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Sammanfattning 
Arbetsintegrerande sociala företag kan beskrivas som en hybridorganisation, som dels ska 

sälja varor och/ eller tjänster på marknaden och samtidigt integrera människor som har 

svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. De kan vara människor som tidigare varit 

långtidsarbetslösa eller utbrända som vill komma tillbaka till arbetet. Den vanligaste 

företagsformen för dessa företag är att de bedrivs som kooperativ, vilket innebär att de 

återinvesterar vinsten i företaget. I samhället saknas det kunskaper om vad sociala företag är 

för något och det finns inte mycket forskning kring vad som driver sociala företagare. Denna 

studie består av sju intervjuer med sociala företagare i Norrbottens Län. Syftet med denna 

studie är att undersöka drivkrafter till att starta och driva sociala företag. Studien tar också 

reda på vad de undersökta sociala företagen fyller för funktion på individnivå och vad de 

bidrar med till samhället. De teoretiska referensramarna består av Marie Jahodas teori om 

latenta och manifesta funktioners betydelse av ett arbete samt begreppen delaktighet och 

empowerment.  Fem av de undersökta sociala företagen startades först upp i projektform 

under 1-2 år innan de startades upp som ett kooperativ. De andra två sociala företagen 

startades upp av enskilda individer med intresse för arbetsintegrering och miljömässiga mål. 

Slutsatser om vad som motiverar sociala företagare framkommer i olika motivationsfaktorer. 

De kooperatörer/ verksamhetsledare som har tidigare erfarenheter av sjukskrivning eller 

arbetslöshet motiveras av att bidra till samhällsnytta, gemenskap med arbetskamrater och att 

få en chans att utveckla sin yrkeskompetens. En gemensam motivationsfaktor hos många av 

de undersökta intervjupersonerna är att de drivs av att hjälpa andra människor och se dem 

växa. De drivs också av att förverkliga sina affärsidéer med sociala mål. De sociala företagen 

har stärkt individers självkänsla och självförtroende. 

 

Nyckelord: Arbetsintegrerande sociala företag, motivationsfaktorer, empowerment, Marie 

Jahoda 

  



 
 

Abstract 
Work integration Social Enterprises can be described as a hybrid organization that both sell 

goods and / or services on the market while integrating people who have difficulty entering 

the labor market. They may be people who were previously long-term unemployed or burnout 

who wants to return to work. The most common corporate structure of these companies is that 

they are operated as cooperatives, which means that they reinvest profits back in to the 

company. In society there is no knowledge of what social enterprises are and there is not 

much research on what drives social entrepreneurs. This study consists of seven interviews 

with social entrepreneurs in Norrbotten County. This study examines the motivations for 

starting and running social enterprises. The study also examine these specific social 

enterprises and how they fulfill the function at the individual level and their contribution to 

society. The theoretical framework consists of Marie Jahodas theory of latent and manifest 

functions meaning of work and the concepts of participation and empowerment. Five of the 

examined social enterprises first started up in projects for 1-2 years before they started up as a 

cooperatives. The other two social enterprises founded by individuals with an interest in labor 

integration and environmental goals. Conclusions about what motivates social entrepreneurs 

emerge in different motivational factors. The cooperators / executive director coming from the 

previous background of sickness / unemployment motivated to do their part of contributing to 

society, connection with colleagues and to get a chance to develop their professional skills. A 

common motivating factor in many of the surveyed respondents is that they are driven to help 

other people and see them grow. They are also driven by the realization of their business ideas 

with social objectives. Social enterprises have strengthened individuals' self-esteem and 

confidence. 

 

Keyword: Work Integration Social Enterprises, motivational factors, empowerment, Marie 

Jahoda. 
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Inledning  
Arbetslösheten har minskat i Sverige och vi har idag en arbetslöshet på 7,7 procent. 

(Ekonomifakta.se). Trots detta sjunker inte antalet långtidsarbetslösa snabbt nog. 

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson menar att långtidsarbetslösa sällan är 

förstahandsvalet till de lediga tjänsterna (Regeringen.se, 2016). Samtidigt har 

kvalifikationskraven ökat i arbetslivet och de arbeten som kräver lägre utbildningar har 

minskat, samt att kvalificerade yrken har ökat. Detta innebär ett krav på utbildning och 

kompetens som ställer högre krav för arbetssökande (Hedin, Herlitz, Kuosmanen, Laurelii, 

2015). Ett annat samhällsproblem är de ökade sjukskrivningarna. Försäkringskassan presentar 

att den vanligaste orsaken till sjukskrivningar är stressrelaterade sjukdomar och dessa uppgår 

till 40 procent (Försäkringskassan.se, 2016). 

  

Arbetsintegrerande sociala företag startas för att bekämpa dessa utmaningar och ge ett arbete 

till människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. De skulle kunna beskrivas som en 

hybridorganisation som har två mål, dels att de ska sälja varor och/ eller tjänster på 

marknaden samtidigt som de har som mål att integrera människor, som har svårigheter att 

komma in på arbetsmarknaden av olika anledningar. De kan vara människor som behöver 

komma tillbaka till arbete efter utbrändhet eller de som varit långtidsarbetslösa och behöver 

arbetsträna eller före detta kriminella som har svårt att få anställning (Hedin et al., 2015). 

 

Den vanligaste formen för dessa företag är att de bedrivs som arbetskooperativ, vilket innebär 

att de anställda är delägare i företaget och den vinst som skapas återinvesteras i företaget. 

Överskott som skapas används till att utveckla verksamheten, skapa nya arbetstillfällen, 

kompetensutveckling eller att utveckla nya sociala företag. Dessa företag är självständiga och 

ägs inte av offentliga sektorn, däremot säljer företagen praktikplatser, rehabilitering och 

arbetsträning till offentliga sektorn. Dessa företag bygger på delaktighet och skapar en 

arbetsplats som är anpassad efter arbetstagarna. Det innebär att arbetet individanpassas utifrån 

arbetstagarens arbetsförmåga. Alla medarbetare är också delaktiga i beslut kring hur 

verksamheten ska bedrivas och i utvecklingen av sina egna arbetsuppgifter. 

Arbetsintegrerande sociala företag startas av människor med brinnande idéer och en affärsidé 

som oftast har en stark förankring i lokalsamhället. Företagen kan fungera som en 

språngbräda för att utvecklas inom företaget eller att gå vidare till andra arbeten (Hedin et al., 

2015). 

 

Problemformulering 

Enligt Tillväxtverkets rapport (2011) är sociala företags huvudsakliga drivkraft inte att 

generera ekonomisk vinning, som i jämförelsevis med andra företag.  För sociala företag ses 

snarare vinsten som medel än som mål. Sociala företag har mer sociala och samhälleliga 

motiv med sitt företagande. Det finns i största allmänhet mycket forskning kring vilka 

drivkrafter som driver vinstdrivande företagare. Dock finns det inte lika mycket forskning 

kring vad som driver sociala entreprenörer (Coompanion.se). I en motion (2015/16:1019) 

pekar näringsutskottet på att det saknas kunskaper i samhället om vad sociala företag är för 

något och att det behövs mer forskning kring detta ämnesområde. Det behövs också mer 
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forskning kring betydelsen av självhjälp och hur sociala företagare utvecklas inom företagen 

(Blideman, Bosse & Laurelii, E, 2008). Denna studie avser bland annat till, att bidra till en 

djupare förståelse och mer forskning kring hur sociala företag vuxit fram och vilka 

motivationsfaktorer som driver sociala företagare. Ur ett sociologiskt perspektiv är detta 

intressant att ta reda på, om vad som driver sociala företagare med intresse för samhället och 

hur integrering av människor på arbetsmarknaden fungerar.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka drivkrafter och effekter av sociala företag i 

Norrbottens län. 

 

Frågeställningar 

 Vilka drivkrafter driver de undersökta sociala företagarna att starta sociala företag? 

 Vilka motivationsfaktorer finns hos de undersökta sociala företagarna att driva sociala 

företag? 

 Vad fyller de undersökta sociala företagen för funktion på individnivå och vad kan de 

bidra med till samhället? 

 

Avgränsningar 

I denna studie undersöks endast ett urval av sociala kooperatörer inom Norrbottens län. Det 

finns också andra företag som går under beteckningen sociala företag. Dessa drivs i syfte att 

producera olika typer av välfärdstjänster såsom verksamheter inom vård, stöd, omsorg och 

utbildning (Bildeman & Laurelii, 2008). Det finns organisationer som exempelvis 

Frälsningsarmén Myrorna som anställer människor med funktionsnedsättning som har som 

främsta huvudsyfte att överskottet går till socialt arbete. Dessa tillhör inte arbetsintegrerande 

sociala företag (Blideman, 2012). I denna studie kommer det endast att behandla 

arbetsintegrerande sociala företag (ASF), som har som främsta mål att integrera människor på 

arbetsmarknaden. Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) benämns oftast som just sociala 

företag och kommer fortsättningsvis i denna studie att huvudsak benämnas sociala företag för 

enkelhetens skull. 

 

Disposition 

Efter detta inledande kapitel kommer ett bakgrundsavsnitt att presenteras bland annat om hur 

sociala företag vuxit fram i Europa och Sverige, samt definitioner som finns inom området. 

Studien följs av ett metodavsnitt som presenterar hur datamaterialet till studien har samlats in 

och hur det har analyserats. Fjärde avsnittet presenterar tidigare forskning om sociala 

företagares motivation. I samma avsnitt presenteras de teoretiska referensramarna Marie 

Jahodas latenta deprivations modell samt begreppet delaktighet och empowerment. Femte 

kapitlet presenterar studiens resultat om bland annat hur sociala företag vuxit fram och vad 

som varit motivationsfaktorer hos intervjupersonerna. Denna studie avslutas med separata 

kapitel för analys och diskussion. 
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2. Bakgrund 
I denna del kommer det att presenteras hur sociala företag definieras och hur de vuxit fram 

ur både ett europiskt och svenskt perspektiv. Det kommer även att presenteras information om 

sociala företag i Sverige. Lagstiftning och stöd för sociala företag kommer också att beröras. 

 

Sociala företags ursprung ur ett europiskt perspektiv 

Jacques Defourny & Marthe Nyssens (2010) har undersökt hur sociala företag har vuxit fram i 

Europa. De menar att begreppet Socialt företag dök upp i Italien i slutet av 1980-talet. Det var 

inte förrän på 1990-talet som sociala företag började praktiseras på europeisk nivå, särskilt då 

genom forskningsnätverket EMES. Sociala företag startades då som en åtgärd för sociala 

behov, som inte var tillgodosedda av offentliga sektorn eller av vinstdrivande företag.  

 

I Europa har sociala företag uppmärksammats för att de integrerar utsatta grupper på 

arbetsmarknaden, det vill säga arbetsintegrerande sociala företag. Dessa kallas inom Europa 

för ”Work Integration Social Enterprises” (WISE). Sociala företag är ett bredare område och 

kan också startas för att främja exempelvis miljöarbete, lokalutveckling och internationell 

utveckling. Under den ihållande strukturella arbetslösheten i många europeiska länder under 

1980-talet och början av 1990- talet startades sociala företag i syfte för att minska 

arbetslösheten (Jacques Defourny a, & Marthe Nyssens, 2010).  

  

Hur arbetsintegrerande sociala företag vuxit fram i Sverige 

I Sverige har sociala företag vuxit fram genom inspiration från Italien. I Italien på 1980-talet 

startades ett socialt företag för missbrukare. En hotellägare vid namn Vincenzo Mucciloi tog 

med sig en grupp missbrukare från torget i Rimini och erbjöd dem både kollektivt boende och 

arbete, för att komma bort från drogerna. Verksamheten utvecklades och efter fyra år var det 

200 människor med missbruksbakgrund som drev en rehabiliteringsverksamhet. 

Verksamheten expanderade också till att producera hund- och hästuppfödning, bedriva 

snickeri, hantverk och vinproduktion med mera till försäljning (Hedin, Herlitz, Kuosmanen, 

Laurelii, 2015). 

 

År 1991 besökte Alec Carlberg verksamheten i Italien. Han var då förbundssekreteraren för 

riksförbundet För Hjälp åt Läkemedelsmissbrukare. Han blev inspirerad av att starta något 

liknande i Sverige och detta resulterade i att Basta kooperativet startades år 1994. Detta 

företag har varit förebild för många kooperativa företag i Sverige. Idag bedriver Basta flera 

aktiebolag och har en verksamhet för flera 100 personer med missbruksbakgrund eller andra 

arbetshinder (Hedin, Herlitz, Kuosmanen, Laurelii, 2015). Basta började med att utveckla 

försäljning av rehabiliteringsplatser och har sedan utvecklats till att bedriva Basta Snickeri, 

Basta reglerteknik med flera (Basta.se, 2016).  

 

Enligt Tillväxtverket (2016) finns det idag 358 arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 

som sysselsätter 10 310 personer varav 3516 har en anställning inom företaget. Resterande 

har sysselsättning, praktik eller arbetsträning inom de sociala företagen. Det finns flest 

arbetsintegrerade sociala företag i Stockholms län, Västra Götaland och Skåne.  
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Arbetsintegrerande sociala företag har två huvudsakliga affärsidéer, dels att de tillhandahåller 

arbetsträning, sysselsättning, praktik och rehabiliteringsplatser till Arbetsförmedlingen och 

kommunen. De säljer även varor och/ eller tjänster till allmänheten, olika företag och 

offentliga sektorn. Arbetsintegrerande sociala företag finns inom de flesta branscher bland 

annat hotell, konferensverksamhet, hushållsnära tjänster, fastighetsservice, café, och konst 

med mera. 

 

Definition 

De finns en viss begreppsförvirring när det gäller sociala företag inom forskningen. Sociala 

företag har inte samma betydelse i USA som det har i Europa. Janelle A. Kerlin (2006) har 

jämfört amerikansk forskning med europeisk forskning om uppfattningen kring socialt 

företagande. Inom amerikansk vetenskaplig forskning omfattas begreppet ”social enterprises” 

både som ett vinstdrivande företag och som är engagerade i sociala frågor och ideella 

organisationer. Dessa tillämpar kommersiella aktiviteter i syfte att stödja sociala mål. 

 

Jacques Defourny a, och Marthe Nyssens (2010) presentar den definition som gäller inom 

Europa och är framtagen av Europeiska forskningsnätverket (EMES). Europeiska 

forskningsnätverket genomförde en större undersökning, som pågick under fem år (1996-

2000). EMES definierar socialt företag med fyra ekonomiska kriterium och fem sociala 

kriterium. Alla ekonomiska kriterium presenteras inte i denna studie, eftersom dessa inte är 

relevanta för sociologin. De ekonomiska kriterierna är bland annat att sociala företag har 

en kontinuerlig verksamhet som producerar varor och/eller tjänster. Dessa företag har en hög 

grad av självständighet, vilket innebär att företagen skapas och styrs av en grupp människor. 

De kan vara beroende av offentliga subventioner, men ägs inte av offentliga sektorn.  

 

EMES definierar fem sociala dimensioner för socialt företag: 

 

1.  Ett huvudsakligt syfte för sociala företag är, att gynna samhället eller en särskild 

grupp i samhället. Det fungerar som en funktion för att stödja socialt ansvarstagande 

på lokal nivå. 

2. Ett initiativ från en grupp medborgare, förening eller enskild individ att starta ett 

socialt företag. Grupper som tillhör en gemenskap eller delar gemensamma behov och 

målsättningar. 

3. Beslutfattande som inte grundar sig på kapitalägarna. En generell princip för socialt 

företagande är, ”en medlem.- en röst”. Beslutfattande grundar sig inte på en hierarkisk 

hierarki. 

4. Av deltagande natur, vilket innebär att olika parter som berörs av verksamheten kan 

påverka den. Delaktighet och inflytande hos medarbetare, brukare, kunder och andra 

viktiga aktörer. I många fall är syftet med sociala företag att främja demokrati på lokal 

nivå genom ekonomisk verksamhet.  

5. Begränsad vinstutdelning. De vinster som skapas i verksamheten återinvesteras eller 

kan utdelas i begränsad omfattning. 

