras kompetens inte alltid behövs 
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och värderas. Sociala företag kan därför i den utsträckning som de arbetar som vanliga 

företag, bidra till att begränsa arbetsintegration och utanförskapsbrytande. 

De sociala företagen visar dock på en öppen miljö där marginaliserade individer faktiskt får 

en chans att integreras i ett arbete och i en kontext. De sociala företagen erbjuder på så sätt 

mer än bara ett arbete för individen och dennes närhet och kan utifrån den aspekten bidra till 

möjliggörande av, om inte arbetsintegration, åtminstone integration i samhället. En viktig 

aktör och kund är till synes Arbetsförmedlingen, vilka är av betydande roll för att individer 

ska kunna få en plats på de sociala företagen, och därmed bidra till att möjliggöra 

arbetsintegration. 

Slutsatserna visar hur sociala företag bidrar till begränsning av arbetsintegration genom att i 

många aspekter likna ett vanligt företag, men också hur sociala företag bidrar till 

möjliggörande av arbetsintegration genom att faktiskt vara ett alternativ till vanliga företag, 

och ge individer (visserligen ett begränsat antal) en chans. 

9. Diskussion och framtida forskning 

Min studie har visat hur de sociala företagen kan bidra till arbetsintegration genom att vara ett 

alternativ för arbetsmarginaliserade individer, men också till att begränsa arbetsintegration 

genom att organiseras i likhet med vanliga företag. De sociala företagen kan därför med hjälp 

av min studie förstås som komplexa och än mer intressantare organisationer än vad som 

tidigare konstaterats. Sociala företag ses per definition som en lösning på utanförskapet (se 

Regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag 2010) och har i politisk 

mening fått allt större uppmärksamhet. En intressant fråga är varför och hur de sociala 

företagen kan ses som en lösning på utanförskap. Kanske ses de som en lösning för att de har 

en organisation som helt och hållet bygger på tanken att arbetsintegrera arbetsmarginaliserade 

individer. Min studie visar att det finns mycket kvar att lära om de sociala företagen som en 

lösning på utanförskapet, inte minst vad gäller den likhet till vanliga företag som konstaterats 

i min studie, då det är just den aspekten som stänger ute individer från arbetsmarknaden. 

Huruvida sociala företag lyckas med, eller kan klassas som arbetsintegrerande respektive en 

lösning på utanförskapet, förblir osagt till framtida studier. Min studie är avgränsad till vad 

som kan bidra till att möjliggöra eller begränsa arbetsintegration med utgångspunkt i 

intervjupersonernas uttalanden. Jag hade dock gärna velat fördjupa mig mer på det ideella och 

personliga engagemanget som en del av organisationsstrukturen. Fokus lades i min studie på 

de komponenter som kan tänkas finnas i ett vanligt företag (exempelvis ledning, rekrytering) 
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och därför utelämnades det ideella engagemanget som troligtvis är av stort betydelse för de 

sociala företagens funktion. Det hade varit eftersträvansvärt att ha med det ideella 

engagemanget och dess betydelse för verksamheten, då detta förmodligen ger svar på den 

återkommande frågan vad som egentligen skiljer ett socialt företag från ett företag. 

De sociala företagen kan med stöd från min studie bidra till att möjliggöra 

utanförskapsbrytande genom att erbjuda något mer än bara ett arbete. Sociala företag kan ses 

som utanförskapsbrytare i den mening då de är ett alternativ till vanliga företag och ger en 

chans (visserligen begränsad) till individer i ett utanförskap att integreras. Dock medför 

likheterna till ett vanligt företag att kategoriseringar och ojämlikheter fortsätter att existera, 

bland annat genom positionshierarkier i de sociala företagen. De sociala företagen som inte 

väljer att marknadsföra sig som ett socialt företag riskerar också att reproducera 

kategoriseringen av de marginaliserade individerna. Min åsikt är att för att kunna erkännas 

som utanförskapsbrytare så måste även föreställningar genom kategoriseringar sluta att 

användas, då dessa annars bidrar till att särskilja människor som utanförskapsindivider och 

inte endast individer. Istället för att de sociala företagen inte marknadsför sig som just sociala 

företag kanske det är just det som de ska, när budgeten tillåter, för att själva visa vilka 

värdefulla kunskaper medarbetarna har och att det som de gör faktiskt också är av kvalitet. 