(Jacques Defourny a, & Marthe Nyssens, 2010). 
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Jacques Defourny a, och Marthe Nyssens (2010)  poängterar att EMES menar att denna 

definition ska ses som ett verktyg som beskriver en ”idealtyp” för att man ska kunna orientera 

sig inom det breda området sociala företag.  

 

Definition inom Sverige 

Begreppet socialt företag började först användas på 2000-talet i Sverige genom påverkan från 

EU (Hedin et al., 2015). I Sverige finns det ingen utvecklad lagstiftning för sociala företag, 

dock antog regeringen en handlingsplan för arbetsintegrerade företag år 2010. Definitionen 

liknar hur EMES definierar ett socialt företag. Näringsdepartementen definierar 

arbetsintegrerande sociala företag som följande: 

 

 Bedriver näringsverksamhet i form av att de producerar och säljer och/eller 

tjänster. 

 Övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/ 

eller behålla ett arbete, i arbetslivet och samhälle.  

  Sociala företag skapar delaktighet för arbetstagarna genom ägande, avtal eller 

annat väldokumenterat sätt. 

 De återinvesterar sina vinster i sina egna företag eller likande verksamheter. 

  Där är företag som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet. 

(Näringsdepartementet, 2010). 

 

Regeringen har tagit fram denna handlingsplan för att stödja utvecklingen av sociala företag 

och för att öka integreringen av människor som befinner sig i utanförskap i samhället 

(Näringsdepartementet, 2010). Regeringen bedömer att sociala företag har gjort stora insatser 

för att skapa arbetstillfällen för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Regeringen 

beslutade i februari 2016 att satsa 60 miljoner kronor för att främja att sociala företag ska 

kunna växa och bli fler. Detta för att öka sysselsättningsgraden i Sverige (Regeringen.se, 

2016). 

 

Lagstiftning  

Defourny och Nyssens, (2010) har också undersökt lagstiftningen inom Europa. Italien 

införde redan år 1991 en lag för att främja etableringen av sociala företag. Andra länder i 

Europa införde rättsliga former av avspegling av entreprenörskaps förhållningsätt, för att öka 

icke-vinstdrivande organisationer. I Frankrike, Portugal, Spanien, Grekland har de en speciell 

lagstiftning för sociala kooperativa företag. Några andra länder som Belgien, Storbritannien 

och Italien har valt en mer öppen modell av lagstiftning, som inte endast baseras på sociala 

kooperativa arbetsformer. I de länder som har mer begränsad lagstiftning för företagsformerna 

för sociala företag utvecklas de oftast som kooperativa företag och i vissa fall under 

affärsjuridiska former. I vissa europiska länder är begreppet socialt företag inte en del av den 

politiska agendan eller inom den akademiska diskursen (Defourny & Nyssens, 2010). 

 

I Sverige som tidigare nämnts saknas lagstiftning för sociala företag. Sociala företag etableras 

oftast i företagsformer som stiftelser, föreningar, kooperativ eller i andra företagsformer med 
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begränsade former till ekonomisk vinst (Defourny & Nyssens, 2008). Det vanligaste är att de 

drivs som ekonomiska föreningar. Vissa sociala företag bedrivs också som ideell förening 

eller aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (Tillväxtverket.se, 2016). 

 

Stöd för sociala företag att startas 

Sociala företag kan få stöd ifrån Coompanion som erbjuder kostnadsfri rådgivning till 

människor, som vill starta kooperativa företag. De hjälper människor, att förverkliga deras 

affärsidéer och anpassar information, företagsrådgivning och utbildning från en företagsidé 

till att bli en framgångsrik verksamhet. Coompanion finns på 25 platser runt om i Sverige. 

(Coompanion.se, 2016). Bildeman och Laureli (2008) lyfter fram att europeisk forskning har 

kommit fram till, att olika rådgivande organisationer såsom Coompanion i Sverige har haft 

stor inverkan på utvecklingen för kooperativa företag och sociala företag. Sociala 

arbetsintegrerande företag kan också få stöd från Skoopi, som är en nationell intresse- och 

nätverksorganisation, som arbetar för att ge dessa företag stöd och utbildning. Skoopi arbetar 

också på politisk nivå för att stärka förutsättningar för sociala företag samt att de anordnar 

mötesplatser för sociala företagare att samverka (Skoopi.se, 2016). 

 

Socioekonomiska beräkningar 

Sociala företag bidrar till en samhällelig utveckling genom att de skapar nya arbetstillfällen på 

arbetsmarknaden. De skapar vinst till samhället genom att de betalar skatt och minskar 

utgifterna av kontantstöd i form av aktivitetsstöd, sjukpenning och försörjningsstöd. Enligt 

Coompanion som har genomfört en undersökning om socioekonomiska beräkningar, visar det 

på att när en person går från arbetslöshet till arbete genererar de ungefär 700 000- 1000000 

kronor i besparingar för staten, i form av minskade kostnader för exempelvis sjukvård och 

försörjningsstöd (E, Peverada, Coompanion, personlig kommunikation 5 april 2016). 
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Metod 
I detta avsnitt kommer det att presenteras val av metod, förstadiet, urval, insamling av empiri 

samt av analys- och bearbetningsprocessen. Avslutningsvis kommer trovärdighet, 

överförbarhet och rimlighet samt etiska dilemman att presenteras.  

 

Det empiriska materialet består av sju intervjuer med verksamhetsledare eller kooperatörer, 

som varit med från början och startat det sociala företaget. Denna studie eftersträvar en 

djupare förståelse kring vilka motivationsfaktorer som finns att starta och driva sociala 

företag. Studien syftar också på att ta reda på effekter av sociala företag. 

 

Arbetet med uppsatsen började med att jag snubblade över ämnet sociala företag av en slump 

och hittade en annons, som Coompanion lagt upp på Exjobb. se. När jag undersökte vad 

sociala företag var för något, väcktes intresset för att förstå hur organisationer med icke 

vinstdrivande mål fungerar och förstå motivationen till att driva sociala företag. Jag har ett 

personligt intresse av att kunna förstå hur man kan hjälpa människor som står utanför 

arbetsmarknaden och skulle vilja arbeta med det i framtiden. Fangen (2004) menar att det är 

omöjligt att gå in i ett forskningsfält utan några förkunskaper alls. Hon menar att det är viktigt 

att forskaren klargör sin förförståelse för forskningsområdet istället för att bortse från att 

denne inte har någon förförståelse. Innan jag påbörjade min studie om sociala företag hade jag 

inga kunskaper alls om vad det var för något. Det var först efter samtal med Coompanion som 

jag började förstå lite grann, vad det handlade om. Förståelsen för ämnesområdet blev större 

när jag läste på tidigare forskning och litteratur. 

 

Val av metod 

Trost (2010) menar att valet av metod beror på vilket syfte och vilka frågeställningar studien 

har. Kvalitativ metod syftar till att söka förståelse och urskilja mönster, medan kvantitativ 

metod syftar till att förstå hur ofta eller hur vanligt ett fenomen förekommer. Jag sökte efter 

en djupare förståelse för bland annat kooperatörernas drivkrafter och syftar inte till att uttala 

mig om hur vanligt ett fenomen är. Jag bedömde därför att en kvalitativ metod var lämplig för 

denna studie. Denna studie utgår ifrån hermeneutisk vetenskapsmetod för att få en djupare 

förståelse för sociala entreprenörers eget perspektiv på deras motivation att starta och driva ett 

socialt företag. Syftet med undersökningen är även att få en djupare förståelse vad sociala 

företag fyller för funktion på individnivå och vad de bidrar med till samhället. Hermeneutik 

innebär att jag som forskare försöker förstå människors handlingar och sätta mig in i deras 

situation (Thurén, 2010).  

 

Förstadiet  

Studien började med att jag kom i kontakt med Coompanion. Ett första möte ägde rum med 

verksamhetsledaren för Coompanion, Roine Karlsson. Han presenterade vad sociala företag 

var för något och vilka olika slags sociala företag som finns i Norrbottens län. Han 

presenterade också syftet med vad studien skulle innehålla. Jag tyckte det lät mycket 

intressant och ville veta mer om vad sociala företag var för något och vilka drivkrafter som 

styr dem. Till en början ville Coompanion, att denna studie skulle handla om vad som skiljer 
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sig åt mellan drivkrafterna hos vinstdrivande företag i jämförelse med sociala företag. Efter 

dialog med min handledare på LTU kom vi fram till, att denna studie skulle begränsa sig till 

att endast undersöka drivkrafterna hos sociala företagare. En jämförande studie skulle ha 

blivit för omfattande och kvalitén skulle möjligtvis kunnat bli sämre. Att undersöka 

drivkrafterna hos endast sociala företagare ansåg även Coompanion skulle bli bättre, eftersom 

det finns lite forskning kring detta område.  

 

Syfte och frågeställningar utformades som en utgångspunkt för sökningen av tidigare 

forskning. Fangen (2005) menar på att det är viktigt att läsa in sig på tidigare forskning, för att 

kunna bedriva studien på ett lämpligt sätt och undvika att upprepa samma forskning som 

någon annan gjort. Då jag inte hade några kunskaper om ämnesområdet började jag söka efter 

vad sociala företag var för något. Jag undersökte också vilka definitioner som finns inom 

området och hur de vuxit fram. Jag letade efter tidigare forskning i form av litteratur som är 

skriven inom området samt vetenskapliga artiklar. Till en början var det rätt svårt, att hitta 

vetenskapliga artiklar om sociala företag, eftersom de kunde ha olika betydelse för olika 

länder. Jag hittade till slut rätta sökordet ” Work integration social enterprises” som är en 

definition för arbetsintegrerande sociala företag i Europa. Jag började sedan författa ett allmänt 

bakgrundsavsnitt, om vad sociala företag är för något och hur de vuxit fram genom Europa 

och Sverige. Sedan författade jag ett avsnitt med tidigare forskning kring motivationsfaktorer 

om vad som driver sociala företagare.  

 

Utifrån syftet och frågeställningarna med studien utformades en intervjuguide. Intervjuguiden 

(se bilaga) utgår ifrån Bryman (2011) rekommendationer om, att utforma en intervjuguide 

som är uppdelad i teman. Dessa teman ska koppling till forskningsfrågorna, samt att man ska 

ställa bakgrundsfrågor. Intervjuguiden är uppdelad i inledande frågor om intervjupersonens 

bakgrund och information om företaget. Sedan följer temat motivation och de avslutande 

temat är sociala företags betydelse för individen och samhället. 

 

Urval 

Urval av intervjupersoner togs fram i samråd med Roine Karlsson på Coompanion som 

tillhandahöll kontaktuppgifter till intervjupersonerna. Urvalet är begränsat till Norrbottens län 

där det finns 15 stycken sociala företag. Jag har av dessa gjort ett urval och valt ut sju 

personer för intervju. Urvalet grundar sig på vad Bryman (2011) benämner som målinriktat 

urval, detta innebär strategiskt urval för att försöka skapa överenstämmelse mellan urval och 

forskningsfrågorna. Det som har styrt urvalet av intervjupersonerna är, att de skall ha varit 

med från början och startat upp det sociala företaget eller att de är verksamhetsledare i det 

sociala företaget. Dessa personer kan bäst svara på hur företaget har vuxit fram och vilka 

drivkrafter som driver dem, att bedriva det sociala företaget. Trost (2010)  menar att 

strategiskt urval kan innebära visa risker när man går genom andra personer för att få tag på 

intervjupersoner. Risken att använda sig av ”nyckelpersoner” kan innebära att de försöker 

styra urvalet för att få intervjupersoner med ”rätt åsikter” eller kunniga inom området. 

Coompanion har inte styrt urvalet utan endast förmedlat en lista på ett flertal personer, som är 

verksamhetsledare eller varit med från början och startat upp det sociala företaget.  
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Urvalet av intervjupersoner har jag själv gjort. Trost (2010) menar att det är en fördel att 

använda sig av en nyckelperson för att man ska få tillgång till intervjupersoner som annars 

skulle ha varit svårt att komma i kontakt med. Detta har underlättat urvalet i min studie, 

eftersom jag inte varit i kontakt med sociala företag tidigare inom Norrbottens län. 

 

Insamling av empiri 

Inledningsvis kontaktades intervjupersonerna via telefon. Jag presenterade mig och 

informerade om vad som var syftet med studien, samt frågade om de ville medverka i studien 

genom intervju. Jag informerade om, att intervjun beräknades ta ungefär en timme. Samtliga 

intervjupersoner tackade ja och de fick själva bestämma tid och plast för intervjun. Trost 

(2010) menar, att det är viktigt att intervjupersonerna själva får välja vilken miljö som 

intervjun skall ske i. Det är viktigt, att intervjupersonerna känner sig trygga och inte hamnar i 

underläge vid intervjusituationen.  

 

Samtliga sju intervjuer ägde rum i början av april 2016 på intervjupersonernas arbetsplats. 

Två av intervjuerna ägde rum med två kooperatörer (från samma företag) vid samma 

intervjutillfälle. De upplevde att de tillsammans bättre kunde beskriva mer om hur det sociala 

företaget startades, samt vad som driver dem. Trost (2010) anser att man inte ska intervjua två 

personer samtidigt, eftersom det lätt kan bli att en person i intervjun tar över och pratar mer än 

den andra. För att undvika detta ställde jag riktade frågor så att båda skulle få komma till tals 

lika mycket. 

 

Jag har följt Fangens (2005) rekommendation om informerat samtycke vid studiens start. 

Intervjuerna började därför med, att jag informerade om vad studien kommer att handla om 

och att intervjupersonerna kommer att vara anonyma i studien. Jag frågade om det gick bra att 

intervjun spelades in och att det endast är jag som har tillgång till inspelningen, samt att den 

kommer att makuleras efter bearbetningen av materialet. Trost (2010) tar upp fördelarna med 

att spela in en intervju, som är att intervjuaren inte behöver skriva ner noggranna anteckningar 

om vad intervjupersonen säger. Intervjuaren kan istället koncentrera sig på att ställa frågor 

och lyssna på vad intervjupersonen verkligen svarar på frågorna. Han menar vidare, att det 

blir lättare vid bearbetning av materialet med att kunna lyssna ordagrant på vad 

intervjupersonerna har svarat. Nackdelen med inspelning av intervjuer menar Trost (2010) är, 

att intervjupersonen kan bli obekväm med att det spelas in och inspelningsmetoden bör vara 

diskret. Jag valde därför, att spela in intervjuerna med min mobiltelefon. Vidare menar Trost 

(2010) att de flesta som blir intervjuade vänjer sig under intervjuns gång och glömmer bort att 

de spelas in, vilket jag noterade vid mina intervjuer. Under intervjuernas gång gjorde jag 

kortare anteckningar.  

 

Formen för intervjuerna har utgått ifrån Lantz (2007) definition av den öppna riktade 

intervjun, vilket innebär att jag som intervjuare har utgått från olika frågeområden och följt 

upp med följdfrågor. Frågorna har varit av öppen karaktär och det är intervjupersonerna som 

väljer själv hur de vill definiera frågeområdet och avgränsa det. Lantz (2007) menar att 

frågeområdenas följd kan förändras under intervjuns gång, då man använder sig av formen 

den öppna riktade intervjun. Intervjupersonen kan spontant svara på något som var tänkt att 
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belysas i ett senare skede av intervjun. I mina intervjuer ställdes inte alla intervjufrågor i 

samma ordning, eftersom intervjupersonen kom in på ett ämne som skulle belysas senare. För 

att inte gå miste om informationen ställdes följdfrågor om ämnet, som intervjupersonen 

pratade om. Vid intervjutillfällena fick intervjupersonerna prata fritt om sociala företag och 

vad som driver dem. Ibland kunde det dock hända, att intervjupersonen kom in på ett sidospår 

och pratade länge om ett visst ämnesområde. Jag var i vissa fall tvungen att avbryta 

intervjupersonen och styra in frågorna på rätt område.  