I min studie upptäcktes en intressant aspekt då de sociala företagen själva bidrog till att 

marginalisera individer genom rekrytering efter behov. För vidare studier hade det varit 

intressant att studera den grupp som marginaliseras även från sociala företag ytterligare. Vilka 

är dessa individer som utelämnas även från sociala företag? Vidare studier hade även kunnat 

belysa liknande syfte som denna studie, fast med själva medarbetarna som utgångspunkt. Vad 

säger dessa individers erfarenheter om de förutsättningar som ges i det sociala företaget 

respektive i vanliga företag? Det hade också varit intressant att i en framtida studie försöka 

finna individer som har lyckats med sin arbetsintegration och tagit sig vidare till andra arbeten 

för att kunna uttala sig om den arbetsintegrerande funktionens verkan i de sociala företagen. 

Detta var även något som de sociala företagen själva önskade att de hade resurser till. En 

ytterligare intressant aspekt för framtida studier är huruvida det ideella engagemanget 

påverkar i vilken utsträckning som de sociala företagen kan bidra till arbetsintegration. Då 

sociala företag i flera fall har startats genom en ideell förening går det att anta att det ideella 

och personliga engagemanget och intresset kan spela en betydande roll för hur verksamheten 

formas och fungerar.  
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Bilagor 

Bilaga 1  

Intervjuguide 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fråga om inspelning 

Information om sociala företaget 

Kan du berätta lite om vad ett socialt företag är? 

Vad utmärker ett socialt företag? Vad är tanken bakom ett socialt företag? 

Vem riktar ni er till? 

Är det viktigt för er att visa att ni är ett socialt företag? Varför/varför inte? 

Vad skulle du säga är ett lyckat socialt företag? 

Kan vem som helst starta ett socialt företag? 

Vad är målet med er organisation? 

Hur arbetar ni för att nå era mål? 

Hur styrs ert sociala företag? Vem/vilka? 

Hur uppstod organisationen? 

Vilken form har det sociala företaget? ex. ekonomisk förening.... 

Har det sociala företaget förändrats genom åren, på vilket sätt? 

Hur gör man med eventuella överskott? Får ni överskott? 

Intervjupersonen 

Hur gammal är du? 

Har du någon utbildning? 

Vad har du arbetat med tidigare? 

Är du anställd i organisationen? 

Hur kommer det sig att du började arbeta i detta sociala företag? 

Hur länge har du arbetet i detta sociala företaget? 

(Varför engagerar du dig i här?) 

(Hur mycket tid lägger du i denna organisationen?) 

INFORMATION: Studien - Arbetsintegrerande sociala företag. Just arbetsintegrerande. 

Syfte att förstå sociala företag och hur de kan främja arbetsintegration. 

SAMTYCKE: Rätt till att avbryta intervjun när som eller hoppa över vissa frågor om så 

önskas. 

KONFIDENTIALITET: Kommer inte att använda namn. Hur ställer sig IP mot att 

använda företagets namn? 

NYTTJANDE: Materialet som jag samlar in kommer endast att användas av mig. Studien i 

sig kommer att läsas av opponent, handledare och examinator. Sen kommer studien också 

att kunna publiceras på en portal på nätet där många uppsatser finns. 
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Vilka egenskaper anser du är viktiga för den position en som du har? 

 

Vad arbetar du med för uppgifter inom organisationen? 

Vad är det bästa med ditt ansvarsområde? 

Vad är betyder din roll i organisationen? 

Har din roll ändrats under din tid i organisationen? 

Vad har du i huvudsak lärt dig av att arbeta i ett socialt företag? 

Vad är det viktigaste för er verksamhet att jobba för? 

De anställda 

Hur många medarbetare har ni? 

Finns det några skillnader mot ett vanligt arbete? Får man lön? 

Vilka är era medarbetare? (ex. långtidsarbetslösa+styrelse?) 

Varför är just dessa era medarbetare? 

Vad är era medarbetare i störst behov av? 

Vad kan ni hjälpa era medarbetare med? 

Vad tror du att era medarbetare förväntar sig av arbetet? 