 

Analys- och bearbetningsprocessen 

Analysen av materialet började med att jag transkriberade intervjuerna direkt efter att 

intervjun hade ägt rum, för att lättare minnas vad intervjupersonerna menade. Jag har följt 

Fangens (2005) rekommendation om att själv transiberara intervjuerna för att inte gå miste om 

den analytiska reflektionen. Jag genomförde transkriberingarna genom att jag skrev ut 

ordagrant vad intervjupersonen sagt under intervjun. Widerberg (2003) menar att 

transkriberingarna ska skrivas ut ordagrant, men inte med citat eftersom de kan vara 

kränkande för intervjupersonen, samt att anonymiteten kan riskeras. I mina citat är innehållet 

densamma, med viss ändring av vissa ord från talspråk till skriftspråk, samt ändring av en del 

ord för att inte riskera intervjupersonernas anonymitet. Då samtliga intervjuer var utförda och 

nedskrivna gjordes en noggrann genomläsning av varje intervju. Jag har följt Brymans (2011) 

råd om att vid den första genomläsningen inte notera något utan endast fundera på eventuella 

tolkningar. 

 

I nästa steg började jag att koda materialet och jag gjorde detta enligt Miles och Hubermans 

(1994) rekommendationer om mönsterkodning. Miles och Huberman (1994) menar att vid 

analysen av transkriberingarna är det betydelsefullt att man intar ett objektivt förhållningssätt 

och inte tolkar in egna värderingar i materialet. Jag har inga tidigare erfarenheter av sociala 

företag vilket kan ha varit till fördel vid analyseringen av materialet och på så sätt hålla ett 

mer objektivt förhållningsätt. Jag reducerade allt datamaterial till mindre analytiska delar för 

att lättare identifiera mönster och återkommande teman. Den information i materialet som 

uttryckte liknande resonemang placerades under samma tema. Sedan sammanställde jag 

temana till en tabell för att göra materialet överskådligt och kunna jämföra intervjuerna med 

varandra. Teman ligger till grund för att jag skulle kunna besvara studiens frågeställningar. 

Dessa teman kommer att presenteras under resultatdelen.  

 

Nästa steg genomfördes genom inläsning på teorier som skulle kunna analyseras tillsammans 

med det insamlade materialet. För att kunna förstå studiens resultat på ett djupare plan 

kopplades Marie Jahodas teori om latenta och manifesta funktioners betydelse till arbetet. 

Denna teori analyserade de grundläggande motivationsfaktorerna som bland annat har 

betydelse av gemenskap och att uppnå kollektiva mål tillsammans med andra. Denna teori 

passade ihop med en del av intervjupersonernas svar om deras drivkrafter. För att kunna förstå 

motivationsfaktorer till att starta sociala företag använde jag mig av empowerment. Jag 

använde mig också av Hanssons (2004) begrepp om delaktighet för att förstå hur kooperatörer 

i sociala företag kunde nå personlig utveckling. De övriga motivationsfaktorerna som 

framkom i denna studie jämfördes med tidigare forskning. Detta för att kunna komma fram 
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till likheter och förståelse till vad som driver dem. Tematiseringen av resultat och analysen 

har utgått ifrån både teorierna och den tidigare forskningen för att kunna tolka den insamlade 

empirin.  

 

Trovärdighet, överförbarhet och rimlighet  

Bryman (2011) menar att begreppen reliabilitet och validitet är mer lämpliga för kvantitativ 

forskning. Kvalitativ forskning bör bedömas utifrån andra kriterium som motsvarar dessa 

begrepp. Begreppet validitet inom kvantitativ forskning handlar definitionsmässigt om 

mätning som inte är kvalitativ forsknings främsta intresse. Jag har i denna studie istället valt 

att använda mig av begreppen trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet samt möjlighet att 

styrka och konfirmera. Trovärdighet motsvarar begreppet intern validitet, överförbarhet 

motsvarar generaliserbarhet och pålitlighet motsvarar reliabilitet (Bryman, 2011). 

 

Trovärdighet   

Bryman (2011) menar att trovärdighet innebär att man säkerhetsställer forskningsresultatets 

trovärdighet och att forskningsprocessen utförs enligt de regler som finns kring att genomföra 

en studie. Min intervjuguide utgår ifrån mina frågeställningar och jag har använt mig av 

tidigare forskning för konstruktionen av frågorna. Jag har bifogat intervjuguiden för att 

underlätta för läsaren att följa med i forskningsprocessens gång, vilket kan stärka 

trovärdigheten i studien. Jag har spelat in samtliga intervjuer och transkriberat ordagrant vad 

intervjupersonen sagt, för att minska risken för feltolkningar. Jag har noggrant läst igenom 

intervjuskrifterna för att säkerställa att jag uppfattat intervjupersonerna rätt och jämfört svaren 

med varandra. Detta skulle kunna tala för en ökad trovärdighet i empirin som presenteras i 

resultatet och grundar sig på de transkriberade intervjuerna. Jag har reducerat och genomfört 

mönsterkodningen som jag tidigare nämnt. Jag upplever att tabellen som skapades av 

intervjupersonernas svar underlättade i mitt tolkningsarbete och kan ha minskat risken för att 

tolka in egna värderingar. Det som har presenterats är delvis enskilda intervjupersoners svar 

och de mönster som tyder på samstämmighet i intervjupersonernas svar. De valda teorierna 

har utgått ifrån den insamlade empirin för att säkerställa att dessa är relevanta att applicera 

och kan analyseras tillsammans med det insamlande materialet.  

 

Överförbarhet.   

Kvalitativa studier syftar till att få en djupare förståelse för ett fenomen mer än att uttala sig 

om frekvens, storlek eller omfattning som i kvantitativ forskning (Bryman, 2011). Denna 

studie kan inte på samma sätt ge ett överförbart resultat, eftersom denna studie bygger på ett 

litet urval. Bryman (2011) menar att överförbarhet handlar om att forskningsresultatet kan 

vara överförbart till ett annat sammanhang. Studien kan i en viss mening endast uttala sig för 

hur det är för de undersökta sociala kooperatörerna. Däremot i andra avseenden kan denna 

studie uttala sig om olika aspekter av andra sociala företag. Denna studies slutsatser skulle 

möjligtvis kunna vara överförbart till andra studier där intervjupersoner också varit med och 

startat upp företaget samt likande forskningsfrågor. Det som tyder på att slutsatserna i denna 

studie skulle kunna vara överförbart till andra sammanhang, är att studiens slutsatser stöds 

delvis av tidigare forskning. Studien består av flera intervjuer i Norrbottens län med personer 

som delvis har liknande tidigare erfarenheter av arbetslöshet och utbrändhet. Det finns ett 
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mönster i intervjupersonernas svar som påvisar en viss samstämmighet kring deras 

upplevelser. Detta skulle kunna styrka att studien skulle kunna överföras till andra 

sammanhang.  

 

Pålitlighet  

Enligt Bryman (2011) innebär pålitlighet att forskaren kan säkerhetsställa och klargöra en 

redogörelse för alla leden i forskningsprocessen. Detta för att andra forskare ska kunna 

bedöma om kvaliteten på den procedur som valts och hur den har tillämpas. Detta innebär 

också att kunna bedöma om de teoretiska slutsatserna är rimliga, som forskaren kommit fram 

till. För att uppfylla detta krav har jag redogjort för tillvägagångsättet för hur studien har 

genomförts. Jag har redogjort för val av metod, urval av intervjupersoner och hur intervjuerna 

gått till samt bearbetning och analyseringen av materialet. Jag presenterade de olika stegen 

och har motiverat mina val med hjälp av metodlitteratur (se ovan). Vid intervjuerna har jag 

ställt öppna frågor och ställt samma frågor till samtliga intervjupersoner. Intervjuer som 

forskningsteknik kan dock påverka pålitligheten, eftersom intervjupersonerna kan svara som 

de tror att intervjuaren vill höra eller vill marknadsföra företaget på ett positivt sätt. För att 

undvika påverkan har jag som intervjuare inte kommenterat intervjupersonernas svar, utan 

varit neutral under intervjuns gång. Jag upplever att intervjupersonen svarat ärligt på frågorna, 

när både positiva och negativa aspekter framkommit under intervjuerna. Under arbetets gång 

har studien granskats av utomstående personer för att bedöma studiens kvalité och potential 

till förbättringar. Studiens syfte, frågeställningar och tidigare forskning har tagits hänsyn till 

under studiens gång, för att garantera att jag undersöker det jag avser att studera.  

 

Möjlighet att styrka och konfirmera 

Bryman (2011) menar att vid kvalitativ forskning går det inte att nå en fullständig objektivitet 

kring det man studerar. Det är viktigt att forskaren inte låtit personliga värderingar eller 

teoretiska inriktningar styra studiens slutsatser. I resultatdelen har många citat presenterats i 

syfte att intervjupersonernas upplevelser och åsikter ska komma fram samt minska risken för 

basis. Tankar, känslor och upplevelser kan förändras och om denna studie skulle upprepas är 

det inte säkert att samma resultat skulle komma fram. 

 

Etiska överväganden 

Trost (2010) menar att man bör överväga de etiska aspekterna vid användning av intervjuer 

som en forskningsteknik. Vidare menar han att intervjupersonerna har sin egen integritet och 

sin egen värdighet, som forskaren bör ta hänsyn till. En etisk problematik som jag upplevde 

att det handlade om är, att intervjupersonerna hade tidigare erfarenheter av svårigheter från 

arbetsmarknaden, i form av utbrändhet och långtidsarbetslöshet. I vissa fall kunde 

intervjufrågorna upplevas för personliga, exempelvis att intervjupersonen skulle berätta om 

vad den gjorde innan de började på företaget. Jag valde därför att innan intervjun berätta om, 

att det var frivilligt att svara på frågorna.  Jag bad intervjupersonerna att säga till om någon 

fråga upplevdes för personlig eller om de inte ville svara på den frågan. I intervjuerna 

upplevde jag, att intervjupersonerna var mycket öppna om sina tidigare livserfarenheter och 

svårigheter, som de upplevt i livet. Ett annat etiskt dilemma är, att beskriva de sociala 

företagens verksamheter utan att avslöja vilka det är. Jag har försökt i möjligaste mån att 



13 
 

beskriva deras verksamheter så att det inte går att identifiera dem. Jag har frågat 

intervjupersonerna om deras medgivande att få beskriva deras affärsidéer. De gav sitt 

medgivande, även om det skulle kunna gå att identifiera verksamheten. 

 

Denna studie utgår ifrån de fyra forskningsetiska principerna: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att uppfylla de två första 

kraven har jag informerat om att jag skriver min C-uppsats på uppdrag av Coompanion och 

vad syftet med studien är. Intervjupersonerna informerades om, att det var frivilligt att delta 

och att de när som helst under intervjuns gång kunde avbryta den. För att uppfylla 

konfidentialitetskravet har intervjupersonerna fått fiktiva namn i studien och även i vissa fall 

endast benämnts ” intervjupersonen menar”.  Syfte med detta var att inte röja 

intervjupersoners identitet. Intervjupersonerna har godkänt att intervjumaterialet används för 

denna studie och att studien publiceras på LTU:s hemsida, samt att Coompanion kommer att 

få ta del av resultatet (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Teori 
I detta avsnitt kommer först att presenteras tidigare forskning och därefter kommer de 

teoretiska referensramarna att presenteras. De teoretiska referensramarna är Marie Jahodas 

latenta Deprivationsteori samt de teoretiska begreppen delaktighet och Empowerment. 

 

Tidigare forskning  

Motivationsfaktorer för sociala företagare 

Germak och Robinson (2014) har undersökt motivationsfaktorer i artikeln Exploring the 

Motivation of Nascent Social Entrepreneurs, om vad som motiverar nya sociala företagare att 

engagera sig i sociala företag. De undersöker också om det finns några likheter eller skillnader 

i motivation mellan sociala företagare, som kommer från offentliga sektorns bakgrund och de 

som kommer från affärsmässig bakgrund. De genomförde 16 stycken semistrukturerade 

intervjuer med personer från New Jersey. De fann ur sin studie fem områden som motiverade 

de sociala entreprenörerna.  

 

Germak och Robinson (2014) kom fram till att respondenter med både affärsmässig bakgrund 

och de med offentlig sektors bakgrund beskrev behovet för självförverkligande som en 

motiverande faktor i deras arbete. De med affärsmässig bakgrund ville utveckla sin 

kompetens och personliga egenskaper, samt att de ville bli sin egen chef. De var mer 

motiverade av att utvecklas en på högre personlig nivå, än på det affärsmässiga planet. En 

liknande önskan för självförverkligande var också utryckt av intervjupersoner med bakgrund 

från offentliga sektorn. En intervjuperson uttryckte att han tror, att alla har ett syfte med sitt 

liv att åstadkomma något. Oavsett vad det är för något, antingen om det generar pengar eller 

om att bara bli effektiv i någon annans liv för att hjälpa den personen. 

  

Det andra området som Germak och Robinson (2014)  fann var att hjälpa samhället. 

Människor som är intresserade av att driva ett socialt företag har en stark önskan att hjälpa 

samhället, som en motiverande kraft att engagera sig i ett socialt företag. Intresse för 

samhället och medkänsla framkom som två viktiga komponenter ur deras studie. Både de med 

affärsmässig och de med offentlig bakgrund uttryckte i intervjuerna, att hjälpa samhället var 

en drivande kraft för att driva ett socialt företag. 

 

Det tredje området som Germak och Robinson (2014)  fann var icke monetärt fokus. 

Det framkom att pengar inte var en drivande kraft, utan att bygga upp välfärden i samhället 

var en betydande motivationsfaktor för att starta sociala företag. Ingen av intervjupersonerna, 

inte heller de med affärsmässig bakgrund fokuserade på vinst, när gäller sociala företag. De 

värderade inte sina framgångar i pengar, utan drevs mer av sociala mål. De hade mer sociala 

värden i fokus än pengar. 

 

Det fjärde området som Germak och Robinson (2014) kom fram till var att intervjupersonerna 

i studien var prestationsinriktade. Det framkom att sociala entreprenörer var motiverade av, 

att utföra sitt arbete och hade ett behov av att åstadkomma en signifikant prestation och få 

något slags erkännande för det. Från nästan alla intervjupersoner med alla typer av 



15 
 

erfarenheter beskrevs en önskan om att uppnå en betydande inverkan på samhället, som kan 

göra skillnad för andra människor. 

 

Det femte området som Germak och Robinson (2014) fann var närhet till sociala problem. 

Deras livssituation motiverade dem att engagera sig i ett socialt företag. Vissa 

intervjupersoner från denna studie kom från ekonomiskt fattiga områden och detta kan ha 

varit en drivkraft till att engagera sig i ett socialt företag. 

 

De slutsatser som Germak och Robinson (2014) kommer fram till är, att resultatet tyder på att 

det är blandade motivationsfaktorer för engagemang i ett socialt företagande. Hittills har det 

varit lite studier om ämnet sociala företagares motivation. Forskarna vill med denna studie 

fylla en lucka i de sociala entreprenörernas litteratur och ge en grund för vidare forskning 

inom området. De vill även poängtera att deras resultat inte är generaliserbart till alla sociala 

entreprenörers motivationsfaktorer, eftersom studien endast bygger på ett litet urval.   

 

Motivationsfaktorer 

I studien ” Motivation of social enterprisers- burring the social contribution and profits 

dichotomy” diskuterar Boluk, K. A. och Mottiar (2014) tidigare forskning som visar på att 

affärsmässiga entreprenör motiveras av pengar. Sociala företag motiveras däremot av 

altruism, det vill säga att hjälpa andra människor i samhället utan att kräva en motprestation. 

Vissa forskare har ifrågasatt denna dikotomi och menar att välkända kapitalister verkar som 

sociala entreprenörer. Bill Gates ägare och styrelseordförande i Microsoft är ett exempel, som 

tillsammans med Melinda Gates etablerade en stiftelsen med inriktning på globala frågor. De 

ansågs att dessa frågor ignorerades av regeringen. Den vinst som i dessa fall genererades från 

deras vinstdrivande företag användes för att stödja sociala- och samhälleliga aktiviteter. 

Boluk, K. A. och Mottiar (2014) lyfter fram att en del forskare menar, att de flesta företag inte 

enbart drivs av vinstdrivande eller sociala mål. Det är inte två typer av entreprenörskap utan 

snarare en sammanhängande enhet. 

 

Boluk och Mottiar (2014) undersöker i sin studie, om det finns fler motivationsfaktorer än 

sociala mål som driver sociala entreprenörer. De har använt sig av fallstudier för att undersöka 

mer i detalj nyanserna av motivationen för sociala entreprenörer. Studien består av två delar, 

en som är genomförd i Sydafrika och en som är genomförd i Irland. 

  

Den första motiverande faktorn som de fann ur sin studie var livsstilsmotiv till att starta ett 

socialt företag. Syftet var att kunna kombinera personliga intressen och sin livsstilssituation 

med att driva ett socialt företag. Några av intervjupersonerna uppgav ett intresse för miljön 

och ville bedriva sitt företag i rätt miljö, som t.ex. på landet. Det framkom att vissa av 

intervjupersonernas affärsidéer hade stark koppling till miljön. Sammanfattningsvis framkom 

det ur temat livsstil, att det var både personliga intressen och sociala mål för samhället som 

var motivationsfaktorer för att starta ett socialt företag (Boluk, K. A. & Mottiar, 2014). 

 

Den andra motivationsfaktorn de fann i sin studie var erkännande och komma in i ett socialt 

nätverk. Det framkom att intervjupersonerna hade en önskan om att förändra samhället, men 
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det var också viktigt att entreprenörerna fick ett erkännande för sitt arbete. Intervjupersonerna 

menade, att de kunde marknadsföra sig mer kraftfullt tillsammans i en grupp än individuellt. 

De uppgav även att vara delaktiga i ett nätverk hade ett stort värde. De sociala 

entreprenörerna ville uppnå ett gott rykte om sitt företag och att kunna marknadsföra sig på ett 

bra sätt. Det framkom som en motivationsfaktor att skapa ett ”starkt” varumärke förknippat 

med exempelvis ett vidsträckt miljötänkande (Boluk, K. A. & Mottiar, 2014). 

 

Den tredje motivationsfaktorn de fann var vinst och finansiellt genomförande. 

Ekonomisk vinst framkom inte som de sociala företagarnas huvudsakliga motivation. De var 

medvetna om att de måste vara ekonomiskt lönsamma för att de skulle kunna fortsätta med sin 

verksamhet. Intervjupersonerna uppgav i studien att ekonomisk vinst ändå var viktig för att 

verksamheten skulle kunna gå runt och för att de kunde genomföra de sociala målen. En 

motivation var också att medarbetarna skulle kunna betala sina räkningar och leva ett drägligt 

liv (Boluk, K. A. & Mottiar, 2014). 

 

Motivationsindikatorer  

Ronit Yitshaki och Fredric Kropp (2015) undersökte motivationen hos sociala företagare i 

studien Motivations and Opportunity Recognition of Social Entrepreneurs. De utgår från 

frågeställningen vad som motiverar sociala företagare. De har undersökt 30 israelska sociala 

företag under år 2012. De utgår ifrån pådrivande faktorer (pusch) och dragningsfaktorer (pull) 

för att starta sociala företag. 

 

Dragningsfaktorer  

Ronit Yitshaki och Fredric Kropp (2015) fann att 60 procent av sociala företagare 

huvudsakligen var motiverade drivande faktorer. Dessa var självmotivation baserade på 

personliga val och en önskan att vara aktiv i samhället, för att uppnå sina sociala mål. 

Dessutom framkom det, att en del av intervjupersonerna beskrivit personlig rehabilitering och 

andlig vägledning som underliggande motivation för att driva sociala företag. Sociala 

företagares motivation grundade sig på personliga erfarenheter. Dessa kunde vara att hantera 

specifika problem, som de inte fått tillräckligt stöd för från det sociala systemet i samhället. 

Deras motivation var att lösa sina egna problem, genom att identifiera sig med andra 

människor, som hade erfarenhet av liknade problem. I vissa fall av de undersökta sociala 

företagarna hade de upplevt svårigheter i det förflutna eller i nuet. De motiverades av att 

förbättra för andra människor i liknade situationer och förhindra att de skulle få uppleva den 

smärta som de själva hade erfarit. Ideologisk motivation framkom även under denna kategori. 

Vissa undersökta sociala företagare motiverades av att sprida glädje och informera om goda 

saker, samt att de ville skapa en förändring för samhället som skulle vara mätbart. 

 

Pådrivande faktorer 

Under kategorin pådrivande faktorer i Ronit Yitshaki och Fredric Kropps (2015) studie 

framkom att 40 procent av intervjupersonerna beskrev, att beslutet att starta ett socialt företag 

grundar sig på att det kändes som ett naturligt alternativ i sin karriärsutveckling. Andra sociala 

företagare var otillfredsställda i sina arbeten och detta motiverade dem att lämna sina arbeten, 
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för att bli sociala entreprenörer. De ville ha meningsfulla arbeten som gjorde skillnad både för 

dem själva och för samhället. 

 

Lyckade utfall av sociala företag  

Hedin et al. (2015) har studerat ett större socialt företag som bedrev service och 

försäljningsverksamhet. Det sociala företagets huvudsakliga affärsidé var att bedriva en stor 

verkstad som ägnade sig åt legotillverkning och tillhandahålla arbeten åt människor som 

saknar arbete. Vid undersökningstillfället var det 101 personer som var verksamma inom 

företaget. I sin studie av det undersökta sociala företaget studerade de vad som är lyckat utfall 

för sociala företagare. De fann tre utvecklingsvägar för lyckad arbetsintegrering. Den första 

var att arbetet i det sociala företaget skapade arbetslivserfarenheter. De bidrog till att en del av 

arbetstagarna fick nya arbeten eller praktikplats på reguljära arbetsmarknaden eller gick 

vidare till studier. Den andra utvecklingsvägen var att medarbetarna arbetade kvar i det 

sociala företaget och utvecklade en ökad kompetens. De förbättrade även sin ekonomiska 

situation genom att de fick en anställning inom företaget. Den tredje var att medarbetarna 

stannade i det sociala företaget endast i några månader för att sedan återgå till någon 

arbetsmarknadsåtgärd.  

 

Hedin et al. 2015) för ett resonemang kring den andra utvecklingsvägen, om att målet med 

arbetsintegrering är att människor ska komma in på den reguljära arbetsmarknaden. De 

diskuterar om man kan betrakta en lyckad arbetsintegrering är, om människor stannar kvar 

och arbetar i det sociala företaget. De fann i sin studie att intervjupersonerna upplevde att det 

sociala företaget var en lyckad arbetsintegrering och att de utvecklades inom företaget. De 

menar på att det är en lyckad utvecklingsväg om de som arbetar i det sociala företaget 

genomgår en personlig utveckling och trivs med arbetet inom företaget. De fann att de sociala 

företaget bidrar till samhällsutveckling och de som arbetar förbättrar sin hälsa, utbildning och 

sin ekonomiska situation. Den sista utvecklingsvägen kan framstå som negativ, men i studien 

fann de att det i företaget fanns det kompetens, att utreda människors svårigheter och skapa 

underlag för beslut om vidare åtgärder. Forskarna menar också att framgångsrika 

arbetsmarknadsåtgärder kan leda till bättre möjligheter att få ett arbete i framtiden. De 

slutsatser som Hedin m.fl. (2015) fann var att framgångsrika utvecklingsvägar bör bedömas 

utifrån om deltagarna i det sociala företaget utvecklats. Detta i avseende om de får en 

förbättrad hälsa, utbildning, arbetsförmåga, psykisk och social tillfredställelse samt en bättre 

ekonomisk försörjning.  
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Teoretiska referensramar  

Marie Jahodas latenta deprivations modell 

Socialpsykologen Marie Jahoda studerade arbetslösheten som drabbade byn Marienthal i 

Österiket på 1929-talet. Under år 1929 lades alla fabriker ner i byn och nästan alla familjer 

som var bosatta där drabbades av arbetslöshet. Jahoda har studerat arbetets betydelse för dessa 

människor och fann i sin studie att arbetet var viktigt för människors mentala hälsa (Jahoda, 

Lazarsfeld & Zeisel, 2014). Jahoda har inte själv namngivit teorin med manifesta och latenta 

funktioner. Däremot har Paul och Batnic (2010) i sin studie The need for work: Jahoda’s 

latent functions of employment in a representative sample of the German population, 

namngett Jahodas teori som” the latent deprivation model”. Jahoda ger en beskrivning av 

dessa aspekter i flytande form i sina böcker: Employment and unemployment- A social- 

psychological analysis (1982) och i boken De arbetslösa i Marienthal (2014). Jahoda har 

utvecklat teorin i samarbete med Paul. F Larzarsfeld och Hans Zeisel.  

 

Enligt Jahodas (1982) deprivations modell bygger det på manifesta och latenta funktioners 

betydelse av ett arbete. Arbetet ger en ekonomisk inkomst vilket benämns som en manifest 

funktion. Arbetet för människor innefattar också sociala dimensioner, som kallas för latenta 

funktioner. I studien utvecklar Jahoda fem latenta funktioner som är viktiga för människor, 

som de får genom arbete. Dessa är: 

 

 Tidstruktur i dagliga livet 

 Kollektiva mål 

 Sociala kontakter 

 Status 

 Regelbundna aktiviteter 

 

Enligt Jahoda (1982) har det moderna samhället skapat erfarenheter av tidsstrukturer i form av 

sociala institutioner som skolor och anställningar. Ett resultat av detta är att vuxna är i behov 

av tydliga tidstrukturer och möjligheten att fylla sina dagar med planerade aktiviteter. När 

människor känner att deras tid är obegränsad leder det till att planering av aktiveter känns 

överflödiga. Om människor inte har tidsstruktur förlorar de lätt tidsperspektivet och avsaknad 

av sådan struktur försämrar en människas välbefinnande.   

 

Jahoda (1982) menar att människor inte kan vara utan kollektiva ändamål, vilket innebär att 

känna sig meningsfull och fylla en funktion i samhället. Människor har ett behov av att känna 

att de får vara en del av ett större sammanhang och bidra till samhällsnytta genom arbete. 

Människor har också ett behov att känna sig behövd av andra människor. Människor vill 

tillhöra en grupp och arbeta mot gemensamma uppsatta mål.  

 

Sociala kontakter relaterar till att människor har ett behov av interaktion med andra utanför 

kärnfamiljen och arbete kan tillfredsställa detta behov. Det vidgar människors vyer och 

synsätt på andra levnadsätt. Det vidgar den sociala horisonten och är viktig för den mentala 
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hälsan. I sin studie fann Jahoda att arbetslösa saknade den sociala kontakten som de tidigare 

haft genom sitt arbete (Jahoda, 1982). 

 

Jahoda (1982) menar att arbete ger människor status och identitet. I allmänhetens synsätt 

kopplas status och identitet till vilken typ av arbete en person har. Individen blir bedömd efter 

vilket yrke den har. Människor tenderar att identifiera sig själva med sitt yrke och kopplar det 

till sin personliga identitet. Även om individen har ett lågstatus yrke är det bättre att ha, än att 

vara arbetslös och sakna status helt och hållet. 

 

Den sista latenta funktionen är regelbundna aktiviteter som människor finner via arbete. 

Genom arbete får individen en regelbunden vardag och stabilitet som arbetslösa har svårt att 

finna. Regelbundna aktiviteter och tidsstrukturer har koppling till varandra och är bra för 

människors välbefinnande. I studien fann de att arbetslösa hade svårt att upprätthålla en 

strukturerad vardag (Jahoda, 1982;Jahoda, Lazarsfeld & Zeisel, 2014). 

 

Enligt Jahoda (1982) motsvarar de latenta funktionerna grundläggande psykologiska behov, 

tillfredställelse eller missnöje som har en stark effekt på en persons mentala hälsa och 

välbefinnande. Hon menar vidare att arbete är den enda säkra källan till att de latenta 

funktionerna blir tillfredsställda. I sin teori menar hon att arbetslösa troligen upplever förlust 

av latenta funktioner och lider av försämrad mental hälsa. Även arbeten som inte är 

favoritarbeten är bättre att ha, än att inte ha något arbete alls. 

 

Delaktighet och Empowerment 

Hansson (2004) tar upp fyra motiv till varför delaktighet är viktigt på arbetsplatser. För det 

första främjar delaktighet ett sätt för att fler människors kunskaper på en arbetsplats tillvaratas 

och skapar större förståelse för arbetet. För det andra ökar människors engagemang för 

arbetet, genom att de får vara delaktiga. För det tredje leder delaktighet till bättre 

situationsanpassning för arbetstagarnas arbetssituation. Det fjärde skälet är att delaktighet kan 

bidra till meningsfullhet och återskapande i arbete för arbetstagarna. Delaktighet och 

empowerment har en stark koppling till varandra när de handlar om att individen ska kunna 

påverka sin situation genom makt och inflytande. 

 

Begreppet empowerment har sitt ursprung från USA och började användas på 1970-talet i 

utvecklingsarbeten för utsatta grupper. Empowerment handlar om att individen tar makten 

över sitt egna liv och får större inflytande över sin egen tillvaro (Kostenius & Lindqvist, 

2006). Trägårdh (2000) menar att eftersom begreppet empowerment har implementerats från 

USA finns det svårigheter att direkt översätta begreppet till den svenska betydelsen. Han 

menar att det inte går att göra en direkt översättning till svenska ordet egenmakt, eftersom 

begreppet empowerment har större betydelse och tillämpning i ett bredare sammanhang. I 

Europa har begreppet empowerment använts inom EU för att analysera fattigdom, segregering 

och socialt utanförskap. Begreppet har förekommit inom en rad olika sammanhang både i 

form av politiskt tänkande och inom terapeutiska syften. De har också blivit populärt inom 

arbetslivet och syftar till ett försök att öka medarbetarnas trivsel och produktivitet. 

Empowerment syftar till att öka individers eller utsatta gruppers självkänsla och 
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handlingskraft (Trägårdh, 2000). Hansson (2004) menar att begreppet empowerment innebär 

”gräsrotorganisering, delaktighet, egenkontroll, socialt stöd, medborgarskap, kompetens och 

självstyre”(Hansson, 2004, s.238). Empowerment syftar till att individer själva ska lära sig att 

ta makten över sitt eget liv och inte förvänta sig att andra ska lösa problemen. Hjälp till 

självhjälp ger makt åt individen och större möjlighet att påverka olika situationer. 

Empowerment beskrivs som en process som innebär att individen eller grupper tar reda på 

och eliminerar problem och förhållanden som orsaker maktlöshet (Kostenius & Lindqvist, 

2006). 

 

Avslutande reflektion kring teorin 

Den tidigare forskningen kan bidra med en förståelse till vilka motivationsfaktorer som driver 

sociala företagare. Jahoda hade ett anmärkningsvärt positivt förhållningssätt till arbetet och 

detta skulle kunna kopplas till kooperatörernas motivationsfaktorer att arbeta i sociala företag. 

Delaktighet och empowerment är två grundläggande begrepp som förekommer och tillämpas 

inom sociala företag. Dessa begrepp kan öka förståelsen om hur sociala företagare utvecklas 

och bidrar till att förstå sociala företagares motivation. De sociala företagen bedrivs som 

tidigare nämnts oftast som sociala arbetskooperativ. Detta innebär att alla anställda ska vara 

med och påverka både sin egen arbetssituation samt företagets verksamhet. Begreppet 

empowerment kan möjligtvis ge svar på varför verksamhetsledare/ kooperatörer, som har 

tidigare erfarenheter av arbetslöshet/ utbrändhet, motiveras att starta sociala företag. 

Delaktighet kan bidra till en bra psykosocial arbetsmiljö och kan vara en motivationsfaktor. 
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Resultat 
I detta avsnitt kommer det att presenteras vad som framkommit från intervjuerna med 

verksamhetsledarna/ kooperatörerna. Detta avsnitt är uppdelat i tre huvudteman som är: hur 

företaget startas, motivationsfaktorer hos intervjupersonerna och personlig utveckling.  

Avslutningsvis presenteras det ökande behovet av sociala företag. Intervjupersonerna 

kommer att benämnas både som verksamhetsledare och kooperatörer eftersom det i vissa av 

de undersökta sociala företagen saknades specifik verksamhetsledare. De intervjupersoner 

som har intervjuats har varit med från början och startat upp det sociala företagen. 