Finns det något som ni inte kan bidra med? 

Finns det något som begränsar medarbetare i ett socialt företag? 

Vilka arbetsuppgifter har era medarbetare? (medarbetare-"ledning") 

Finns det en ledningsgrupp? Hur fungerar detta? Vad gör de? 

Hur fördelas uppgifterna? dvs. Vem som får göra vad..? 

Varför gör man just detta? Finns det en tanke bakom just dessa arbetsuppgifter?  

Vilka positioner/befattningar finns det inom organisationen? 

Hur lång är en arbetsdag för de olika positionerna? 

Hur går anställningar till? 

Vilka krav finns det på era medarbetare vad gäller utbildning, språkkunskaper, tidigare 

erfarenheter? 

Erbjuder ni era medarbetare utbildning? Vilken? Varför just den? 

Ska en anställning hos er ses som en "tillfällig" lösning för era medarbetare, eller en 

permanent? 

Hur länge arbetar en medarbetare i genomsnitt? Vad händer efter denna tiden? 

Vilket inflytande har era medarbetare hos er? 

Hur tror ni att era medarbetare ser på det sociala företaget? (som ett företag eller som ett sätt 

att hjälpa de själva?) 

 

Arbetsintegration 

Vad anser ni att arbetsintegrerande är? 

Varför kallar ni er för ett arbetsintegrerande socialt företag? 

Vad tror du att det var som gjorde att ni blev just ett arbetsintegrerande socialt företag? 

Vad är skillnaden mellan ett vanligt socialt företag och ett arbetsintegrerande socialt företag? 

Hur tror du att medarbetarnas arbetsuppgifter/erfarenheter kan bidra till en arbetsintegration? 

Vad tror du att medarbetarna har för nytta i framtiden av att ha arbetat hos er? 
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Följer ni upp före detta anställda och hur det har gått för dem? 

Hur följs arbetet upp och av vem? 

Vad kan ni se för utveckling? Finns det någon statistik? 

Har ni kontakt med före detta medarbetare? 

Vad gör de idag? 

Tycker du att ni lyckas med att vara ett arbetsintegrerande socialt företag? Varför/varför inte? 

Kan du ge något exempel på ett lyckat fall som ni varit med om vad gäller arbetsintegration? 

Kan du ge något exempel på ett mindre lyckat fall som ni varit med om vad gäller 

arbetsintegration? 

 

Varför lyckades det tror du? Varför lyckades det inte? 

Varför tror du att stora delar av det arbetsintegrerande arbetet har hamnat i ideella sektorn?  

Vad är det viktigaste ni ger till era medarbetare vad gäller arbetsintegration? 

Andra aktörer 

Vilka är era kunder? (ex. andra företag, medborgare, kommunen osv.) 

Känner omgivningen till er? Är omgivningen intresserad av er verksamhet? 

Vad får ni för reaktioner från omgivningen på er verksamhet? (dvs. i vilket syfte ni verkar) 

Upplever ni ett ökat intresse för er verksamhet? 

Vilka andra organisationer samarbetar ni med? 

På vilket sätt samarbetar ni? 

Hur ser ni på att samarbeta med andra aktörer? På vilket sätt skulle man kunna göra? 

Hur ser kontakten ut med exempelvis kommunen? 

Ansöker ni om bidrag för att bedriva er verksamhet? 

Från vilka ansöker ni om bidrag? 

Vad anser du att kommunen/staten misslyckas med vad gäller arbetsintegration? 

Vad är det ni lyckas med vad gäller arbetsintegration? 

På vilket sätt har ni integrerat era medarbetare? 

Varför tror du att just er organisation främjar arbetsintegration?  

Tror du att offentliga/privata sektorn hade kunnat göra likadant arbete? Varför/varför inte? 

Vad är det som saknas i samhället för att dessa människor ska kunna integreras? 

Vad fyller ni för funktion i vad gäller arbetsintegration i samhället? 

Framtid 
Hur ser ni på framtiden? 

Hur tror ni att sociala företag kommer att utvecklas? 

Hur skulle ett drömscenario se ut för er – vad skulle ni vilja göra som ni inte kan göra idag? 

Varför kan ni inte göra detta? 

 