 

Hur sociala företag startas  

Projektform 

Fem av de sju undersökta sociala företagen har först startats upp i projektform innan de bildar 

ett kooperativ. Initiativet till detta togs bland annat från folkhögskola, ABF, kommunen, Fair 

Trade återförsäljarna och Coompanion. Deras huvudsakliga syfte var att skapa sysselsättning 

åt individer, som står långt från arbetsmarknaden. Processen från projekt till socialt företag 

har startats i samverkan med olika offentliga aktörer som exempelvis Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan. Därefter rekryterades sedan medarbetarna till projektet som bland annat 

hade erfarenheter av långtidsarbetslöshet, utbrändhet och nedsatt arbetsförmåga. Projektet 

finansierades i regel genom att deltagarna sökte bidrag från t.ex. Europiska Socialfonden eller 

Allmänna Arvsfonden för att kunna bedriva det sociala företaget som projektform, innan de 

startade upp kooperativet. 

 

Under själva projekttiden som oftast varar under ett till två år arbetade kooperatörerna 

tillsammans i gruppen fram en affärsidé. De fick också genomgå en kooperatörsutbildning om 

hur man bedriver ett kooperativ, samt att de fick en specifik utbildning inriktad mot sin 

affärsidé. Under denna period hade de sociala kooperatörerna tillgång till en handledare som 

oftast var anställd via bidrag från offentliga sektorn. Handledares roll var att stötta det sociala 

kooperatörerna under projektets gång både i grupprocessen och att starta upp företaget. När 

projekttiden var slut utsåg deltagarna styrelsemedlemmar och oftast också en 

verksamhetsledare. Verksamhetsledarens roll i det sociala företaget var att ha ett övergripande 

ansvar för den dagliga driften och delegering av arbetsuppgifter. Övergripande beslut, som 

gäller till exempel verksamhetens framtid fattades gemensamt i styrelsen. I vanliga fall sitter 

en del av de anställda kooperatörerna med i styrelsen. I ett av de undersökta företagen var 

däremot alla kooperatörer med i styrelsen. I vissa fall sitter externa konsulter med erfarenhet 

av att styra ett företag med i styrelsen. I de undersökta sociala företagen bestod arbetsstyrkan 

av dem som både är anställda och praktikanter. De som genomförde praktik var där för 

arbetsträning som syftade till att de i ett senare skede skulle kunna få en anställning inom det 

sociala företaget eller gå vidare till andra arbeten. 

 

Ett gemensamt drag för många av de undersökta sociala företagen var att de har utvecklat 

affärsidéer som har samhälleliga mål. Dessa syftar till att både hjälpa människor inom och 

utanför företaget. Deras huvudsakliga mål var att skapa meningsfull sysselsättning åt 

människor som står utanför arbetsmarknaden, samt skapa sociala mål för samhället. 
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Lina är verksamhetsledare i ett av det första undersökta sociala företagen. Hon har tidigare 

studerat samhällsvetenskap och började som handledare i det sociala företaget. När företaget 

startades upp som ett kooperativ valdes hon av styrelsen till verksamhetsledare. Hon berättade 

att deras affärsidé växte fram genom social franchising, vilket innebär att de ta del av ett redan 

framtaget framgångsrikt koncept för sociala företag. Deras sociala företag startades via kedjan 

Fair Trade. Fair Trade står för miljömässiga mål som skapa bättre arbetsvillkor för bönder i 

utvecklingsländer genom att sälja deras ekologiskt odlade produkter. De valde att inte ta 

avsteg från Fair Trades grundidé. De startade ett café med fokus på ekologiska produkter, 

samt att skapa arbete till människor som stod utanför arbetsmarknaden. Lina uttrycker sin 

upplevelse om affärsidén: 

 

Att gifta samman de här två bra solidariska idéerna är en jättebra idé som handlar om att 

vi gör medvetna val och stödjer människor i utvecklingsländer. Samtidigt stödjer vi 

personer som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. Man kan känna en 

stolthet när man jobbar här på caféet och säljer en kopp kaffe. Nu har jag bidragit till 

något bra för någon bonde i något annat land, som har det svårt. Det blir som en dubbel 

solidaritet kan man säga. 

 

Hon menar att det inte är något unikt i sig att starta ett café, utan det är kombinationen av 

grundvärdena som räknas, vilket citatet belyser. De känner stolthet över att kunna hjälpa 

människor både inom och utanför företaget genom sin affärsidé.  

 

Lena och Maja som är verksamhetsledare för det andra undersökta sociala företaget har 

utvecklat en affärsidé mot städ- och hemservice, där fokus ligger på bemötande. De erbjuder 

hemstädning till privatpersoner, främst till äldre. De har tidigare arbetat inom äldreomsorgen 

och kom på iden att de kunde erbjuda mer kvalitetstid för äldre. De menar att det är minst lika 

viktigt att de kommer till kunden för social samvaro, som att det blir städat. Äldre människor 

kan känna en trygghet med att det är samma personal som kommer tillbaka. De arbetar även 

som stationsvärdar, vilket innebär att de ger kundservice till resenärer. De beskriver att de fått 

förändra sin verksamhet från det som var tänkt från början. För dem var det inte avgörande 

vilken slags verksamhet de skulle bedriva. Det viktigaste var att de skapade sina egna 

arbetstillfällen och arbetsuppgifter samt att de fick en riktig anställning. De menar att det 

viktigaste är att de satsar på att skapa meningsfulla arbetsuppgifter, arbeten och anställningar 

till så många som möjligt. Maja och Lena beskriver att de själva har upplevt arbetslöshet och 

sjukskrivning. De brinner för arbetsintegrering och vill hjälpa andra som befinner sig i liknade 

situationer. 

 

Det tredje undersökta sociala företaget bedriver ett café för allmänheten och har samtidigt ett 

samarbete med äldreomsorgen. De erbjuder fika för äldre och musikunderhållning en gång i 

veckan. Eva-Stina, som arbetar i det sociala företaget har varit med och startat upp företaget 

från början och har tidigare delvis upplevt arbetslöshet. Hon beskriver att hon tycker att det är 

roligt att få vara delaktig i många bitar i företaget, allt från ekonomi till att stå i café.  
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Det fjärde sociala företaget är inriktad på att erbjuda specifika tjänster till privatpersoner som 

endast finns i Norrbottens län. För många sociala kooperatörer har detta varit räddningen att 

starta det sociala arbetskooperativet och att de skapat sina egna arbetstillfällen. De skulle 

annars ha blivit utförsäkrade och fortsatt leva i utanförskap.  Kajsa som är verksamhetsledare i 

det sociala företaget berättar om deras räddning: 

 

Personligen för oss alla, har vi ju gått igenom alla rehabiliteringskedjor och allting inom 

socialförsäkringssystemet. Om vi inte hade startat det här sociala företaget hade vi gått ut 

i arbetslöshet och drabbats av sjukdomar. Det fanns ju ingen framtid för oss och här har vi 

en framtid. Det som är det stora och som människor måste förstå, är vad detta betyder för 

människor som annars hamnat i utanförskap. 

 

Lisa och Anna har varit med och utvecklat det femte sociala företaget och de har ett stort 

intresse för djur. Innan de startade det sociala företaget hade båda två varit utbrända. I det 

sociala företaget känner de att de fått en ny chans att komma tillbaka till arbetsmarknaden. 

Deras affärsidé är att stötta människor att komma tillbaka till arbetsmarknaden och ta hand 

om andras djur, medan dess ägare är på sina arbeten. De beskriver att djur ger tröst och stöd 

vid rehabilitering. 

 

När projekttiden tar slut är tanken den, att det sociala företaget ska stå på egna ben och då dras 

bidraget till handledaren oftast in. En del av de sociala företagen har råd att anställa en 

handledare, medan andra inte har råd med den möjligheten. Vissa av kooperatörerna beskriver 

svårigheter från att gå från projektform till att stå på egna ben, utan hjälp från en handledare. 

En del av kooperatörerna beskriver, att de skulle behöva ha en handledare som går in och ger 

individuell stöttning till kooperatörerna och de som arbetstränar. En del av 

verksamhetsledarna har själva nedsatt arbetsförmåga och samtidigt ska de helt självständigt 

styra en arbetsgrupp och lösa problem som uppstår när de driver ett företag.  

 

Sociala företag som vuxit fram genom enskilda personers intresse 

Till skillnad från de tidigare nämnda företagen är det två undersökta sociala företag som 

startats av enskilda personer och inte utifrån ett projekt. Det första sociala företaget har 

startats av en före detta bonde. Han har också tidigare arbetat inom den kommunala sektorn 

med att utveckla ett socialt hållbart lantbruksprogram. Detta sociala företag utvecklades först 

som en webbutik för att sälja ekologiska produkter. De har sedan utvecklats till en 

handelsplats för närproducerat, ekologiskt och rättvisemärkta livsmedel. Lars berättar att han 

har fått förändra sin verksamhet under årens gång och det har varit svårt ekonomiskt eftersom 

självförsörjningsgraden i Norrbotten är låg. Konkurrensen på marknaden med ekologiska 

produkter har ökat och försvårat för hans verksamhet. 

 

Han beskriver sig själv som ”djävulskt tjurskallig” och har nytta av sina tidigare erfarenheter 

som bonde, då han fick lära sig att ingenting blir som man har tänkt sig från början. När han 

märkte att försäljningen gick dåligt med ekologiska produkter ändrade han sin verksamhet 

och startade en restaurang. Idag driver Lars verksamheter inom många olika områden med 

fokus på miljön och ekologiska produkter.  
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Lars vill också kunna hjälpa många människor utanför arbetsplatsen. Han har utvecklat en 

affärsidé som bygger på att kunden själv får välja mellan tre olika prisklasser. Om kunden 

väljer att betala det högre priset, för sin mat så skänker den personen en gratis måltid till en 

fattig. Då kan en fattig människa komma in och få en gratis måltid. Företaget erbjuder även 

föreläsningar för allmänheten, till exempel om utbrändhet. Hans grundvärderingar är att nå 

hållbarhet i mänsklig mening, vilket innebär att han vill erbjuda en arbetsplats där människor 

kan komma tillbaka till ett arbete på sina egna villkor. 

 

Det andra företaget har växt fram genom tio enskilda personers arbete inom den kommunala 

verksamheten, för att stötta människor så att de få meningsfulla sysselsättningar. Dock 

uppstod det problem att bedriva exempelvis ett kommunalt café, då detta ansågs som 

konkurrerande verksamhet mot mindre företag. Dessa tio anställda på kommunen vill arbeta 

med arbetsintegrering och sa upp sig från sina kommunala arbeten. De startade det sociala 

arbetskooperativet och gick in med eget kapital för att finansiera verksamheten. 

De började sin verksamhet med att köra ut matleveranser till äldreomsorgen och psykiatrin. 

Detta företag beskriver att de har fått förändra sin verksamhet emellanåt, eftersom de tappat 

en del uppdrag. Janne som är verksamhetsledare beskriver att de har jobbat intensivt med 

upphandlingar av arbetet både från privata företag och offentliga sektorn. Företaget som nu 

har varit verksamt i mer än tio år har utvecklats inom flera områden. En av verksamheterna i 

det sociala företaget har utvecklats och visar på att de vill hjälpa andra människor utanför 

företaget. De erbjuder människor med psykisk ohälsa en mötesplats att träffas och äta lunch 

varje dag. Företagets syfte är att de anser att det är viktigt att bryta isoleringen för dessa 

människor och skapa en möjlighet att träffa andra människor i liknande situationer. Idag 

omsätter företaget 17 miljoner kronor och ger just nu arbete åt totalt 95 anställda och 

praktikanter. 

 

De undersökta sociala företagen fungerar i allmänhet utifrån ett näringslivsperspektiv som 

vilket företag som helst. De sociala företagen syftar till att bedriva näringsverksamhet genom 

att sälja varor och/ eller att sälja tjänster till både privata och offentliga sektorn. Det som är 

unikt för sociala företag är att de sätter arbetstagarnas hälsa i fokus och individanpassar 

arbetet så långt som det är möjligt. Grundtanken är att alla arbetstagare och sysselsatta arbetar 

hundra procent av sin egen förmåga. Det innebär att arbetstidens längd varierar mellan de som 

arbetar i de sociala företagen. Företagen drivs av demokratiska värderingar som innebär att 

alla ska kunna påverka sin egen arbetssituation. De undersökta sociala kooperatörerna drivs 

både av att förverkliga sina affärsidéer och kunna utvecklas med hälsan i behåll. Som en av 

intervjupersonerna utrycker sig: 

 

”Målet är att vi inte ska jobba oss sjuka igen, för då har vi misslyckats.” 

 

De beskriver vidare att balansgången mellan att driva ett företag och samtidigt individanpassa 

så långt som möjligt är en utmaning som de arbetar intensivt med för att lyckas. En av 

intervjupersonerna menar att sociala arbetskooperativ ligger i framkant när det gäller den 

psykosociala arbetsmiljön eftersom de utvecklat socialt stöd inom arbetsgruppen. I deras 

företag har de utvecklat en känsla av gemenskap som bygger på att de stöttar varandra.  
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Ingen ska känna att arbetsuppgifternas ansvar endast hänger på en enda person, utan att de har 

ett gemensamt ansvar för att arbetsuppgifterna blir utförda. De arbetar med att stötta och 

uppmuntra varandra i deras arbete samt att de ta till vara på varje individs kompetens. 

Intervjupersonen menar också på att sociala arbetskooperativ har goda kunskaper om 

rehabilitering, eftersom de har varit nere på botten och vänt. Hon menar också på att de har 

bättre förutsättningar än vinstdrivande företag för att ta emot personer för rehabilitering. De 

vet hur de ska göra för att inte bli utbränd på nytt och menar att de har stor kompetens att ta 

emot personer för arbetsträning. Intervjupersonen menar på att de har bra kunskaper om 

stresshantering eftersom de kan relatera till och förstå stressfaktorer samt känna igen dess 

kännetecken.  

 

Motivationsfaktorer hos kooperatörerna 

Under intervjuerna framkom olika motivationsfaktorer som driver kooperatörerna/ 

verksamhetsledarna. Dessa motivationsfaktorer presenteras här nedan: 

 

Hjälpa andra människor och självförverkligande 

Ett mönster som framkommer som drivkraft hos kooperatörerna/ verksamhetsledarna är att de 

vill hjälpa andra. En del har själva erfarenheter av att vara långt ifrån arbetsmarknaden och 

vill hjälpa andra att få samma möjlighet att komma tillbaka till arbetsmarknaden. En av 

intervjupersonerna menar att hon brinner för arbetsintegrering och hade önskat att den 

möjligheten hade funnits då hon blev sjuk. Hon vet hur det är att vara arbetslös och vill hjälpa 

andra att få ett arbete. De verksamhetsledare som inte varit utbränd eller långtidsarbetslösa 

beskriver också att de brinner för att se andra växa.  

 

En av verksamhetsledarna berättar att hennes drivkraft är att lära ut så mycket som möjligt 

och skapa arbete till så många som möjligt. Hon vill bidra med kunskaper som andra 

människor kan ta med sig i ut arbetslivet. Hon menar att det inte endast behöver vara att lära 

ut arbetet, utan att det också handlar om långtidsarbetslösa som får lära sig att socialisera och 

samarbeta med andra människor. Hon berättar att hon upplever att hon har ett givande arbete. 

Hon upplever att hon får bekräftelse på att hon är med och skapar långsiktig skillnad för andra 

människor i deras liv. Hon uppskattar sitt arbete för att hon får utlopp för sin kreativitet och 

inspiration genom att vara delaktig i att utveckla ett företag. Lina berättar: 

 

En av mina anställda berättade att den har skaffat en lägenhet och har för första gången 

möjlighet att flytta hemifrån, för att den har fått ett jobb. Då vet jag faktiskt att jag gör 

riktig skillnad. Det är inte bara en känsla jag har, utan jag kan se resultat. 

 

Hon uttrycker en stolthet över sitt arbete och beskriver att hon är stolt över att vara med och 

skapa något som kan bli hur stort som helst. Den yttersta bekräftelsen på att hon har lyckats 

skulle för henne vara om hennes anställda får en anställning på den reguljära arbetsmarknaden 

eller börjar studera. Det skulle verkligen visa på en lyckad arbetsintegrering på 

arbetsmarknaden för dessa människor. Hon beskriver att hon fylls med glädje när hon ser 

andra växa på hennes arbetsplats. I hennes företag har det funnits människor som har varit 

mycket tillbakadragna när de börjat på arbetsplatsen, men som nu kan ta för sig mera.  
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En annan intervjuperson beskriver att hon får styrka och energi av att hjälpa andra, samt att se 

andra människor lyckas. Det kan till exempel handla om att finnas där och stötta en annan 

person när de har en dålig dag. En annan intervjuperson uppskattar att se andra växa och gå 

vidare till andra arbeten. Hon tycker också att det är givande att kunna hjälpa till med andra 

saker som inte endast rör arbetet, som exempelvis hjälpa nyanlända med det svenska språket. 

En av verksamhetsledarna menar att en bra ledare är en person som får andra att växa. Hon 

menar att hon motiveras av att stötta andra genom att ge positiv feedback och skapa ett öppet 

klimat, som bygger på att alla vågar be om hjälp. 

 

Förverkliga affärsidé med icke monetärt fokus 

De undersökta sociala kooperatörerna drivs både av att förverkliga sina affärsidéer och kunna 

utvecklas med hälsan i behåll. De drivs av ett visst vinstfokus för att hålla verksamheten 

igång, men inte av att generera en personlig ekonomisk förmögenhet. Det överskott som 

skapas i de sociala företagen återinvesteras för att utveckla företaget och för att kunna anställa 

fler. De har mer sociala mål i fokus. Lars uttrycker detta så här: 

 

”Det som driver mig är inte någon slags ekonomisk vinning eller att man ska köpa någon 

bil eller nya materiella saker. Min drivkraft är att ta hänsyn till miljön” 

 

Denna intervjuperson har miljömässiga mål och vill visa på, att det går att leva på ett 

annat sätt och ta hänsyn till miljön. I deras dagliga arbete levererar de varor till kunder 

med en elbil och säljer endast ekologiska produkter. Verksamheten har aldrig extra 

priser för att uppmuntra till att handla mycket av dem. Viktigast för dem är, att man 

håller nere konsumtionen ur miljömässig synpunkt. Lars är starkt engagerad för att hålla 

verksamheten levande och visa på att det går att ha en verksamhet med både 

miljömässiga mål och människan i fokus. 

 

En annan intervjuperson beskriver att han alltid har haft entreprenörsandan i sig och intresse 

för upphandling av arbete till företaget. Han motiveras av att hålla företaget levande och har 

som målsättning att företaget ska vidareutvecklas och få nya uppdrag att arbeta med. Han 

beskriver vidare att han uppskattar att ha ett flexibelt och omväxlande arbete. 

 

Lisa och Anna beskriver att de har ett stort intresse för djur och att de är stolta över sina 

arbetskompetenser som de har utvecklat inom företaget. De menar på att de har låga löner i 

form av lönebidrag så de ekonomiska vinsterna är inte speciellt stora. Deras drivkraft är att få 

arbeta med djur och vara i gemenskap tillsammans med andra. De berättar om att de fått 

vitsord om hur bra de är på att ta hand om djuren. 

 

Ett mönster som man kan utläsa ur intervjuerna är att dessa människor har höga ambitioner 

och visioner om att utveckla sitt företag, både för sig själva och för andra. En av 

verksamhetsledarna tar upp att han skulle vilja utveckla sin verksamhet och hjälpa eu-

emigranter och låta dem komma till hans restaurang och laga mat en gång i veckan. Han 

menar att de skulle kunna laga maträtter ifrån sina hemländer och bidra till varierande utbud 

för hans restaurang samtidigt som de får en meningsfull sysselsättning. En annan av 
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intervjupersonerna beskriver att han skulle vilja utveckla en tjänst och erbjuda 

långtidsarbetslösa människor en möjlighet till coachning och kartläggning om vad de skulle 

vilja arbeta med. Han menar på att de som har gått arbetslös länge har tappat gnistan och 

skulle behöva mer individuell stöttning för att komma vidare och hitta ett lämpligt arbete. En 

annan verksamhetsledare planerar på sikt att öppna ett produktionskök för att kunna erbjuda 

mer varierande arbetsuppgifter och på så sätt integrera fler människor i arbete. 

 

Latenta och manifesta funktioner 

Detta motivationstema var främst framträdande hos kooperatörerna/ verksamhetsledarna som 

hade tidigare erfarenheter av arbetslöshet och utbrändhet. Flera av intervjupersonerna menar 

att de som arbetar i sociala arbetskooperativ har en vilja att komma tillbaka igen som 

människa och vill ha ett arbete. De upplever att de har fått tillbaka ett eget värde och blivit 

starka i sig själva. De vill inte vara fast i någon arbetsmarknadsåtgärd och känner nu att de har 

fått ett riktigt arbete. Det framkommer hos många intervjupersoner att de har en vilja att 

arbeta och att arbetet betyder mycket för dem. De beskriver att de får vara delaktiga på ett helt 

annat sätt än på ett vanligt arbete. De personer som har tidigare erfarenheter av utbrändhet 

upplever att de fått en chans att komma tillbaka till livet och att de kan känna livsglädje igen. 

De uppskattar allt vad ett arbete innebär, att vara en del av ett större sammanhang, 

delaktighet, få ha arbetskamrater och känna gemenskap samt att få en chans att utvecklas som 

människa. Detta är en stor drivkraft hos många av de undersökta kooperatörerna.  

 

De uppskattar chansen att få en riktig lön även om den inte är hög. Att leva på bidrag innebär 

att leva i fattigdom och är tärande för människor enligt deras erfarenhet. En gemensam 

drivkraft hos många av de undersökta kooperatörerna är, att de får arbeta efter sin egen 

kapacitet och känna att de blir respekterade trots sin arbetsnedsättning. De uppskattar den 

sociala gemenskapen på arbetsplatsen och det sociala stödet de finner hos varandra. En 

drivkraft som kommit fram hos några av intervjupersonerna är att de får känna att de en fyller 

funktion i samhället och får känna sig behövda.  

 

En av intervjupersonerna beskriver att hon fått höra kommentarer från myndighetspersoner, 

när hon var sjukskriven till exempel att ” hon skulle vara tacksam som fick leva på bidrag”. 

Hennes samhälleliga drivkraft är att visa att hon har lyckats och kan göra rätt för sig. Hon 

menar att deras företag bidrar till samhället då de betalar skatt, samt att samhället sparar 

pengar på sjukvårdskostnader och att bidragskostnaderna minskar. Hon kände stor sorg då 

hon blev sjukskriven och miste sin plats i arbetslivet. Hon menar nu att hon äntligen får 

möjlighet att utnyttja sin yrkeskompetens som verksamhetsledare i det sociala företaget. 

  

En av intervjupersonerna menar att hon inte hade klarat av att bara gå hemma. Arbetet betyder 

allt för henne och hon beskriver att hennes arbetsplats är som sitt andra hem. Hon menar att 

hon skulle blivit folkskygg om hon inte hade sitt arbete att gå till. I början när de startade 

arbetskooperativet drog Arbetsförmedlingen in hennes lönebidrag och menade på ”att sociala 

företag ger inga arbeten”. Detta kunde hon inte acceptera då hennes livsfilosofi är att arbeta. 

Hon hotade med att tälta utanför Arbetsförmedlingen om hon inte fick komma tillbaka. Till 
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slut fick hon återvända till det sociala företaget där hon arbetat sedan år 2003. Nu är hon nära 

pensionsåldern, men hon har ansökt om att få arbeta där i två år till. 

 

Det framkommer att en del av verksamhetsledarna/ kooperatörerna stöter på problem på 

grund av att de inte har några tidigare erfarenheter av att driva företag. Det kan vara allt från 

arbetsrättsliga lagar om vad det innebär när man anställer människor till att få verksamheten 

att gå runt. Lena som är verksamhetsledare för ett av de sociala företagen berättar om att 

orderinflödet för uppdrag till arbete kan variera. Detta kan ibland upplevas problematiskt när 

det finns färre arbetsuppgifter eftersom de inte kan säga upp personal, då de kan behövas vid 

ett senare tillfälle. De menar då att det gäller att vara kreativa och hitta andra lösningar. Syftet 

är att arbetstagare och praktikanter ska ha meningsfulla arbeten under tiden det inte finns 

konkreta arbetsuppdrag. Hon menar att skapa och arbeta med händerna är kreativt ur en 

rehabiliteringssynpunkt och därför har de visioner om att öppna en hantverksbutik. 

 

Jag har faktiskt en dröm, där jag fick inspiration av ett annat socialt företag. De arbetar 

med att trycka upp t-shirtar och måla möbler i en del av rehabiliteringen. Att jobba med 

händerna är hälsa. Det finns flera olika sätt: det kan vara musik, måla, snickra eller att 

arbeta med lera. 

 

Lena beskriver sig själv och sina medarbetare som envisa. Då de stöter på problem har de en 

vilja att fortsätta kämpa för att deras företag ska överleva. Hon menar att de gäller att fokusera 

på olika alternativ till lösningar. De människor som arbetar i de sociala arbetskooperativen har 

oftast nedsatt arbetsförmåga och är belastade på ett eller annat sätt och ska samtidigt utföra ett 

arbete. De ska hantera sitt funktionshinder som kan vara stresskänslighet, värk eller liknade. 

En gemensam drivkraft är att de ändå vill försöka arbeta efter sin egen förmåga. En 

intervjuperson berättade: 

 

Jag har värk varje dag, det är mina sjukdomar och mina skador, de finns där hela tiden. 

Om jag skulle känna efter varje morgon om hur jag egentligen mår, då går jag inte upp ur 

sängen, men jag mår inte bättre av att jag ligger kvar heller. Det gäller bara att man hittar 

olika lösningar och arbetssätt för att klara av det. 

 

Hon menar att bara man får rätt förutsättningar för sitt arbete så behöver individen inte ha hög 

sjukfrånvaro. Hon berättar att hon inte har haft en enda sjukdag sen hon började arbeta i det 

sociala arbetskooperativet. Hon poängterar vidare att det är viktigt att visa att man vill försöka 

och har en vilja att arbeta. 

 

Personlig utveckling 

Ett mönster som framkommer ur många av intervjuerna är att kooperatörerna har genomgått 

en personlig utveckling från att de började på företaget. Företaget skapar möjligheter både 

från hjälp till självhjälp och att kunna hjälpa andra. Många av intervjupersonerna upplever att 

de har fått en ökad kompetens och klarat av saker som de inte trodde var möjligt innan de 

började på företaget. En del av intervjupersonerna beskriver att de har utvecklats och blivit 

mer utåtriktade samt att de fått ökat självförtroende. En intervjuperson berättade att hon har 
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vuxit och blivit starkare med hjälp av att arbeta i företaget. Detta har gjort att hon orkat ta tag 

i andra personliga problem, som exempelvis viktnedgång och även satt upp personliga 

träningsmål. Anna berättar om sin personliga utveckling: 

 

När jag började här 2006 vågade jag knappt säga ett pip. Jag kröp nästan på väggarna. Jag 

ville inte synas och hade det funnits ett täcke hade jag krupit under det och lagt mig där. 

Nu kan jag sitta med i styrelsen. Jag har gjort intervjuer på tv samt varit med i radio. Min 

utveckling har varit enorm. 

 

Detta tyder på att arbetet stärker människor genom det sociala företagen och ger möjlighet att 

komma tillbaka som människa efter att ha varit utbränd. Kajsa berättar om hur de har 

utvecklats inom deras företag: 

 

Alla har utvecklats och vuxit något helt otroligt. Det tror jag är vår styrka, det är vår 

drivkraft att vi har gjort det här tillsammans och berömmer varandra. Fasen, vad bra du 

gjorde det där och gud vilken tur att vi har dig. Vi uppmärksammar varandra och det här 

klimatet gör att man orkar.  

 

Citatet visar på att människor stärks av att få vara med andra som delar samma 

livserfarenheter och finner stöd i varandra. De utvecklar ett socialt stöd som gör att de orkar 

fortsätta med verksamheten och finner personlig uppskattning i arbetet. De framkommer även 

att det finns personer som har arbetat inom de sociala företagen som har gått vidare till andra 

arbeten eller studier. 

 

Behov av fler sociala arbetskooperativ  

Flertalet av intervjupersonerna lyfter fram att de behövs flera sociala arbetskooperativ, för att 

kunna bemöta arbetsmarknadens behov då tempot på reguljära arbetsmarknaden har höjts. 

De menar att fler och fler i dagens samhälle blir utbrända och att de finns fler ungdomar idag 

som inte fullföljer sin gymnasieutbildning. En av intervjupersonerna tar upp att det i hans 

kommun har ökat med personer i 20-årsåldern som saknar gymnasiekompetens och inte vet 

vad de vill arbeta med.  Intervjupersonerna menar att sociala företag är nästa steg som kan ge 

dessa människor ett arbetsliv då de annars skulle stå långt ifrån arbetsmarknaden.  

 

Sociala företagares drivkrafter är av skiftande karaktär och samtidigt innehåller de 

gemensamma referenspunkter. Hur ska man kunna förstå vad som driver dessa människor och 

vad finns det för utvecklingsvägar för de enskilda individerna? Vad bidrar dessa företag med 

till i samhället? I nästkommande avsnitt kommer dessa frågor att besvaras med hjälp av 

tidigare forskning och teoretiska referensramar.   
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Analys  
I denna del kommer resultatet att analyseras tillsammans med hjälp av tidigare forskning och 

de teoretiska referensramarna. Analysen följer i stort sätt samma tematiska uppdelning som 

presenterades i resultatdelen.  

 

Hur sociala företag startas  

De sociala företagen startas på olika sätt och av personer med olika tidigare erfarenheter. En 

del kommer från tidigare arbeten eller studier, men många av intervjupersonerna har tidigare 

erfarenheter av arbetslöshet eller utbrändhet. De personer som har tidigare erfarenheter av 

arbetslöshet eller sjukskrivning upplever att de får en ökad egenkontroll över sin egen tillvaro, 

när de är med och startar det sociala företaget. De agerar medvetet för att eliminera sin 

maktlöshet och skapar sina egna arbetstillfällen. De får själva vara med och utforma en 

affärsidé och de värderingar som ska styra deras företag. I och med att arbetstagarna själva är 

med och bestämmer hur mycket de klarar av att arbeta menar de sig också få en ökad makt 

och egenkontroll över sin arbetssituation. För intervjupersonerna kan detta betyda en slags 

form av empowerment som innebär att individen tar makten över sitt eget liv och får större 

inflytande över sin egen tillvaro (Kostenius & Lindqvist, 2006). Det kan ses som en 

motivationsfaktor att både hjälpa sig själv och andra att få ett arbete. Intervjupersonerna 

menar sig ha hjälpt sig själva att kliva ut ur sitt utanförskap och integreras i samhället genom 

att de har skapat sina egna arbeten. En av intervjupersonerna beskriver detta som en drivkraft 

att starta sociala företag, annars hade alternativet varit att bli utförsäkrad och leva i 

utanförskap. Det tyder på att handledare som startar företag i projektform inspirerar och ger 

kooperatörerna verktyg för att tillämpa en slags empowerment. Gruppen tillsammans med 

handledaren ingår i en process som innebär att grupper identifierar och eliminerar problem 

och förhållanden som orsaker maktlöshet (Kostenius & Lindqvist, 2006). 

 

Ett motiv till att starta det sociala företaget kan vara att de har upplevt olika typer av 

samhällsproblem, som de vill lösa genom sitt företag. Något som är gemensamt för många av 

de undersökta sociala företagen är att de har ett syfte att förbättra och lösa samhällsproblem 

som exempelvis berör äldreomsorg, miljö och fattigdom. I Germak och Robinsons (2014) 

studie fann de att närhet till sociala problem var en motivationsfaktor för att engagera sig i 

sociala företag. Ett exempel på detta är fallet med intervjupersonerna Lena och Maja som 

tidigare arbetat inom äldreomsorgen och upplevt att de äldres behov av social samvaro inte 

blivit tillgodosedda. De vill bland annat med sitt företag förbättra livskvalitén för äldre. En del 

av intervjupersonerna som beskriver att de själva upplevt arbetslöshet och sjukskrivningar vill 

hjälpa andra att få ett arbete. De kan sätta sig in i andra människors situationer och identifiera 

sig hur det känns att inte ha ett arbete. Närheten till sociala problem är för en del av dessa 

människor en stark drivkraft, ett sätt att förbättra sin egen situation och samtidigt förbättra för 

andra i liknande situationer. Lars såg till exempel att det fanns människor som hade svåra 

ekonomiska förutsättningar och att han kunde hjälpa dessa människor genom att erbjuda dem 

en gratis måltid. De intervjupersoner som varit beroende av socialförsäkringssystemet har 

motiverats av viljan av att förbättra sin livssituation både socialt och ekomimiskt. 
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I Boluk och Mottiars (2014) studie pekade det på att sociala företagare ofta ville skapa ett gott 

rykte med ett ”starkt” varumärke som är förknippat med miljötänkande. Detta skulle även 

kunna sägas vara fallet i Lars och Linas verksamheter. De ville skapa ett varumärke med 

företaget som visar på att de bidrar till en förbättrad miljö och att människor integreras på 

arbetsmarken. Kombinationen av dessa värden motiverar dem och får dem att känna sig stolta 

över sina företag. De kan känna att de kan skapa långsiktiga skillnader både i samhället och i 

andras människors liv genom sina företag. De tyder på att de får en personlig bekräftelse på 

att de utför ett betydelsefullt arbete och en inre tillfredsställelse av att utföra något bra för 

någon annan. Lars har utvecklat ett företag som stämmer väl överens med hans egna 

personliga åsikter om miljö och social hållbarhet. Lars får utlopp för sin ideologi genom att 

skapa ett eget varumärke som överensstämmer med hans personliga övertygelse, samtidigt 

som han bidrar till goda saker i samhället. De miljömässiga målen som en del av 

intervjupersonerna har med sitt företag motiveras möjligtvis med att de kan bidra på ett 

kraftfullare sätt till samhället genom sitt företag.  

 

Motivationsfaktorer hos sociala företagare 

Hjälpa andra människor och självförverkligande 

Verksamhetsledarna/ kooperatörerna som har intervjuats i denna studie visar på olika 

motivationsfaktorer för att driva sociala företag. De brinner för sitt arbete och har en vilja att 

inte ge upp fast de kan stöta på svårigheter ibland. Många av intervjupersonerna motiveras av 

att hjälpa andra människor och se dem växa. Det går att dra paralleller mellan denna studie 

och Germak och Robinsson (2014) när gäller motivationsfaktorn att hjälpa samhället och 

andra människor, samt sig själva. Detta skulle kunna bero på att vissa av intervjupersonerna 

har upplevt svårigheter i livet och inte vill att andra ska få uppleva samma smärta som de. En 

av intervjupersonerna beskriver, att hon brinner för arbetsintegrering och önskar att sociala 

företag hade funnits då hon blev sjuk. De känner igen sig i hur andra känner i att vara utanför 

arbetsmarknaden och vill hjälpa dem att integreras på arbetsmarknaden. De vill att andra ska 

få samma möjlighet att växa och få ett arbete som de själva har fått. Germak och Robinsson 

(2014)  studie visade också att motivationsfaktorer hos sociala företagare var att de inte ville 

att andra skulle få uppleva samma smärta som de hade erfarit. 

  

De intervjupersoner som inte upplevt arbetslöshet eller sjukskrivning beskriver också att de 

brinner för att hjälpa andra. En av intervjupersonerna är prestationsinriktad och beskriver att 

hon upplever sitt arbete som givande och att hon får bekräftelse för att hon skapar långsiktig 

skillnad i andra människors liv. Hon får utlopp för sin kreativitet att skapa något som kan bli 

hur stort som helst. Det finns stöd för detta i tidigare forskning att prestationsinriktade 

motivationsfaktorer förekommer hos sociala företagare och att de vill uppnå en betydande 

inverkan på samhället (Germark & Robinsson, 2014). Varför just denna intervjuperson har 

valt att arbeta som verksamhetsledare i ett socialt företag skulle kunna bero på att hon känner 

att hon inte får utlopp för att skapa en signifikant skillnad i ett ”vanligt” företag. De finns 

även stöd för detta i Ronit Yitshaki och Fredric Kropps (2015) studie om pådrivande faktorer, 

som menar på att sociala företagare vill ha meningsfulla arbeten som gör skillnad både för 

dem själva och för samhället. Detta skulle även kunna vara fallet för Janne som drivs av att 

generera mycket arbete till företaget och skapa arbetstillfällen för så många som möjligt. Det 
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som driver dem kan vara att de får känna sig behövda och känna att de kan påverka andras 

utveckling. De kan även se resultat hur de har påverkat andra människors liv i en positiv 

riktning. En av intervjupersonerna beskriver att han har ett flexibelt och omväxlande arbete, 

vilket tyder på att han uppnår självförverkligande genom sitt arbete. Detta stöds av Germak 

och Robinsons (2014) studie som visar att självförverkligande och att vara sin egen chef var 

en av motivationsfaktorerna hos sociala företagare.  

 

Förverkliga affärsidé med icke monetärt fokus 

Ronit Yitshaki och Fredric Kropps (2015) menar i sin forskning att den huvudsakliga 

drivkraften inte handlar om ekonomisk vinst. I deras forskning fanns det bland de undersökta 

personerna ett visst vinstfokus, för att de skulle kunna leva ett drägligt liv och kunna uppnå de 

sociala målen. Detta finner man bland annat hos intervjupersonen Lars som driver en 

restaurang. Lars drivs inte av att han genererar personlig ekonomisk vinst, utan han vill visa 

att det går att leva på ett annat sätt med hänsyn till miljön och medmänskliga mål med sitt 

företag. Han mäter inte sina framgångar i pengar utan i miljömässiga mål. Det tyder på att han 

värderar miljömässiga mål högre än pengar. De framkommer också att intervjupersonerna 

drivs av att skapa en arbetsplats med hälsan i fokus. Detta tyder också på att de inte mäter sina 

framgångar i pengar utan mäter sina framgångar ur hälsosynpunkt. Samtidigt framkommer det 

hos en del intervjupersoner att de drivs av att ha en lön och inte leva på bidrag. Sociala 

företagare skiljer sig inte helt och hållet från vinstdrivande företag, eftersom de ändå vill 

generera vinst fast det inte är deras huvudfokus. De vill uppnå en viss vinst för att uppnå de 

sociala målen med sina företag. Det överensstämmer med Boluk och Mottiar (2014) som 

menar att de flesta företag inte enbart drivs av antingen vinstdrivande eller sociala mål, utan 

att dessa mål är sammanflätande.  

 

I Boluk och Mottiars (2014) studie är livsstilsmotiv och personligt intresse 

motivationsfaktorer hos sociala företagare. Detta skulle även kunna vara fallet med bland 

annat intervjupersonen Lars som har ett personligt intresse av miljön eller i Lisa och Annas 

fall för deras intresse av djur. I Lisa och Annas fall ger de uttryck för att djuren skänker tröst 

och stöd, som skulle kunna vara ett led i rehabiliteringen till att tillfriskna efter exempelvis 

utbrändhet. De kombinerar sina intressen med att driva sitt företag med liknande mål. När ett 

företag kombineras med ett personligt intresse och en affärsidé blir resultatet en drivande kraft 

hos verksamhetsledarna/kooperatörerna.  

 

Latenta och manifesta funktioner 

Många av motivationsfaktorerna som intervjupersonerna beskriver kan också tolkas i ljuset av 

Jahodas (1982) teori om manifesta och latenta funktioner. Arbete bidrar till individens 

grundläggande psykologiska behov som har en stark effekt på en persons mentala hälsa och 

välbefinnande. För de intervjupersoner som har erfarenhet av långtidsarbetslöshet och 

utbrändhet är det de manifesta och latenta funktionerna som motiverar dem. Beträffande de 

manifesta funktionerna beskriver en del av intervjupersoner att de motiveras av att få en riktig 

lön. Lönen är inte hög, men de menar att det är bättre att leva på en lön än på bidrag. Detta 

tyder på att manifesta funktioner är viktiga för dem och kan vara en av motivationsfaktorerna. 
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Flera av de latenta funktionerna framkommer i denna studie under temat Latenta och 

manifesta funktioner som en av motivationsfaktorerna hos intervjupersonerna. Jahoda (1982) 

menar att arbete ger en tidstruktur i dagliga livet och att arbete fyller dagen med meningsfulla 

aktiviteter. En av intervjupersonerna beskriver att hon inte klarar av att gå hemma och att 

hennes arbete har blivit som hennes andra hem. Andra intervjupersoner beskriver att de är 

envisa och har en vilja att inte ge upp. De vill att företaget ska överleva och skapa mera 

arbeten. Detta tyder på att de motiveras av att skapa meningsfulla aktiviteter och att detta 

behov blir tillfredsställt genom arbete. Jahoda (1982) menar att människor har ett behov av att 

av att vara en del av ett större sammanhang. Människor har också ett behov av att fylla en 

funktion i samhället och att uppnå kollektiva mål tillsammans med andra. Många av 

intervjupersonerna upplever att detta behov har tillfredsställts genom att arbeta i det sociala 

företaget och att de bidrar till samhällsnytta. Det framkommer tydligt när en av 

intervjupersonen beskriver att hon fått höra, ”att hon ska vara tacksam för att hon fick leva på 

bidrag” när hon var sjukskriven. Hon beskriver att hennes samhälleliga drivkraft är att visa att 

hon har lyckats och vill göra rätt för sig. 

 

Jahoda, (1982); Jahoda, Lazarsfeld och Zeisel, (2014) menar att det är viktigt för 

individen att få sociala kontakter och dela gemenskap utanför kärnfamiljen. Många av 

intervjupersonerna beskriver att de motiveras av gemenskapen på arbetsplatsen och att 

ha arbetskamrater. Detta tyder på att intervjupersonernas sociala behov tillfredsställs 

genom arbete, som de har saknat när de varit arbetslösa/ sjukskrivna. Det kan vara en 

motivationsfaktor att arbeta i det sociala företaget. Jahoda (1982) menar att människor 

har ett behov av att känna sig behövda och få bidra till samhällsnytta. En del av 

intervjupersonerna beskriver att just dessa motivationsfaktorer är de som driver dem och 

att de bidrar till samhället genom sitt företag. I intervjuerna framkommer det, att det inte 

är helt lätt att driva det sociala företaget med att både individanpassa arbetet och att få 

företaget att gå ihop ekonomiskt. De som kan gör att de lyckas är, att de utvecklat en 

gemenskap på arbetsplatsen där alla kompetenser tillvaratas och att de finner stöd i 

varandra. En av drivkrafterna hos intervjupersonerna är att få vara med i gemenskap och 

bli respekterad, trots att en del av dem har nedsatt arbetsförmåga. De har ett kollektivt 

mål de strävar efter och att deras sociala behov blir tillfredsställda på arbetsplatsen. 

Detta leder till att de känner personlig utveckling och att de orkar trots att de stöter på 

motgångar ibland. Intervjupersonerna beskriver att de får känna livsglädje igen och att 

de får utnyttja sin yrkeskompetens. Det skulle kunna kopplas till vad Jahoda (1982) 

menar, att individen får en identitet och status genom arbete. De upplever att de får ett 

egenvärde genom arbete samt att deras självkänsla och självförtroende ökar. Genom att 

gå från att vara bidragstagare till att bli egen företagare får de en yrkesidentitet och det 

tyder på att de upplever att de tilldelas en högre status i samhället.   

 

Den sista latenta funktionen i Jahoda, (1982);Jahoda, Lazarsfeld & Zeisel, (2014) studie 

om regelbundenhet och stabil vardag belyses i denna studie när intervjupersonerna 

beskriver att de uppskattar sitt arbete och att de känner att de har vuxit som människor. 

Det tyder på att arbetet fyller en funktion i deras vardag och skapar regelbundenhet för 

dem.  
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Det finns flera latenta funktioner som ett arbete fyller, än vad som kommer fram i 

i Jahodas studie. Dessa funktioner identifierades i denna studie under temat latenta och 

manifesta funktioner. En funktion som framkommer hos intervjupersonerna i denna 

studie är att de får kraft och inspiration att utmana sig själva i sitt dagliga arbete genom 

att arbeta tillsammans med andra. Intervjupersonerna får utnyttja sin kreativa förmåga 

och vara med att skapa något i ett större sammanhang. Det framkommer exempelvis när 

Lena beskriver att hon vill öppna en hantverksbutik. Intervjupersonerna som beskriver 

att de har värk eller är stresskänsliga finner en mening i sitt arbete, för att de fått rätt 

förutsättningar för att kunna påverka sin arbetssituation. En annan latent funktion skulle 

kunna vara att de har utvecklats som människa genom ett arbete. Det framkommer när 

en del av intervjupersonerna beskriver att de genomgått en personlig utveckling genom 

arbetet. Även en annan latent aspekt skulle kunna vara att ha ett riktigt arbete och inte 

vara fast i en arbetsmarknadsåtgärd.  En del av intervjupersonerna känner på så sätt att 

de blir självständiga och kan påverka sin egen livssituation. Sammanfattningsvis tyder 

det på att intervjupersonerna känner självständighet genom det sociala företaget och det 

kan vara en motivationsfaktor. 

 

Personlig utveckling och bidrag till samhället 

Hedins m.fl. (2015) har gjort en studie om de tre utvecklingsvägarna för medarbetare i sociala 

företag. Dessa utvecklingsvägar är framträdande bland de undersökta sociala företagen. En 

del har gått vidare till andra arbeten eller studier. Den största utvecklingsvägen i denna studie 

är att arbetstagarna utvecklas inom företaget. En del människor som fått chansen att arbeta i 

de sociala företagen har genomgått en personlig resa och blivit starkare som människor. Det 

leder inte bara till att de får en stärkt arbetsförmåga, utan för en del blir också en effekt på 

deras privatliv. Det framkommer tydligt när en av intervjupersonerna berättar att hon har 

orkat ta tag i sina viktproblem och satt upp personliga träningsmål. En del beskriver även att 

deras ekonomiska och sociala situation har förbättrats. Detta tyder på att en del av 

intervjupersonerna i denna studie anser att arbeta och utvecklas inom de sociala företaget kan 

ses som en lyckad arbetsintegrering. De värdera arbetet i social förtaget lika högt som ett 

arbete på den reguljära arbetsmarknaden.  

 

En av intervjupersonerna menar att sociala företag kan ha en fördel i ett avseende med den 

psykosociala arbetsmiljön, eftersom man specifikt arbetat med utvecklingen av ett socialt stöd 

inom arbetsgruppen. Inom företag och verksamheter där verksamheten är starkt rationaliserad 

och slimmad kan det istället saknas utrymme för individer med nedsatt arbetsförmåga. 

Fördelen hos de sociala företagen är att arbetstagarna får vara med och själv bestämma 

arbetstakten och arbeta efter sin egen förmåga. Människans hälsa är på ett särskilt sätt i fokus 

i det sociala företagen och de är ofta mer delaktiga i sin egen rehabilitering. Ett kännetecken 

för sociala företag är, att en del har hittat arbetssätt för att motverka stressfaktorer och kan 

bidra med dessa erfarenheter när de är handledare för andra. Hansson (2004) menar att 

delaktighet är viktigt på arbetsplatsen och främjar att flera människors kunskaper tillvaratas 

och att engagemanget i arbetet ökar. I de undersökta sociala företagen tillvaratas arbetstagares 

kompetens och de leder till att de utvecklar både engagemang och gemenskap på 
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arbetsplatsen. Det skulle kunna vara en framgångsfaktor hos de sociala företagen som leder 

till en god psykosocial arbetsmiljö. Ronit Yitshaki och Fredric Kropp (2015) menar att sociala 

företagare identifierar sig med andra människor som upplevt samma problem. De kan 

motiveras av att ta hjälp av varandra, ta del av andras erfarenheter och att mötas av förståelse 

och empati.  

 

På samhällsnivå kan detta ses som en lyckad arbetsintegrering som leder till vad Coompanion 

menar, att utgifterna av kontantstöd i form av aktivitetsstöd, sjukpenning och försörjningsstöd 

minskar. Intervjupersonerna uppvisar också att de kan identifiera samhällsproblem, som 

exempelvis att ungdomar inte fullföljer sin gymnasieutbildning. Det undersökta sociala 

företagen kan sägas bidra till att minska utanförskapet i samhället och ge människor ökade 

kompetenser och ett stärkt självförtroende, som de kanske inte annars hade fått chansen att 

utveckla.  

 

Utifrån denna studie framkommer det att det finns många olika motiv och drivkrafter som 

driver sociala företagare både till att starta sociala företag och bedriva företagen.  De 

undersökta sociala företagarna har flera mål de vill uppnå med sina företag. De vill både 

skapa en verksamhet som uppnår sociala mål i samhället och skapa arbetstillfällen till både 

sig själva och andra. De drivs av att kunna hålla igång en verksamhet som alla mår bra av 

samt att bidra till att samhällets utanförskap minskar. Det som framgår är att 

motivationsfaktorer kan variera beroende på vilken typ av tidigare erfarenheter 

intervjupersonerna har. En gemensam motivationsfaktor hos många av intervjupersonerna är 

att de vill hjälpa andra människor och upplever stolthet över sina arbeten. I de fall där 

intervjupersonerna har tidigare upplevt arbetslöshet eller sjukskrivning drivs de mer av de 

latenta funktionerna. Sociala företagen fyller en viktig funktion i intervjupersonernas liv och 

bidrar till att många av dem upplever en ökad livskvalitet samt personlig utveckling.  
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Diskussion 

I detta avsnitt kommer de slutsatser som framkommit i studien att diskuteras. Studien kommer 

att problematisera vissa aspekter som framkommit i studien. Därefter kommer förslag till 

vidare forskning och slutord att presenteras. 

 

Syftet med denna studie var att undersöka drivkrafter och effekter av sociala företag i 

Norrbottens län. De forskningsfrågor som studien syftar till att besvara är följande: Vilka 

drivkrafter driver de undersökta sociala företagarna att starta sociala företag? Vilka 

motivationsfaktorer finns hos de undersökta sociala företagarna att driva sociala företag? 

Vad fyller de undersökta sociala företagen för funktion på individnivå och vad kan de bidra 

med till samhället? 

 

De intervjupersoner som har erfarenheter av arbetslöshet/utbrändhet motiveras av att starta 

sociala företag i första hand för att förbättra sin egen och andras situationer. De motiveras av 

att de skapar sina egna arbeten och kan hjälpa andra i samma situation. De intervjupersoner 

som däremot kommer från arbete eller studier drivs av att hjälpa andra att få ett arbete och att 

uppnå sociala mål i samhället. De som har erfarenhet av arbetslöshet/utbrändhet drivs också 

av att uppnå sociala mål i samhället. Det tyder på att de undersökta sociala företagarnas 

drivkrafter ofta karaktäriseras av empati och lyhördhet för andra människor. Detta märks 

främst i deras affärsidéer och värderingar, exempelvis de som har startat de sociala företagen 

att de vill hjälpa fattiga, äldre människor och personer med psykisk ohälsa. En del av de 

undersökta sociala företagen vill bidra till ett bättre samhälle genom att de har miljömässiga 

mål med sina företag. De har även starka visioner om att hjälpa fler människor, exempelvis 

genom att ge EU-migranter ett arbete och inkludera fler människor på arbetsmarknaden. De 

personer som har tidigare erfarenhet av arbetslöshet eller sjukskrivning kan motiveras av att 

starta ett socialt företag på grund av att de upplevt närhet till vissa sociala problem. 

 

Det finns flera motivationsfaktorer som driver de sociala företagarna att bedriva företag. 

Många av intervjupersonerna drivs av att kunna utgöra ett stöd för andra och hjälpa dem att 

integreras på arbetsmarknaden. Det framkommer både hos de sociala företagarna som upplevt 

problematiken själva och andra som inte gjort det. I och med att de hjälper andra får de en 

positiv bekräftelse på att de gör skillnad och skapar något bra för andra människor. En del 

motiveras av att de får utlopp för sin kreativitet och inspiration, att bidra till något större i 

samhället och uppnå en signifikant skillnad. Intervjupersonerna drivs också av att förverkliga 

sina affärsidéer med de sociala målen och inte i första hand att generera en personlig 

ekonomisk vinning. En del av intervjupersonerna drivs av att kunna skapa en arbetsplats som 

utgår ifrån människans hälsa och skapa en arbetsmiljö som motverkar stress. De motiveras av 

att skapa ett företag med mjuka värden i fokus. Många av intervjupersonerna får utlopp för sin 

kreativitet och har idéer om hur de vill utveckla verksamheten, för att hjälpa fler människor. 

Dessa verksamhetsledare som undersökts i denna studie tyder på att de har en stor påverkan 

på de sociala företagen, för att de ska kunna utvecklas och bibehållas. Denna studie tyder på 

att intervjupersonerna bidrar med idéer, inspiration, kraft och uthållighet. Skulle det kunna 

vara så att dessa verksamhetsledare/ kooperatörers drivkrafter driver företaget framåt? Vad 



37 
 

skulle hända med dessa sociala företag om verksamhetsledaren/kooperatörerna slutade? Är 

dessa personer oumbärliga för företaget och andra människors utveckling? De tyder på att 

verksamhetsledarna/kooperatörerna är vitala för företagets utveckling och överlevnad. De 

bidrar med motivation och inspiration till de andra kooperatörerna och kan vara drivmotorn 

som gör att företaget går framåt. Det tyder också på att verksamhetsledarna/ kooperatörerna är 

osjälviska, de sätter andra i fokus före sig själva. 

 

De personer som har erfarenheter av arbetslöshet eller utbrändhet motiveras av grundläggande 

värden, som ett arbete ger. De grundläggande värdena beskriver intervjupersonerna är, att få 

vara en del av ett större sammanhang, att bidra till samhället, den sociala gemenskapen och att 

få ha ett riktigt arbete. De motiveras av att ha en riktig lön och inte vara fast i någon 

arbetsmarknadsåtgärd samt att de får arbeta efter sin egen förmåga. De beskriver även att de 

motiveras av att de få utnyttja sin kompetens genom arbetet i det sociala företaget. Dessa 

slutsatser fokuserar kring de grundläggande värdena och kan till viss del bero på att 

intervjupersonerna kommer från likande socioekonomiska bakgrunder. Skulle dessa slutsatser 

kunna vara överförbara till de flesta människor som har ett arbete och att många motiveras av 

dessa grundläggande funktioner? Gemenskapen på en arbetsplats och att vara del av ett större 

sammanhang skulle kunna vara drivkrafter hos många människor i samhället. En 

grundläggande motivation som gör att de allra flesta motiveras att arbeta. Detta skulle kunna 

vara ett spår som behövs utforskas vidare. 

 

De undersökta företagen är inte vinstdrivande i bemärkelsen att deras syfte är att generera hög 

ekonomisk avkastning. Samtidigt framgår det i deras berättelser, att det inte går att bortse från 

vinster när man driver ett företag. De undersökta företagen strävar ändå efter en viss vinst för 

att kunna hålla verksamheten igång och leverera bra tjänster/ varor till kunder. Vinst i de 

undersökta företaget förutsätts för att de ska kunna uppnå de sociala målen. Det tyder på att 

sociala företagare inte helt skiljer sig från vinstdrivande företag, när det gäller att generera 

vinst. Det framkommer i denna studie att de sociala företagen har dubbla mål, dels att få 

verksamheten att generera en viss vinst för att få verksamheten att gå runt och att 

människorna inom förtaget ska må bra. Det framkommer även i vissa fall att lönen är en 

drivande motivationsfaktor. 

 

Det har framkommit att de undersökta sociala företagen fyller en funktion på individnivå, när 

intervjupersonerna beskriver sin personliga resa. Arbetet i det sociala företaget har bidragit till 

en positiv utveckling för en del av intervjupersonerna. De har fått ökad kompetens, blivit mer 

utåtriktade och självständiga.  Deras arbete har även stärkt individens status och identitet i 

samhället. De beskriver även att andra människor i de sociala företagen har gått vidare till 

andra arbeten eller studier. I det undersökta sociala företagen utgår de ifrån att arbetstagarna 

ska få arbeta efter sin egen förmåga. Det skulle kunna vara ett stort steg för en del av dessa 

människor att gå vidare till den reguljära arbetsmarknaden. Där kan ställas högre krav och att 

arbetet möjligtvis inte individanpassas lika mycket som i de sociala företagen. Målet för alla 

sociala företagare kanske inte är att gå vidare till den reguljära arbetsmarknaden, utan att 

utvecklas inom företaget. Skulle dessa personer kunna utvecklas på samma sätt inom ett 

vinstdrivande företag eller i någon arbetsmarknadsåtgärd? Det skulle kunna vara så att en del 
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av de sociala företagarna får de bästa förutsättningarna inom sociala företag för att klara av ett 

arbete. 

 

Sociala företags betydelse för samhället 

Sociala företagen kan ses bidra till att fler människor får chansen att leva i ett inkluderat 

samhälle, genom att de får ett arbete. De företag som är undersökta i denna studie bidrar 

exempelvis till att ungdomar som inte har fullständig gymnasiekompetens får ett arbete. 

Andra exempel som framkommer är att de hjälper äldre att få mer social samvaro, psykiskt 

sjuka att träffas för att bryta isoleringen, samt att en del av företagen bidrar till en bättre miljö. 

I denna studie om sociala företag tyder det på att företagen fångar upp utsatta grupper i 

samhället, som tidigare har haft svårt att få en anställning av olika anledningar. I en av 

intervjuerna framkommer det att Arbetsförmedlingen har uppfattningen om, att sociala företag 

inte ger något ” riktigt arbete”. De tyder på att det saknas kunskaper hos myndigheter om vad 

sociala företag är för något och vilken funktion de fyller för arbetsintegrering. De sociala 

företagen sysselsätter 10 310 personer i Sverige. Hur ska vi förändra detta när vi ser ett ökat 

behov av dessa företag? Sociala företag behöver bli mer kända i samhället, de fördomar som 

finns bör elimineras om att sociala företag inte ger riktiga arbeten. Denna studie vill belysa 

hur viktiga sociala företag är och vilka mervärden de skapar för samhället. En viktig fråga 

man kan ställa sig är, vad skulle ha hänt med alla dessa 10 310 personer om inte sociala 

företag fanns? Hur skulle deras livssituationer ha sett ut idag? Regeringen ska satsa 60 

miljoner kronor för att fler sociala företag ska startas och växa. Detta tyder på enligt denna 

studie att det skulle vara väl investerade pengar. De leder till att fler människor får ett arbete 

och bidrar till samhällets välfärd. 

 

Validitetdiskussion 

För att kunna styrka slutsatserna kring vad som motiverar sociala företagare att starta sociala 

företag, skulle ett större urval av sociala företag med större variation av affärsidéer kunnat ge 

en tydligare beskrivning. Det finns dock en viss samstämmighet kring motivationsfaktorer i 

denna studie bland de personer som kommer från liknande tidigare erfarenheter. Det som 

skulle kunna styrka att de samtliga slutsatserna är trovärdiga i denna studie är, att 

intervjupersonernas utsagor stämmer relativt bra överens med varandra och bekräftas delvis 

av tidigare forskning. Om denna studie skulle ha genomförts med enkäter skulle inte samma 

djupa svar ha framkommit som i denna studie. Troligtvis hade det blivit mer standardiserade 

svar som framkommit. Ett bredare urval med fler olika tidigare erfarenheter skulle kunna ha 

gett ett annat resultat på vilka motivationsfaktorer som driver dem. I denna studie har vissa 

intervjupersoners utsagor lyfts fram mer än andras. Detta beror på studiens frågeställningar 

och att vissa intervjupersoner haft mer broderande svar på intervjufrågorna. I denna studie har 

ungefär hälften av alla sociala företag i Norrbottens län undersökts. Detta skulle kunna tyda 

på att resultatet skulle kunna gälla för fler sociala företag inom Norrbotten, som inte har 

undersökts i denna studie.  
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Vidare forskning  

Vidare forskning skulle kunna fokusera på om vad det finns för kunskaper om sociala företag 

hos myndigheter inom Norrbottens län. Finns det bland annat ett behov av att undersöka, om 

det finns fördomar om dessa företag? En bredare studie med ett större urval skulle kunna ge 

en bättre beskrivning om sociala företagares motivationsfaktorer och vilka sociala mål de vill 

uppnå i samhället. Ytterligare forskning skulle kunna undersöka hur det kan bli lättare att 

starta sociala företag och hur man kan motivera fler människor att starta dem. Ett annat 

förslag på vidare forskning skulle kunna vara att jämföra arbetsmarknadsåtgärder och sociala 

företag, vilket alternativ som ger bäst resultat för arbetsintegrering. Ett intressant 

forskningsspår skulle också kunna vara att genomföra en longitudinell studie om sociala 

företag. Detta skulle kunna innebära att man genomför statistiska undersökningar om sociala 

företag under en längre period och att man genomför upprepade mätningar för att följa dess 

utveckling. I longitudinell studie skulle man kunna undersöka hur många människor som går 

vidare till andra arbeten och dess utveckling inom företagen.  

 

Slutord 

Denna studie har varit mycket lärorik och intressant att utföra. Jag har mött fantastiska 

människor som visar vilja att lyckas med sina företag. De visar stor empati och medkänsla för 

andra människor både med sina affärsidéer och i deras dagliga arbete för att få andra 

människor att växa. Dessa människor visar prov på att full sysselsättning är möjligt i 

samhället, förutsatt att alla får chansen och möjligheten utifrån sina egna förutsättningar. De 

sociala företagarna menar jag kan ses som hjältar i samhället och vinstdrivande företag kan 

lära sig av dem hur man skapar och upprätthåller en god arbetsmiljö. 

 

Denna studie motbevisar också fördomar om att bidragstagare inte vill arbeta. 

Intervjupersonerna vill verkligen arbeta och de uppskattar att de fått en ny chans att utnyttja 

sin kompetens. Det behövs fler sociala företag eftersom arbetsmarknadens kompetenskrav har 

ökat. Akademisk utbildning krävs idag för allt fler arbeten. Det behövs enklare arbeten för att 

kunna tillgodose att fler människor får ett arbete. Inom de flesta branscherna tyder det på att 

stressen har ökat genom vårt deltagande i it-teknologi, där alla ska vara tillgängliga i princip 

alla tider på dygnet. Inom vissa branscher tyder det på att gränsen mellan fritid och arbete 

flyter ihop. Det är allmänt känt att i vissa kvinnodominerande yrken är stressen ett stort 

problem. De sociala företagen kan ge en chans till människor som blivit utbrända att komma 

tillbaka till arbetsmarknaden på sina egna villkor.  
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Otryckta källor  

Intervju med Peverada, Elena Affärsutvecklare för Coompanion Nord AB 2016-04-05. 

 



 
 

 

Bilaga  
 

Intervjuguide 

Bakgrund/ om företaget 

1.  Kan du berätta lite om dig själv och vad du gör på din arbetsplats? 

2. Vad gjorde du/ni innan du började på företaget? 

3. Hur startades detta sociala företag och hur växte affärsidén fram? 

4. Hur kom du i kontakt med att vara med och starta ett socialt företag? 

5. Hur länge har ni funnits till? 

6. Hur många är ni som är verksamma inom förtaget? 

7. Hur fungerar ledarskap och delaktighet inom ert företag?  

8. Har ni några framtida visioner med företaget? 

 

Motivation  

9. Vilka är dina drivkrafter att arbeta i det sociala företaget? 

10. Vad är det viktigaste ni vill uppnå med ert företagande? 

11. Vad betyder arbetet för dig? 

12. Vad skulle du beskriva är det bästa med ditt arbete? 

13. Vad motiverar dig i ditt arbete? 

14. Vad är ni mest stolt över i ert arbete? 

15. Har ni stött på hinder eller motgångar i företaget?  

 

Personlig utveckling och samhället 

16. Har du utvecklats som person genom delaktighet i det sociala företaget? 

17. Har ni samhälleliga mål med ert företag? 

18. Upplever du att ert företag hjälper andra människor på något sätt? 

 

 

 

 


